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Deltagare:












Tore Johnsson, VGR
Eric Åkerlund, VGR
Magnus Fredricson, Skaraborg
Johannes Adolfsson, Sjuhärad
Per Persson, GR
Camilla Olsson, Coompanion Fyrbodal (fm)
Burim Berisha, Coompanion
Claes Bergqvist, Hela Sverige ska leva
Monica Ek-Remmerth, Länsstyrelsen
Kjell-Åke Karlsson, Västfiber (del av mötet)
Stefan Thuresson (del av mötet)

Agenda:
Tid

Ämne

09:30 10:00

Bordet runt.

10:00 11:00

Delredovisning av Stefan Thuressons uppdrag avseende affärsutveckling av
fiberföreningar.

11:00 12:00

Besök av Västfiber för att höra om deras samverkan med medlemmar och
marknadsaktörer.

12:00 13:00

Lunch

13:00 14:00

Diskussion om IP-Only och andra utbyggnadsbolag. Vad kan kommunerna göra? Input
från Telekområdgivarna angående avtalsläget för kunder som fått vänta på eller inte
fått sin bredbandsinkoppling.

14:00 15:00

Nya möjligheter med VGRs bredbandsstöd.

15:00 15:30

Diskussion om möjlighet att upphandla en regional kommunikationsoperatör för IoT.
Uppdrag från SITIV-gruppen?

15:30 16:00

Behövs en ny kartläggning av hur kommunerna jobbar med bredbandsfrågan.

Anteckningar:
1. Bordet runt
a. Eric
i.
Insamling av uppgifter för kartläggning av utbyggnad har gjorts under sommaren.
Det kom in oväntat mycket material. Har inte hunnit gå igenom allt ännu. Ska se till
att det är klart inför nästa möte.
ii.
Bredbandslyftet, Skövde är utvalt att ingå i höstens kommuner. Lysekil står i kö.

iii.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

Nationell bredbandskonferens 29-30 januari 2019 i Vara Konserthus. Alla gör
reklam för detta i alla tänkbara kanaler, anmälan öppnar inom ett par veckor.
iv.
Medlemmar i UBit-gruppen
1. Skaraborg. Magnus Fredricsson ny representant.
2. Fyrbodal. Siv har avgått, ersätts av Sara Herrman som inte kunde vara med
idag.
3. Göteborg, Johan Rülcker har avsagt sig uppdraget. Oklart om det kommer
någon ersättare från Göteborgs stad.
Pelle P
i.
Har jobbat mycket med kartan från VGR för att se vilka som inte har bredband,
vilka hus är inte anslutna. Bra verktyg!
Claes Bergqvist
i.
Diskuterat skadan av sommarens bränder. Regeringen givit Trafikverket i uppdrag
att utreda skador på infrastrukturen. Claes pratat med honom.
ii.
Fibersamverkan. Har en miljon från Jordbruksverket av nationella medel. Gunnar
Larzon, Tjörn, ny ordförande.
Burim
i.
Rådigivarutbildning introduktion. Inte många fiberföreningar startas, utan nu är
det mer fråga om förvaltning.
Johannes
i.
Skickat ut fråga om brandskador på fiberinfrastruktur. Träffat SÄRF (Södra
Älvsborgs Räddningsförbund), 6 kommuner i Sjuhärad. Inventering av vad som är
skyddsvärt. Räddningstjänst vet inget om el- eller telestationer på landsbygden.
Inte heller mobilmaster. Info inte heller med i SOS GIS-material vilket är märkligt.
Frågan kräver uppmärksamhet och eventuell åtgärd. Kanske vi bör skicka någon
slags skrivelse till relevant myndighet (PTS, MSB?) för att fråga hur de hanterar
frågan. Johannes formulerar detta och återkommer på nästa möte.
Tore Johnsson
i.
Digitaliseringsrådet har genomfört en förstudie om öppna data och en workshop
för att publicera dataset. Kom mer folk än beräknat vilket är kul. 19 pers från VGR,
Länsstyrelsen, kommuner mm.
ii.
Vi har fått grönt ljus av Oslo kommun på att göra en svensk version av filmen om
Tim.
iii.
Tore och Valter åker till MSB infosäk-konferens i Stockholm nästa vecka.
Camilla Olsson
i.
Byanätsforum
0. Har startat ett samarbetsprojekt mellan HSSL, Coompanion och LRF
för att ta över Byanätsforum från Bredbandsforum. Stöd av
Jordbruksverket.
1. Tidigare mer fokus på nystart, nu för alla faser av
fiberföreningsverksamhet.
2. Kansli bestående av de tre organisationerna.
3. Rådgivning även från LRF Konsult samt Magnus Andersson.
Rådgivning blir som en nationell helpdesk.
4. Beslut om verksamhet fram till och med maj 2020. Därefter
utvärdering och beslut om ev fortsättning.
.
Det finns en rädsla idag för konsekvenserna av att ha en fiberförening. Det måste
finnas en kompetens för att möta detta. Viktigt för kommunerna att se över sina
bredbandsstrategier för att möta framtidens behov.
Monica

