UBit arbetsmöte
2 mars 2016 kl 09:30 – 16:00
Länsstyrelsen, Södra Hamngatan 3,
Göteborg

UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur
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Agenda 2 mars 2016
 Bordet runt
 Senaste nytt om Landsbygdsprogrammet
 Jordbruksverkets krav på dimensionering av kanalisation
 Fråga från Länsstyrelsen.
 Rapport från konferens med FTTH Council
 Rapport om aktiviteter före regionala bredbandskoordinatorer
 Info om kommande delregionala nätverksträffar inom det Regionala
Serviceprogrammet med fokus på våra tankar kring paraplyföreningar
 Läget för upphandlingsmallarna
 Läget om Letter of Intent med marknadsaktörerna
 Svar på remiss om ”Statens bredbandsinfrastruktur som resurs”

 Dags för delregionala möten?
 Det behövs talare till Greats möte den 28/4
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Bordet runt, 1
 Pelle Persson
 PP jobbar inte längre i Lilla Edets kommun, men i Stenungsund.
 Ale kommun har ställt upp med borgen till två fiberföreningar. Skepplanda

fiberförening fick borgen för ett lån som gör att de inte behöver stöd alls
från Landsbygdsprogrammet.

 Claes Bergkvist
 Claes var i Nossebro i lördags och bildade Fibersamverkan.se ek.för.

Syftet med föreningen är att hjälpa medlemmarna med bland annat juridik,
teknik, försäkringar och lobbying. 16 föreningar är med från starten.

 Tomas Larsson
 Tomas slutar inom kort på Coompanion och hade därför tagit med sin sin

efterträdare, Borim Berisha.

Page 3

Bordet runt, 2
 Ingemar Svensson
 Ingemar jobbar som regional bredbandskoordinator i Jönköpings län och var

med idag som gäst eftersom han vill se hur vi som har hållit på ett antal år
arbetar med bredbandssamordningen i länet. Det finns ännu ingen regional
bredbandsstrategi i Jönköpings län och inte heller någon nulägesanalys.

 Johannes Adolfsson
 Känslan nu är att väldigt många fiberföreningar avvaktar tills Länsstyrelsen

börjar ta beslut om stöd.
 Johannes träffar en grupp med ca 15 föreningar var 6:e vecka. De pratar

serviceavtal och annan samverkan. De bildar inte en paraplyförening, ser inget
behov av det. Tidigare var det kommunerna som arrangerade mötena, men nu
är det de som kallar och det har lett till att de har aktiverat sig mycket mer.

 Leif Ytterström
 Leif jobbar med en ny upphandling av Sjunet, de befinner sig i

"överklagandefasen".
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Bordet runt, 3
 Per Linnér
 Det finns idag 17 fiberföreningar på Orust. Marknadsaktörerna är där och

lockar dem med erbjudanden, två av föreningarna samarbetar med
Skanova och 5-6 med IPO. Någon bygger helt utan bidrag. Det finns ett
KF-beslut på att bygga ett stamnät som till stora delar ska utgöras av fiber
från föreningarna och att bilda en paraplyförening. Fiberföreningarna
lämnar offert på kommunens upphandling av stamnät.
 En fiberförening arbetar i tre kommuner. De finns i ett område som är
berättigat till stöd från VGR. Orust har sökt stöd, men det förutsätter ju att
kommunen betalar 50 % av kostnaden för anslutningsförbindelsen. De
andra två kommunerna, Tjörn och Stenungsund, vill inte betala sin
rättmätiga andel av anslutningen vilket bekymrar Per.
 Susanne Johansson, egenföretagare i ekonomi och med erfarenhet från
Sannäs fiber, håller utbildningar för blivande fiberföreningsfolk. Det
fungerar inte alltid bra. Tomas tar på sig att vidareförmedla detta till
Camilla och Anders på Coompanion så får de kolla upp saken.
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Bordet runt, 4
 Per Linnér, forts
 När Skanova bygger i tätorter lämnar de vissa hushåll som inte blir

anslutna trots att det finns betalningsvilja hos kunderna. Det är Mats Rydin
som har lovat att ansluta alla, men som ändå har sagt nej. Så kommer det
också att bli på landsbygden och så är det redan med många
fiberföreningar. Detta kommer att bli ett kommande problem för alla
kommuner och något som man får ta tag i när vi närmar oss 2020.

