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Närvarande:
Tore Johnsson, VGR
Eric Åkerlund, VGR
Per Augustsson, Skaraborgs kommunalförbund
Johannes Adolfsson, Boråsregionens kommunalförbund
Pelle Persson, Göteborgsregionens kommunalförbund
Camilla Olsson, Coompanion (fm)
Anders Lindauer, Coompanion (fm)
Burim Berisha, Coompanion
Leif Ytterström, VGR IT
Claes Bergqvist, Hela Sverige Ska Leva
Monica Ek-Remmerth, Länsstyrelsen
Runt bordet:
• Per A:
o Det är ett bekymmer att vissa föreningar inte kan komma upp i tillräckligt antal poäng för
att kunna få bidrag
o Noterat att PTS har kommit med sin bredbandskartläggning
o Telias nedläggning av kopparnätet innebär att fiberföreningarna måste komplettera sina
nät i snabbare takt än vad de tidigare har trott. Det blir i regel dyrare för nya medlemmar
än för de som gick med direkt. Vissa föreningar har problem med att skilja på
anslutningsavgift och insats vilket kan ställa till problem. Coompanion hjälper till med
information om detta.
• Camilla:
o Det har hållits tre möten om service på landsbygden. Bredband har varit en stor fråga.
o Vissa föreningar har börjat gräva innan de har fått besked om bidrag. Det gör att de drar
på sig kostnader och därigenom kan få problem med likviditeten innan bidraget kommer.
De letar då efter långivare och har bland annat vänt sig till Mikrofonden Väst i
uppfattningen har varit att lånen är billigare där. Claes svarade att så inte är fallet.
o Coompanion har fått en del juridiska frågor, bland annat om dödsbon och övertagande
av andel i fiberförening.
o Den första juli 2016 träder en ny lag om ekonomiska föreningar i kraft. Den borde dock
inte innebära några förändringar för fiberföreningarna.
• Burim:
o Vissa fiberföreningar samförlägger fiber med VA-ledningar. Detta kan ställa till problem
med lagar och regler, bland annat på grund av att man normalt använder olika
associationsform för de olika ändamålen.
o Det har varit ett möte med paraplyföreningen i Falköping.
• Anders:
o Skatteverket tar fram en ny lathund för ekonomiska föreningar, särskilt med sikte på
fiberföreningar.
o Från och med den 1 januari 2016 finns krav på personalliggare i alla byggprojekt. Vid
totalentreprenader kan man friskriva sig och överlämna ansvaret för detta till
entreprenören, men många föreningar upphandlar inte så. Hur påverkar det
fiberföreningarna? Anders har pratat med både Skatteverket och Byanätsforum om
saken. Den 22/4 ska man ha ett möte med Skatteverket. Anders ser en risk att man
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dödar engagemanget för fibernätsutbyggnad med alla regler som ständigt tillkommer för
fiberföreningarna.
Pelle P:
o Pelle är nu åter bredbandssamordnare i Lilla Edets kommun.
o I Ale kommun har två föreningar blivit kommersiella projekt, ett har gått till IP Only och
ett till Telia.
o En före detta telian har fått för sig att bygga nät utan bidrag där ingen annan vill bygga
och sedan sälja näten till Skanova. Han förväntas ta kontakt med länets
bredbandskoordinator (=Eric) om detta.
o Lilla Edets kommun har börjat ge borgen till fiberföreningar.
o Pelle har träffat Telia angående en ny omgång anslutningar i Orust kommun. Det rör sig
om 1250 hushåll i ett före detta sommarstugeområde.
o Telia har meddelat att man lägger ner kopparnätet i Gråbo i Lerums kommun och på ett
ställe i närheten av Landvetter. Dessa områden finns inte med bland dem som Telia har
listat på sin information. Tore och Eric tar en ny kontakt med Robert Liljeström och Carl
Johan Swanson på Telia för att erbjuda ett bättre samarbete än vad vi har idag. Telia
borde kunna ta mer hänsyn till var det finns fiberföreningar när de planerar sina
nedläggningar. Enligt Johannes finns det inte färdiga fiberföreningar i 4 av 7 områden där
kopparnätet ska läggas ner och i Falköping berörs 600 hushåll som inte ligger i områden
där det finns någon fiberförening.
o En positiv sak är att IP Only nu litar på fiberföreningarnas förmåga att leverera fiber. De
hyr fiber genom flera föreningars områden för att kunna komma till andra föreningar
som ligger längre bort. Priserna kan ligga så högt som 8 kr/m*år.
Johannes:
o Det stora nu är att fiberföreningarna väntar på besked om bidragen.
o Det är en irriterad stämning i kommunen. SplitVision har i uppdrag att bygga fiber till
villor. Sedan bildades Fibertjänst som nu är aktiva i Borås och på ytterligare sju ställen i
Sverige. Fibertjänst säljer sina nät till Skanova. De baserar sina kalkyler på att få
samförlägga med SplitVision, men dessa nekar samförläggning. De bygger i stort sett
bara när de själva kan samförlägga med elnätet. Fibertjänst har då anmält SplitVision till
Konkurrensverket. Johannes uppfattning är att Fibertjänst går in oseriöst för att störa
marknaden. De följer inga regler och bygger inte enligt standard. Hur kan Skanova
samarbeta med dem och köpa deras nät?
o I fortsättningen kommer utbyggnadsdirektivet att påverka frågan om samförläggning
ännu mer. Flera nätägare har uttalat att det kommer att innebära att de bygger mindre
kanalisation och fiber än vad de annars skulle göra eftersom andra nätägare annars kan
snylta på gjorda investeringar och därmed både inte betala för sig och försämra
förutsättningarna för lönsamhet och ytterligare utbyggnad. Detta måste följas upp!
o IP Only har nu också etablerat sig i Borås, dvs nu finns det tre aktörer som bygger nät
jämfört med ingen alls för bara något år sedan.
o Netwest borde aktivera sig och visa att man är intresserad av att samarbeta med
fiberföreningarna. I bjuder in Netwest till det första UBit-mötet till hösten.