i.

30 bredband projekt väntar på beslut. Det kommer att gå åt ca 90 mnkr och
omfattar 4622 hushåll. Det finns 115 Mkr kvar att besluta om totalt, dvs sedan
finns ca 25 mnkr kvar.
ii.
Jordbruksverket har gjort en uppföljning av utbetalningar. Västra Götaland leder
ligan, har 31 % utbetalt av beslutade pengar. Skåne endast 3 %. 12 % genomsnitt i
landet.
iii.
Rapport från SLU, uppföljning om stöden. En del stöd har hamnat i fel områden.
Vilken styrning ska man ha? Utan lokalt engagemang går det inte att bygga på
landsbygden tycker de. Monica skickar SLU-rapport till Eric som bifogar den med
mötets anteckningar.
iv.
Länsstyrelserna har ett tag haft fredagsmöten för att synka handläggningen i olika
delar av Sverige. Jordbruksverket ansvarar numera för mötena, vilket visar att
detta behövs.
v.
Trenden är att fiberföreningarna bygger ihop sig fysiskt och även slår ihop sig
organisatoriskt. Då slipper man göra en upphandling och styr själv över processen.
i. Magnus
i.
Ny i gruppen. Jobbar som strateg för hållbar utveckling på kommunalförbundet
Skaraborg. Forskar också om urban norm och digitala maktordningar.
ii.
Kommunerna har skött bredbandsfrågorna i Skaraborg utan kommunalförbundets
inblandning. Vet inte hur han ska nå ut, det finns inget bra nätverk. Tror alltid att
samverkan är vägen framåt.
iii.
Det är intressant med kartläggningar av bredbandsläget i Skaraborgskommunerna
för att få reda på var det finns vita fläckar. Frågan är vad som ska lyftas till den
delregionala nivån. Vad får en kommun göra, vad kan man samarbeta om?
2. Stefan Thuresson, delredovisning av uppdrag avseende affärsutveckling av fiberföreningar.
Huvudsakliga frågor som Stefan diskuterat med fiberföreningarna är: Hur ser fiberföreningarna
på sig själva och sin roll? Hur ser de på sitt förhållande till PTS och till marknaden?
a. Han har varit ute på 4-5 träffar med fiberföreningar. Bokat Västfiber idag och sedan 4-5
fiberföreningar till. Har även pratat med IP-Only och ska träffa Telia.
b. En slutsats av resultatet hittills är att vi borde genomföra infomöten om
fiberföreningarnas affärsutveckling där vi tar upp alla aktuella frågor. Lämpligtvis ett
möte i varje kommunalförbund utom GR. EÅ gör förslag till agenda,
kommunalförbundsrepresentanterna bokar tid och lokal. Inget eget möte i GR, utan Pelle
får hjälpa Sara och Siv att ordna ett möte i Fyrbodal. Boka gärna en relativt fin lokal och
bjud på lite bättre macka än vanligt för att markera sakens viktighet och att vi uppskattar
fiberföreningarnas arbete. Fiberföreningarna får anmäla sig till vilken träff de vill.
c. Stefan gör en redovisning av vad han har gjort hittills och hur många timmar han har lagt
och skickar den till Eric.
3. Västfiber, Kjell-Åke Karlsson
a. Kjell-Åke redogjorde på Västfibers syn på de problem med avtal och förbindelser som har
varit under sommaren.
b. Slutsatser:
.
Alla måste vara med på banan och förstå vilka förutsättningar som gäller.
Fiberföreningsverksamhet är ingen skyddad verkstad utan en del av ett
nationellt nätverk.
i.
UBit kan gärna hjälpa till med att skicka ut marknadsinformation till alla
fiberföreningar med jämna mellanrum. Vi måste komma ut med mer och
bättre information för att få med fiberföreningarna på tåget. Detta kan också
vara en sak för Byanätsforum.
ii.
Det är viktigt att fiberföreningarna byggs ihop.
4. IP-Only, deras utbyggnadsplaner och deras kundavtal.
a. EÅ har fått en redogörelse från Telekområdgivarna om det juridiska läget med kundavtal