 Tore Johnsson
 Göteborgs stads bredbandsstrategi är snart klar. Tore sätter sig in i vad

den säger.
 Bredbandsforum ska göra om sin styrgrupp, kanske får inte VGR vara med
längre. Vi lobbar för att Ulf Eriksson, bredbandskunnig politiker, får vara
med i fortsättningen och ersätta Max.
 Reväst anordnar ett seminarium den 10/3 där den digitala agendan
lanseras. De som vill kan anmäla sig.

Page 6

Bordet runt, 5
 Monica Ek-Remmerth
 Tillväxtverket har gjort en bra sammanställning av hur man gör ett bra

fiberprojekt. Den kan vara bra att läsa för både kommuner och
fiberföreningar.
 En excelkalkyl om ekonomin i att sälja sitt fibernät finns på byanätsforums
webbsida.
 Vänerenergi ställer krav på att en fiberförening ska använda en viss
kommunikationsoperatör för att bygga ut till en fiberanslutningspunkt. Om
det är så att de har fått stöd för utbyggnaden av VGR, så stämmer inte
detta med villkoren om öppenhet. Monica skickar över material till Eric och
Tore om detta, så får vi ta tag i frågan..
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Senaste nytt om Landsbygdsprogrammet
 Länsstyrelsens system kommer att vara stängda den 10 - 14/3. Efter det ska
det gå att jobba med att fatta beslut.
 485 poäng är minimum för att få stöd som det ser ut nu. Det gäller ca 15
fiberföreningar som kan få beslut i första beslutsomgången som offentliggörs
den 31/3. Sedan fattas nya beslut varje månadsskifte. Monica räknar med att
pengarna räcker till ca 100 ansökningar.
 Idag finns 188 ansökningar registrerade, men vissa är dubbletter, det kanske är
150 projekt. 111 av dem är kvar sedan förra ansökningsperioden.
 Små områden inom en kommun kan samla sig till en gemensam ansökan. Kan
UBit underlägga för dem?
 En utbildning i utbetalning ska ordnas av Länsstyrelsen för de föreningar som
har kommit så långt. Det görs för att föreningarna inte ska riskera att göra fel
och därmed få avdrag på ansökningarna.
 Förhoppningsvis kommer mer pengar att göras tillgängliga redan i höst. En
interpellationsdebatt ska hållas i veckan där en riksdagsledamot från
Jönköpings län ska ta upp frågan och ställa den till Mehmet Kaplan.
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Jordbruksverkets krav på
dimensionering av kanalisation
 Vi har ställt frågan till de nätbyggande företagen om hur de ser på
detta. Rala, Eltel och byNet har svarat.
 PTS har gjort en utredning som säger att det räcker med att ha
tillräckligt antal fiber. Man behöver inte dubbel kanalisation hela vägen
fram. Detta presenterades på Länssamverkan Bredband den 23/2 och
mottogs väl. Förhoppningsvis kommer snart ett formellt
ställningstagande om detta från Jordbruksverket.
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Fråga från Länsstyrelsen
 När ett område har gröna eller gula rutor i PTS-kartan måste de
sökande förklara dessa områden. En del har en kapacitet på mellan 3050 Mbit/s… Är detta ok? Vi som handläggare känner inte att vi kan ta
beslut om vad vårt län skall godkänna som rimlig kapacitet. Här vill vi
att ni tar ett beslut som vi rättar oss efter.
 Vi tittade på Bredbandskartan och det är uppenbart att den inte alltid
stämmer. Om de sökande tittar på nätfliken i Bredbandskartan och det
där framgår att det inte finns något NGA-nät i närheten så borde det
räcka för att bevisa att området är stödberättigat. Eric skriver ett förslag
till text om detta.
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Rapport från konferens med FTTH Council
 Konferens, utställning och seminarier
 Det gamla vanliga…
 Det blir mer och mer PON i bredbandsnäten
 Tomrör med föridragna fiberkablar och till och med elkablar
 Enklare och snabbare installation av CPE:er för hemmabruk

 Governmental Day, workshop dagen innan konferensen började
 Vi var inbjudna av Atene KOM, ett konsultbolag i Berlin som bland annat

jobbar åt EU-kommissionen
 De samlar in ett antal ”best practice”-fall från Europa för att sprida

kunskaper om hur man kan jobba smart med bredbandsutbyggnad
 De vill ha fortsatt kontakt med oss och de andra bredbandskoordinatorerna

runt om i Sverige
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Planerade aktiviteter för regionala
bredbandskoordinatorer
 Bredbandsskola
 6-7 april
 10-11 maj
 21-22 september

