Anteckningar från UBit-möte
den 23 augusti 2016
09:30

Närvarande:
Tore Johnsson, VGR
Eric Åkerlund, VGR
Monica Ek-Remmerth, Länsstyrelsen via Skype på fm
Pelle Persson, Göteborgsregionens kommunalförbund
Camilla Olsson, Coompanion på em
Burim Berisha, Coompanion
Claes Bergqvist, Hela Sverige Ska Leva
Föregående mötesanteckningar:
• Det är fortfarande oklart hur Coompanions resurser för bredband kommer att se ut i
fortsättningen. Coompanion kan möjligen söka pengar från Jordbruksverket för att finansiera
verksamheten. Det finns en pott med projektpengar som de kan söka ur. Om det inte skulle
fungera kan VGR möjligen ställa upp med vissa medel.
• Vi borde ta upp en diskussion om principerna för stöd. Det kan enligt Monica finnas möjligheter
att göra regionala prioriteringar som bättre gynnar en billig utbyggnad. Detta skulle i så fall
kunna påverka utfallet till fördel för fiberföreningsutbyggnad gentemot en rent marknadsdriven
utbyggnad.
Runt bordet:
• Burim: Det är lugnt nu. Det enda som är på gång är att några föreningar har hört av sig för att få
stöd och hjälp med att slå ihop sig.
• Eric har ägnat sommaren åt att ringa runt till alla kommuner i länet för att kolla om de har
bredbandssamordnare och bredbandsstrategi samt hur utbyggnaden i kommunerna sker och
vilka aktörer som är igång. I stort sett alla har nu svarat, endast någon enstaka återstår.
• Monica:
a. 79 ansökningar är kvar att behandla. Senaste beslutstillfället var den 28/6 och nästa blir den
30/11. Den information som Länsstyrelsen har är att den resterande potten på 160 Mkr
kommer att betalas ut under hösten, troligen oktober.
b. Det går ännu inte att behandla ansökningar om utbetalning av stöd. En utbildningsträff för
fiberföreningar är planerad till början av oktober då utbetalningar ska kunna ske. Däremot
är det många fiberföreningar som har begärt och fått förskott.
c. Det har kommit två nya stora ansökningar från större marknadsaktörer, en avser Bollebygds
kommun och en avser Alingsås kommun. Ingen av dessa kommer med vid nästa
beslutstillfälle.
• Camilla: Magnus Andersson på Coompanion avgår från jobbet som verksamhetschef för
Coompanion Kronoberg, men kommer att jobba kvar med juridiska frågor fast mer som konsult.
Hur kan vi i UBit knyta honom till oss? Det kommer att kosta i fortsättningen. Det finns ingen
annan inom Coompanion som är intresserad av att ta över som bredbandsexpert. Burim och
Camilla tar med sig frågan.
Ny rapport från Acreo om kommunernas ägande av stadsnät
Acreo har kommit med en ny rapport om kommunernas ägande av stadsnät. Rapporten är beställd
av SKL, vilket märks, det är ett rent beställningsverk och den är inte särskilt välskriven. Den visar ändå
på ett antal argument för att stadsnäten gör nytta, framför allt för att kommunernas ofta har mer
fokus på samhällsnytta än vad de kommersiella aktörerna har. Det är också välgörande med mer
konkurrens. Vi bör kolla om det även finns andra rapporter som bekräftar denna bild.

