UBit-möte 17-08-22
Deltagare:
Eric Åkerlund, VGR
Tore Johnsson, VGR
Leif Ytterström, VGR IT
Per Augustsson, Falköping, Skaraborg
Siv Torstensson, Fyrbodal
Per Persson, Ale, GR
Johannes Adolfsson, Borås, Sjuhärad
Johan Rülcker, Göteborgs stad
Camilla Olsson, Coompanion (em)
Burim Berisha, Coompanion
Kerstin Hellengren, Coompanion
Claes Bergqvist, Hela Sverige ska leva
Anteckningar:
1. Bordet runt
a. Per A:
i.
Inget speciellt att rapportera
b. Tore:
i.
Informerade om digitaliseringsrådets informationssäkerhetsprogram och den
utbildning som erbjuds kommunerna inom området
c. Kerstin:
i.
Rådgivning till fiberföreningarna fortsätter
d. Burim:
i.
Coompanion i Skaraborg jobbar med bland annat juridiska frågor i samband med
att fiberföreningar vill slå ihop sig till större enheter.
e. Siv:
i.
Utveckling inom E-hälsa
ii.
Projekt om säker kommunikation 2018 - 2020
iii.
Beslut om att sluta faxa i Fyrbodal vid årsskiftet
iv.
Flera möten och konferenser om informationssäkerhet under hösten
f. Johannes:
i.
De kommersiella aktörerna bygger allt mer fiber på landsbygden. Framför allt
IP Only men även Telia. Tar också gärna över föreningar som antingen är färdiga
eller under byggnation. De priser som de boende behöver betala för anslutning i
dessa projekt är ofta orimliga och verkar inte ha med att göra om de har byggt med
bidrag eller inte.
g. Leif:
i.
Det regionala datakomavtalet med DGC är snart klart för ny upphandling
ii.
Information om virtuella lager och säker kommunikation i Sjunet.
iii.
Starta upp pilotverksamhet i Örebro och Kalmar med videomöten med 1177. VGR
är på kö för att vara med också. Det blir en webbaserad lösning, säkerheten bygger
på bank-id.
h. Pelle:
i.
IP Only har två stora projekt i Stenungsund och ett mycket stort på Tjörn. Det är
hård konkurrens mellan aktörerna, priserna har gått ner till 9900 kr per anslutning.
Det är sandlåda med vassa spadar.
i. Claes:

i.

2.

3.

4.
5.

Kommunerna Mark och Svenljunga har börjat med tillsynskameror, de
kommunicerar via mobilnätet.
j. Johan:
i.
Har nu efter sommaren helt tagit över efter Ronald.
ii.
Jobbar med att ta fram en ny bredbandsstrategi som ska anpassas till den nya
nationella bredbandsstrategin, men även andra aktuella saker som IoT.
iii.
Leverantör av stadens fria wifinät ska upphandlas på nytt till hösten. En utökning
av tjänsten planeras också under 2018. Man planerar att söka EU-stöd för detta.
k. Eric:
i.
Arbetet med enkäten till fiberföreningarna är i full gång, Lennart Hast presenterar
preliminära resultat senare under mötet.
ii.
Anbudsförfrågan för konsultstudie om bortbyggande av vita fläckar har gått ut.
Svar ska vara inne senast 31/8. Mer om detta senare på mötet.
iii.
Vaggeryds kommun bygger ut fiber till alla hushåll på egen bekostnad. De räknar
med att det kommer att löna sig om kommunen använder nätet för
hemtjänständamål. Det hushåll som vill ansluta sig för att använda nätet för privat
bruk, får betala normal anslutningsavgift, ca 10 00 kr.
iv.
Registreringen av VGRs bredbandsstöd måste förnyas. Näringsdepartementet
hjälper oss med det. Ska vara klart senast den 29/8.
1. I övrigt minskar antalet stödansökningar till VGR-stödet. Kan vi göra något åt
det?
2. I stället för nya ansökningar enligt det regelverk som finns, upplever vi att
fiberföreningarna och kommunerna frågar efter möjligheter att koppla ihop
tidigare byggda nät. Finns det möjlighet att ändra reglerna så att vi kan ge
stöd även för detta? Vad behöver vi göra för att ändra i vårt stöd? Eric
undersöker saken vidare.
Bredbandsutbildning
a. Bredbandsforum erbjuder alla kommuner en utbildning i bredbandskunskap. Det är upp
tid den regionala bredbandskoordinatorn att vara värd för tillställningen och att välja ett
datum.
b. Vi som är ett stort län kan lämpligen genomföra utbildningen i minst två omgångar, en i
Göteborg och en i till exempel Uddevalla. Eric plockar fram förslag till datum och
återkopplar sedan till Bredbandsforum. Kanske lämplig tid är strax före eller efter
årsskiftet.
c. Inbjudan bör gå ut rätt snart. Sedan bör vi ha träffar med de kommunala
bredbandssamordnarna en gång varje halvår.
Bredbandsmålen
a. Målen för 2020 respektive 2025 skiljer sig åt vilket kan orsaka förvirring. Eric och Johan
hade ett möte om detta i somras och kom överens om att vi bör jobba mot det bortre
målet redan nu eftersom det är det som är mest logiskt. Det är det målet som i första
hand bör kommuniceras när vi presenterar bredbandskartläggningen.
b. Frågan är hur många kommuner det finns där 90, 95 eller 98 procent av hushållen redan
fått ett erbjudande om anslutning. Kanske kan vi lägga in det i det konsultuppdrag som
kommer att genomföras under hösten. De kommunala bredbandssamordnarna kanske
också vet liksom de nätägare som bygger fiber i länet.
c. De flesta kommunala bredbandsstrategier, liksom den regionala, är fortfarande kopplade
mot det gamla målet. Det bör vi jobba för att åtgärda.
Digitaliseringsrådets verksamhet
a. Tore presenterade rådets senaste verksamhet. Bilder bifogas separat.
PTS indelning av bredbandsmarknaden.
a. Det är olika var i landet man befinner sig.