 Övriga inplanerade träffar
 15 april med LRF m fl
 12 maj med Länssamverkan Bredband
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Delregionala nätverksträffar där vi vill
prata om paraplyföreningar
 2016-04-04: Skara, Eric åker
 2016-04-06: Uddevalla, Tore åker
 2016-04-11: Limmared, Eric åker
 UBit’s budskap:
 Berätta om UBit-gruppen
 Berätta om hur fiberföreningar fungerar
 Beskriv ekonomiska föreningar och andra företagsformer med möjligheter

och begränsningar.
 Beskriv hur paraplyföreningar kan startas för att hantera administration och

serviceavtal mm
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Läget för upphandlingsmallarna
 Mallarna presenterades på Länssamverkan Bredband den 23/2.
Helena Ingvarsson fortsätter att göra några sista justeringar innan de
läggs ut. Ännu oklart om Jordbruksverket kommer att "rekommendera"
dem. Troligen inte.
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”Letter of intent” konceptet, flera vägar att gå
 Vänersborg, upphandlat ”Tjänstekoncession”.
 Partille, upphandlat enligt LoU Telekom undantag p g a eget nät
 Härryda, Ale, Falköping etc, tecknat samarbetsavtal
 Borås, gett eget bolag utökat ägardirektiv och resurser ekonomiskt.
 Region Halland, upphandlar på länsnivå, men lite oklar finansiering ännu.
 Vi måste ju få till grossistförsäljning av både svartfiber och kapacitet/bitström

 Undvika ”Cherry picking”
 Vi kan presentera dessa olika alternativ för kommunerna så får de välja själva
vad som passar bäst för dem.
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”Statens bredbandsinfrastruktur som resurs”
 Tore lämnade ut en utskriven sammanfattning för alla att läsa på. Vill vi
lämna remissvar? Ja! Vad ska vi i så fall säga? De som har åsikter i
frågan får höra av sig till Eric eller Tore. Vi sätter samman ett förslag till
yttrande.
 Synpunkter som kom fram på mötet:
 Samordningen borde gälla fler statliga aktörer än de som nämns i

utredningen, bland annat Sveaskog
 Det vore bra med "en ingång" till alla statliga nätägare för den som vill hyra
nät.
 En av myndigheterna borde vara sammanhållande och kunna svara för
även de andras fiber, exempelvis Trafikverket.
 Ålägg aktörerna att förlägga kanalisation när de ändå gräver för annat.
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Dags för delregionala möten?
 Vilken är målgruppen? Troligen sökande till Landsbygdsprogrammet,
det kan vara fiberföreningar, kommuner eller operatörer.
 Hur ska vi bjuda in? Via Länsstyrelsen, Leader och Coompanion.
 Agenda:
 Länsstyrelsen har börjat fatta beslut. Berätta om det
 Den nya digitala agendan
 Info om paraplyföreningar
 Upphandlingsmallar
 Uthyrning av fiber
 SLA-nivåer
 Hur undviker vi vita fläckar

 Bjud med Lantmäteriet
 Var och när?
 Respektive kommunförbund får föreslå tid och plats för sina träffar
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Great, Samhällsutveckling = Bredbandsutveckling
 Vem kan prata om hur man får kommuner att acceptera alternativa
förläggningstekniker på Greats möte den 28/4? Ca 20 minuter. Vi
behöver en talare från en kommun som har gått igenom detta.
 Pelle P anmälde sig frivilligt för Ale kommuns räkning.

 Kan Johannes prata om hur kommunen resonerade kring det nya
ägardirektivet till stadsnätsbolaget? 20 minuter.
 Ja, det är OK.
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Förslag till punkter på nästa UBit-möte
 Stina Levin från Praktikfallsgruppen, Bredbandsforum
 GIS, presentera nyansätlld GIS:are på VGR
 Wifi, vad är OK att göra?
 Nyttjande <3%
 Icke sammanhängande nät
 Affärsmodell

 Besök av Daniel Ulfheden på Västtrafik angående deras planer på
bredband i kollektivtrafiken
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