Telias nedläggning av fler telestationer
Telia har nyligen skickat ut mer information om nedläggning av nya telestationer under hösten 2017.
I meddelandet nämns 31 kommuner, varav 6 ligger i Västra Götalands län. I länet berörs 1587
kunder.
Man kan konstatera att nedläggningen nu med något undantag sker på ställen som är bättre
försedda med utbyggda fibernät än vad som varit fallet tidigare. I nästa kommunmail som vi skickar
ut ska vi ta med denna information.
Det vi har hört från de kommuner som hittills har drabbats av nedläggning av telestationer är att
fiberutbyggnaden har tagit fart där, exempelvis i Tidaholm.
PTS rapport om yttäckning av mobilt bredband
Yttäckningen av mobilt bredband med 30 Mbit/s har bara ökat från 6 % till 8 % i länet mellan 2014
och 2015. Målet i vår regionala bredbandsstrategi är att vara uppe i 90 % år 2020. Den bild som vi får
från PTS visar en bättre bild, men då har man mätt på 10 Mbit/s istället.
I den regionala strategin nämns möjligheten att bidra med medfinansiering till samhällsmaster. Vår
uppfattning nu är att vi bör avvakta med detta tills auktionen på 700 MHz-bandet är avgjord för att
ser vad utfallet blir av det. Att visa ett för stort intresse för att medfinansiera en mobilutbyggnad
skulle kunna göra att mobiloperatörerna satsar mindre pengar själva.
Net1s utbyggnad av 4G lovar också gott. Tore och Eric har en 4G-router från dem att låna ut till dem
som vill göra tester av täckning och funktion.
Besök från två marknadsaktörer
1. Västlänk
a. Besök från Västlänk. Mikael Nyberg och Tord Toverland presenterade Västlänk som
organisation. De hade också med sig siffror på stadsnätens planerade utbyggnad under
åren fram till 2020. Presentationen bifogas som separat fil.
b. Stadsnäten planerar att bygga till ca 62 000 hushåll fram till år 2020.
2. IP Only
c. Malin Karlzén som är regionchef för Väst berättade och visade bilder och en film.
Presentationen bifogas som separat fil.
d. IP Only som bolag fokuserar på tätortsutbyggnad. Landsbygdsprojekten hanteras av
dotterbolaget byNet.
e. IP Only har byggt till ca 40000 hushåll med en anslutningsgrad på ca 50-60 %.
f. IP Onlys relation med kommunerna är oftast ganska bra. Det som kan krångla till det är
att kommunernas hantering av grävtillstånd kan ta tid. Ibland ställer kommunerna också
andra krav på externa aktörer än vad de gör på sitt eget stadsnät vilket känns orättvist.
g. Malin presenterade särskilt det avtal som IP Only nyligen har träffat med Region Halland.
IP Only gör där en investering på 1,5 Mrd kr i accessnät. Regionen investerar ca 100 Mkr
för att få till ett stamnät inom regionen.
h. ÅF går in i projektet för att göra studier av socioekonomiska effekter och påverkan på
regionutvecklingen.
3. Sammanfattning
. Den samlade beskrivningen av marknadsläget just nu är att det är ett större
efterfrågetryck numera. Det är inte svårt att få folk att ansluta sig. Om allas planer går i
lås bör vi nå målen på 90 % till 2020.
Hallands länsupphandling
Hallandsmodellen, är det något för Västra Götalands län att ta efter? Nej, det känns inte så. Dels har
vi kommit längre i vår utbyggnad än vad de har gjort och dels tycker vi inte att det är lämpligt att
teckna avtal med bara en marknadsaktör. Allas medverkan behövs.

Uppföljning av informationsmöten under våren
• Vilka reaktioner har vi fått från dem som var där? Mest positiva, bara på ett av mötena
upplevdes stämningen som delvis negativ.
• Nya föreningar vill veta hur det har gått för de som har varit igång ett tag. Bra om vi därför
kanalisation få med "gamla" föreningar att berätta framöver.
• Det vore bra om vi kunde bilda en referensgrupp med deltagare från gamla fiberföreningar.
• Vi ska planera för nya infomöten i höst, vad ska vi fokusera på? Dels kommuner, men även nya
fiberföreningar.
a. Vilka ska vi bjuda in från kommunerna? Vi bör försöka få tag på de kommunala
bredbandssamordnarna och kanske även samhällsplanerarna och
näringslivsutvecklarna.
b. Vad vill vi förmedla för budskap? Dels naturligtvis information om bidragsläget, men
även om kommunernas möjlighet att påverka bredbandssituationen i kommunen.
Vid anteckningarna,
Eric Åkerlund