b. Det känns som att det är Telia och kanske IP Only som kräver att stadsnäten ska kunna
tvingas att upplåta sin fiber till andra på reglerade villkor. På en liten ort med blandad
bebyggelse kan det kvitta.
c. Så länge detta inte blir ett verktyg för de stora drakarna att tvinga sig på
fiberföreningarna, kan det vara OK. Nya regleringar får inte krångla till en redan snårig
och administrativt tung börda för fiberföreningarna. I VG län ser många fiberföreningar
långsiktigt spå sitt fiberinnehav, det är inget tillfälligt övergående fenomen.
6. Bredbandsforums nya arbetsgrupper
a. Se separat presentation
7. Nya informationsträffar för fiberföreningarna, behövs det?
a. Hur samverkar kommunerna och fiberföreningarna? Enligt enkäten till fiberföreningarna
är många av dem inte helt nöjda med kommunernas insatser. Det kan bero på faktiskt
ointresse eller på att fiberföreningarna har orimliga förväntningar. Kommunerna kan inte
ge juridiska råd om stödregler mm.
b. Utbildning om hur man bygger bort vita fläckar kan vara bra. Men då behöver vi vara
klara med konsultutredningen först.
c. Hur göra affärer i näten? Vi har försökt berätta om detta, men många fiberföreningar
verkar inte vara riktigt redo.
d. Arbetet med paraplyföreningarna har börjat stagnera. En del av dem, åtminstone
Västfiber, vill inte ta emot flera medlemmar. En del väntar på att avtal ska gå ut innan de
går vidare. Kanske kan man presentera vilka möjligheter det finns att slå ihop
fiberföreningarna?
e. E-hälsa i fibernäten. Det finns ett antal initiativ från Telia, IP Only och Kalejdo.
f. Infoträffar bör bokas in till våren. Eller kanske en fiberföreningsmässa med olika
tjänsteleverantörer i höst? Vi sätter ihop en projektgrupp som jobbar vidare med frågan.
Deltagare: Eric, Pelle och Camilla.
8. Presentation av studie av socioekonomiska effekter av bredbandsutbyggnad.
a. Lennart Hast redogjorde för studiens bakgrund.
b. Resultaten är intressanta. Ingenting oväntat har kommit fram, men det som vi tidigare
trodde kan vi nu hävda att vi vet med stor säkerhet. De viktigaste slutsatserna är:
i.
Hushållen har nu tillgång till snabbare och stabilare bredbandsuppkopplingar
ii.
Bredbandstjänsterna är billigare nu och det finns ett större urval att välja på
iii.
Det är lättare att driva företag på landsbygden och att studera på distans
iv.
Fiberprojekten har bidragit till en bättre sammanhållning i bygden
c. Vad mer skulle vi vilja veta? Kom med önskemål så kan vi försöka ta fram det
i.
Vilka har svarat?
1. Stora eller små?
2. Geografisk fördelning? Visa gärna på en GIS-karta!
ii.
Hur stor är spridningen i resultaten?
iii.
Se till att skicka ut för komplettering sent i höst när flera av fiberföreningarna är
färdiga. Hur många är färdiga idag? Ca 70?
iv.
Hur tar man reda på vad den vanliga medlemmens åsikt om detta är? De som nu är
intervjuade är ofta de som har drivit projekten och är stolta över resultatet.
d. Sammanställ ny lista på existerande fiberföreningar. Skicka ut till UBits medlemmar för
ytterligare kompletteringar
e. Presentera resultatet på Bredbandsforum, SSNfs årsmöte, kvalitetsmässan, konferensen
Stad och Land den 5/12 mm.
f. Det är också viktigt med återkoppling. Se till att skicka resultatet till dem som har svarat!
g. Vad mer kan vi få ut av detta råmaterial? Alla får skicka in önskemål till Eric, så kan vi be
avdelning Samhällsanalys att grotta ännu mer i det. Till exempel om inflyttning och
näringslivsutveckling i kommunerna. Kan vi matcha postnummerområden med in- och
utflyttning respektive tillgång till bredband?

9. Övriga frågor
a. Pelle:
i.
Kanske bör vi ta fram en mall för ansvarsfördelning vid hopkoppling av
fiberföreningar?
ii.
Bör vi rekommendera någon kravprofil för projektledare för fiberutbyggnad?
b. Siv
i.
Vi bör gå ut med ett nyhetsbrev när upphandlingen av konsult för vita-fläckaruppdraget är klar. Förslag till innehåll:
1. Fiberföreningsenkäten
2. Konsultutredning om affärsmodeller för att bygga bort vita fläckar
3. Kommande erbjudande från Bredbandsforum om utbildning till de
kommunala bredbandssamordnarna
4. Stöd för WIFI4EU.
c. Tore:
i.
Vi har känslan av att våra nyhetsbrev om bredband och digitalisering inte alltid går
ut när vi skickar dem via kommunalförbunden. Eric har möjligheten via sitt mandat
som regional bredbandskoordinator att skicka direkt till de kommunala
bredbandssamordnarna. Kanske kan Tore åberopa något liknande? Men då måste
det finnas utpekade kommunala digitaliseringspersoner.

