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Allmän information
o Skaraborgs kommunalförbund
• Thomas Björkståhl är ny medlem i UBit-gruppen. Han är Lidköpings kommuns
bredbandssamordnare och kontaktperson för stadsnätet samt fiberföreningarna.
Han har blivit ombedd av kommunalförbundet i Skaraborg att representera dem i
UBit-gruppen.
• Lidköpings kommun har som mål att nå ut till alla fastighetsägare i kommunen.
Stadsnätet jobbar tillsammans med fiberföreningarna för att alla ska få ett
erbjudande och inget hushåll hamnar utanför. Enligt planen kommer de att vara
helt klara hösten 2019.
• IP-Only finns inte som aktiv bredbandsbyggare i kommunen, men Telia bygger en
del.
• Annat som han jobbar med nu när bredbandsutbyggnaden är helt planerad, är att
jobba mer med driftsäkerhet och nätets roll i totalförsvaret. Även NIS-direktivet är
viktigt att ta höjd för. Redundans i nätet håller på att planeras. Det krävs inte så
många mil för att få redundans från tre håll till alla huvudnoder i kommunen.
• Det finns ingen paraplyförening i Lidköping, utan kommunen och kommunens
bredbandssamordnare fungerar som paraply. Det är ca 40 till 50% anslutningsgrad
i fiberföreningarna och ungefär lika mycket i kommunens nät
o Fyrbodals kommunalförbund
• De har fortfarande ingen representant utsedd att vara med i arbetsgruppen, men
kommunalförbundet kommer att be IT-chefernas samrådsgrupp att utse en
representant inom kort.
o Information om mobilnäten.
• Eric, med komplement från Johannes, presenterade resultatet från 700 MHzauktionen som avslutades i dagarna. Den operatör som åtog sig frekvensbandet
med utökat täckningskrav blev Telia.
När det gäller informationsmöten så finns ännu inga datum eller platser bestämda i
kommunalförbunden. Eric påminde kommunalförbundsrepresentanterna att jobba vidare med
frågan.
Förslag till riktlinjer om ansökan om det nya bredbandsstödet
o Inga synpunkter har kommit in. Ny tidsgräns är mitten av januari 2019. Det är viktigt att
vi bestämmer oss snart om detta så att vi kan gå vidare med pilotprojekt.
o En diskussion uppstod om gränsen på att projekt under 25 000 kr i engångsbetalning från
hushållen inte skall få stöd. Flera i gruppen tyckte att gränsen är för högt satt och borde
vara 20 000 istället. Gränsen på 25 000 är diskuterad och beslutat sedan tidigare.
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Möjligen kan vi ändra beslutet, men då ska det finnas goda skäl och argument för den
saken. Hur ser den framtida utbyggnaden ut? Eric skickar ut materialet en gång till för
kommunalförbundsrepresentanterna att läsa på.
o Komplettera agendan för informationsmöten med "nyttan med bredband"
Ny idé från Coompanion
o Burim presenterade en idé från Coompanion om vad fiberföreningarna ska göra med sina
kassor när avskrivningen av näten ger upphov till en ökande mängd pengar i
fiberföreningarna. Det är en idé om att satsa på förnybar energi. Den nya verksamheten
kan göra att fiberföreningen får större intresse av att fortsätta driva sin förening lokalt
o En reaktion från gruppen var att det är viktigt att fiberföreningen också har pengar kvar i
ladorna för framtidens krav på drift och underhåll samt för att bygga robusthet och
redundans i näten.
o Detta är inte en UBit-fråga, men om fiberföreningarna ska informeras om möjligheten till
ny verksamhet så måste man ta hänsyn till synpunkterna ovan.
Johannes berättade om kontakter med MSB och PTS angående information om lokalisering av
samhällsviktig it-infrastruktur i kommunerna i händelse av kris.
o MSB gör idag ingen uppföljning. Det är inte deras uppdrag. PTS var inte heller insatta i
frågan.
o Det vore bra om Länsstyrelsen kunde informera om sin del av krisberedskapen.
o Borås inventerar enligt inlämnade bygglov. Räddningstjänsten där kan sedan se var
ledningsnäten ligger.
o Valter Lindström skulle kunna hjälpa kommunerna att få koll. Tore tar kontakt med
Valter. Eric skickar ut Johannes mail med dagens anteckningar.