5.

6.

7.

8.

b. Värmlands region och kommuner driver ett mycket aktivt arbete med att göra en
uppgörelse med IP-Only om att få dem att bygga vad de har lovat. Förhandlingar pågår,
kanske kan vi säga mer om detta på nästa möte. Värmland ska hålla en redovisning för de
regionala koordinatorerna i nästa vecka.
Nya möjligheter med VGRs bredbandsstöd
a. Pelle visade Pernillas karta över ofibrerade hus. Johannes föreslog att rutor där alla hus
är fibrerade skulle markeras med grönt. Där kartan markerar mycket mörkt finns mycket
att göra. Vi måste vara på det klara med exakt vilken information vi vill ska markeras på
kartan. Bostäder eller alla hus? Fastboende eller fritidshus?
b. Eric pratar med Pernilla om att jämföra kartan över ofibrerade hus med våra
identifierade bristpunkter för att se om det är idé att jobba vidare med stamnätsprojekt
eller om vi fokusera mer på de nya ändamålen med stödet. Det finns ändå ett antal
stödprojekt kvar som kommer att skickas in till VGR under året.
c. Kan det vara genomförbart att upphandla resterande utbyggnad för öar och kustbandet
på Bohuskusten? Först får vi avvakta vilken information som har kommit in till Eric under
sommaren. Likaså ska vi först titta igenom kartan över ofibrerade hus mer noggrant.
Idé om att göra upphandling av kommunikationsoperatör för IoT. Presentation av Tore.
a. Frågan har sitt ursprung från en dragning av Claus Popp Larsson på RISE i maj. Ante Baric
tog det till sig och funderade på vad vi kunde göra av detta hos oss.
b. Vi kunde skapa en länsgemensam plattform för IoT i städerna. Och det funkar säkert lika
bra på landsbygden. UBit kan fundera på det bredbandsmässiga i detta.
c. Kan vi upphandlina ett gemensamt nät för detta?
i.
Telia och IP-Only pushar för sina egna lösningar, som de vill sälja in till
kommunerna. Men de är ofta dyrare än de lösningar som kommunerna håller på
att bygga upp.
ii.
Behövs både LORA och NB-IoT? Finns olika användningsområden och förnackdelar?
Har vi nytta av att uppdatera vår kartläggning av hur kommunerna jobbar med
bredbandsfrågan?
a. SKL har skickat ut en fråga till kommunerna om hur man har kopplat ÖP och detaljplaner
till bredbandsfrågan. Finns relevant info om detta redan så ska vi inte ställa frågan igen.
Johannes skickar vidare mail från SKL till Eric Å.
b. Om vi ska skicka ut egna frågor så gör vi det via ett webbformulär med lämpliga frågor
som Eric skickar till alla kommuner. Kommunalförbunden kan sedan hjälpa till att
bearbeta de kommuner som inte svarar.
Övrigt:
a. Eric berättade om den nationella bredbandskonferensen
i.
UBit kunde ha en egen monter
ii.
Byanätsforum borde ställa ut
iii.
Flera regionala utställare?
iv.
Vi kan skicka mer info till UBit-gruppen om detta!
v.
Ta fram goda exempel från länet, till exempel Vänersborg
b. Eric och Tore hade en dragning internt på VGR om bredband och digitalisering i förra
veckan. Bilder som är relevanta för UBit-gruppen bifogas som separat presentation.

Vid anteckningarna
Eric Åkerlund