Claes:
o Som svar på Camillas fråga om Mikrofonden ovan så sa Claes att deras mål inte är att
deras lån ska vara billigare än banken. De tar normalt sett 7 % ränta.
o Nya fiberföreningsprojekt blir små om de syftar till att kompletteringsbygga. De kommer
inte upp i höga poäng.
Tore:
o Tore har numera ny e-postadress: tore.johnsson@vgregion.se.
o Den nya PTS-statistiken upplevs som felaktig, särskilt i Göteborg. Vi tar upp frågan med
PTS när de kommer på möte med Great den 28/4.
o Tore, Eric och Anders åker på möte med Byanätsforum på fredag.
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Eric:

Eric efterfrågade en planering av de informationsmöten som vi har pratat om ska hållas i
varje kommunalförbundsområde. Någon planering har inte påbörjats, så uppmaningen
kvarstår. Förslag till agenda framgår av föregående mötes anteckningar.
o Vi bestämde att börja varje möte med att gå igenom föregående mötes anteckningar
o Det är ett fåtal personer som har anmält sig till Great-seminariet om samhällsutveckling
genom bredbandsutbyggnad den 28/4. Alla ombeds skicka ut en påminnelse till sina
respektive kontakter.
Monica:
o Jordbruksverket har kommit med ett förtydligande om möjligheten att samla ihop
områden som hittills inte har fått fiberutbyggnad genom fiberföreningar. Tidigare har det
inte gått att ansöka för dem i ett samlat projekt, nu går det under förutsättning att
området gränsar till andra NGA-områden.
o Jordbruksverket väntas under kommande vecka fatta beslut om kraven på överkapacitet.
Förslaget är att det i stamledningar ska finnas 20 % överkapacitet i slang eller fiber och
att det ska gå minst 2 fiber fram till varje hushåll eller företag, med möjlighet att dra in
en 4-fiberskabel.
o I den första beslutsomgången i landsbygdsprogrammet fick 16 projekt dela på ca 70 Mkr.
Kvar att fördela är 264 Mkr. I kön finns 114 föreningar med ett angivet stödbehov av 400
Mkr. 28 fiberföreningar har minst 485 poäng. 17 fiberföreningar har mindre än 345
poäng. Dessa kommer att få avslag på sina ansökningar.
o Nya beslutsomgångar kommer i april, maj, juni, september och oktober. Inför varje
beslutsomgång räknas poängen om efter aktuella uppgifter.
o Troligen kommer alla föreningar som har över 400 poäng att få ett positivt besked senast
i juni.
o Monica räknar med att 120 Mkr till kommer att bli tillgängliga i höst. Med dessa nya
pengar beräknar Länsstyrelsen att det kommer att fattas 20 Mkr till kön. Det kan dock
hända att de projekt som gör sina slutredovisningar klarar sig med mindre pengar än de
har räknat med, alternativt kommer att få avdrag på bidraget som gör att pengarna ändå
kommer att räcka till alla som ligger över 345 poäng.
o 12 april började Länsstyrelsen göra förskotts- och delutbetalningar. Länsstyrelsen hade
tänkt att ha en utbildning i utbetalning, men det hinner de inte med.
o Olika skattekontor hanterar momsfrågan olika, det är inte bra.
o Monica kommer att skicka sitt informationsbrev till oss framöver. Se länk:
o
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Anna Wibom, redovisning från Praktikfallsgruppen.
• Anna drog en presentation om gruppens arbete och slutsatser. Presentation bifogas.
• Arbetet har huvudsakligen handlat om digitalisering vid konkreta användningsfall i kommunal
omsorg.
• Fråga om dokumentationsstandard, det finns inget bra svar på detta ännu.
• Fråga om robusthet och PON. Anna tycker inte att PON är en lämplig teknik för öppna
bredbandsnät.
Magnus Nilsson, GIS
• Magnus är relativt ny på VGR och håller på att bygga upp GIS-verksamheten. Han presenterade
vad GIS är, hur det ser ut och hur det används.
• Vi avslutade med att diskutera vad det är vi i UBit-gruppen vill ha ut av GIS-funktionen.
• I första hand handlar det om att föra över det material över fiberföreningar och
annan bredbandsutbyggnad som nu finns hos region Skåne.
• Därefter får vi fundera på hur vi kan använda GIS-verktyget för att utveckla
bredbandsverksamheten ytterligare.
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Magnus jobbar vidare med stöd av Tore och Eric och återkommer vid ett senare
tillfälle för att redovisa hur det har gått.