Synpunkter från IP-Only på den regionala bredbandsstrategin
o IP-Only har via mail meddelat att de har synpunkter på VGRs bredbandsstrategi och hur
den är framtagen. Eric har skrivit ett svarsbrev till dem. Ett möte är planerat till den 11
januari för att diskutera frågan.
o Vilka ska vara med på mötet den 11 januari? Från kommunalförbunden endast Johannes
och Pelle. Länsstyrelsen skulle kunna vara med för att bevaka frågor om
bidragsansökningar. Eventuellt kommer även LRF med.
Fråga från Camilla Olsson
o Camilla hade frågat vilka krav som kan ställas på fiberföreningarna efter fem respektive
sju år.
o Svaret är att fiberföreningar kan sälja sina nät när som helst, bara köparen förbinder sig
att uppfylla stödvillkoren och att försäljningen konkurrensutsätts på rätt sätt. Om man
gör fel så att någon har fått en ekonomisk förmån, så kan de bli återbetalningsskyldiga.
Näringsdepartementet och Jordbruksverket sitter med frågan om hur
lönsamhetsbedömning ska göras.
o Camilla kan ringa till Monica för mer detaljerad information.
Redovisning av möte med storstadslänen; Stockholm, Västra Götaland och Skåne
o Vi utgick från diverse statistik som Tore hade samlat ihop.
o Stockholm presenterade en enkel geografisk redovisning: Finns det fiber i närheten av
hushållen, ja eller nej. Har de fiber indraget i huset, ja eller nej. Man kan sedan göra GISanalyser av dessa olika alternativ. Ett intressant och enkelt förfarande.
o Arbetet fortsätter, vi får se om vi kan hitta något nyttigt som kan komma ut av detta.
Nya möjligheter till VGR-stöd
o Områden för stöd till bortbyggande av vita fläckar
• Eric har fått förslag på tre områden som pilotprojekt. Men kanske ska vi inte
göra något alls just nu. Monica skickar över kartor från alla nya ansökningar
till VGR. Kommunalförbundsrepresentanterna gör en sammanställning över
vilka kommuner som redan har byggt ut eller har konkreta planer på att
bygga ut till alla hushåll inom en nära framtid.
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Monika har fått kontakt med entreprenörer som har som affärsidé att bygga
i vita fläck-områden och sälja näten till befintliga nätägare. Hon träffar dem
och återrapporterar till UBit vid nästa möte.
o Samhällsmaster
• Johannes har tittat på några norska exempel på samhällsmaster. Det finns
dock lite olika utgångspunkter i Norge och Sverige. Vad bör vara vår trigger
för att stödja ett projekt?
• Eric och Tore ska först kolla med PTS eller Telia vilka bristområden de har valt
att bygga till i 700 MHz-auktionen där det finns krav på ökad täckningsgrad.
• Vi måste också ha koll på övriga avtalsvillkor, till exempel hur länge tar de på
sig att ha utrustningen på plats och vad det finns för krav på reservkraft.
• Eric kollar med Maria Sörman på PTS om Rakel-utbyggnad och krav på
placering av Rakelutrustning i nya master.
Kontaktlista
o Eric och kommunalförbundsrepresentanterna hjälps åt att komplettera och korrigera
listan med kontaktuppgifter till kommunerna i bredbandsfrågor.
EU's Telecom codex
o Den säger inte oss så mycket och påverkar inte vårt dagliga arbete
GIS-personal
o Eric informerade om att GIS-experten Pernilla har slutat på Västra
Götalandsregionen. En ersättare kommer i mitten av februari. Därutöver kommer en
praktikant i april som kan ta vissa begränsade uppdrag.
Johannes berättade om sin resa till Storbritannien och visade de Powerpointbilder som han
drog på sin presentation av bredbandsläget i Borås och Sverige.
Nästa års möten
o Vi justerade mötet den 12 juni till att det istället blir den 13 juni, fortfarande på
Länsstyrelsen, lokal Långeskär.
o Eventuellt kommer höstens möten på VGR att flyttas från Gullbergsvass till nya
Regionens Hus. Eric kollar om det är möjligt att göra.

Vid anteckningarna
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