Anteckningar från UBit-möte
den 3 juni 2016
09:30

Närvarande:
Tore Johnsson, VGR
Eric Åkerlund, VGR
Leif Ytterström, VGR IT
Monica Ek-Remmerth, Länsstyrelsen
Per Linnér, Fyrbodals kommunalförbund
Pelle Persson, Göteborgsregionens kommunalförbund
Camilla Olsson, Coompanion
Anders Lindauer, Coompanion
Burim Berisha, Coompanion
Claes Bergqvist, Hela Sverige Ska Leva
Runt bordet:
 Camilla:
o Camilla visade delbetänkandet från den Parlamentariska landsbygdskommittén: ”På väg
mot en ny politik för Sveriges landsbygder”, SOU 2016:26. Vi behöver göra en markering
vad vi tycker om detta. Kapitel 5.2 (sidorna 142 – 157) handlar om bredband. Läs gärna i
sommar och kom med inspel. Det finns ännu inget beslut om någon formell
remisshantering av betänkandet.
o Lagen om ekonomiska föreningar ändras i sommar. Den kommer att påverka hur
fiberföreningarnas stadgar måste vara utformade och de har två år på sig att genomföra
förändringarna.
 Anders:
o Anders kommer att lämna Coompanion inom kort och detta är därför hans sista möte
med gruppen. Coompanion kommer att sluta jobba på riksnivå som man har gjort med
bredbandsfrågan om ingen är beredd att betala. För Coompanion nationellt är detta en
liten fråga, men konsekvensen av beslutet är såklart inte bra för oss. Det kan hända att
det kommer pengar för detta framöver, men det är inget som är säkert i dagsläget.
 Leif:
o Två år har gått sedan Regionen gjorde sin telefoniupphandling, men ärendet är långt
ifrån avgjort ännu på grund av överklaganden och juridiska tvister.
 Monica:
o Västra Götalands län är det som har delat ut mest pengar till bredband i
Landsbygdsprogrammet. Vi når flest hushåll och som det ser ut nu kommer pengarna att
räcka till alla som söker. En sammanställning av stödets användning bifogas i egen bilaga.
o I nästa års handlingsplaner kommer många andra län att sänka sina stödprocent och göra
mer som vi har gjort.
Mats Nordström, Iqmtel:
Mats Nordström presenterade företaget Iqmtel och deras tjänster för täckningsmätning av mobilt
bredband, framför allt Täckningskollen. Iqmtel har både operatörer och kommuner som kunder för
sina olika produkter, 100 kommuner använder Täckningskollen idag. Nu lanserar man även
Täckningskollen utomlands.
De områden som är särskilt utpekade för utökade satsningar i 700 MHz-bandet finns presenterade i
en pdf som finns att ladda ner från PTS hemsida (bifogas också som separat dokument). Det är idag
oklart om någon operatör är sugen på att göra de extra satsningarna i de områdena som pekas ut.
Några av de övriga frågor som diskuterades med Mats var:



Behövs samhällsmaster på det sätt som beskrivs i den regionala bredbandsstrategin? I vilka
områden kan det vara bra att satsa på det? Regionen kan delfinansiera sajter för master, dra
dit fiber, el mm och sen låta operatörerna sätta dit sina antenner.
 Måste det till prioritering av olika trafikslag i näten?
 Hur kommer VoLTE att påverka mobilaffären i framtiden?
 Hur kommer kopparnedläggningen att påverka fast och mobil telefoni?
 Bör man sätta upp förstärkare i kollektivtrafikens fordon eller förbättra täckning och kapacitet
på masterna längs vägar och järnvägar? I det senare alternativet gynnar investeringen även de
som finns vid sidan om vägen och den finns hela tiden.
Se separat presentation.
Per Fröling, SSNf:
Per Fröling presenterade Svenska Stadsnätsföreningen, SSNf och särskilt den funktion för
regionalfrågor som Per jobbar med. En viktig fråga är balansen mellan Marknad och Offentligt. Dels
att kommunerna förstår sin roll som ägare av den strategiska bredbandsfrågan och dels att de
kommunala stadsnäten förstår sin roll som marknadsaktörer samtidigt som de är offentligt ägda
verksamheter som inte får missbruka sin ställning. Det blev en bra dialog och Per fick med sig några
synpunkter på stadsnätens agerande som han tar med sig tillbaka till föreningen.
Eric Å skickar en lista till Per så att alla i UBit-gruppen kan få Stadsnätstidningen.
Pers presentation bifogas som separat dokument.
Reglerna i Landsbygdsprogrammet och fiberföreningarnas situation:
Efter lunch fick vi besök av riksdagsledamoten Annika Qarlsson (C) och ordföranden i
Fibersamverkan, Mats Jangdal. Under första delen av passet medverkade Jordbruksverket på distans,
de presenterade regelverket för Landsbygdsprogrammet. Efter presentationen vidtog en diskussion
om fiberföreningarnas villkor och verksamhet.
Jordbruksverkets presentation bifogas som separat dokument.
UBit-gruppens sammansättning:
Både föreningen Västlänk och paraplyföreningen Fibersamverkan har meddelat intresse av att bli
medlemmar i UBit-gruppen. Förfrågningarna diskuterades och vi kom fram till att vi vill behålla
gruppens sammansättning som den är nu. Det vill säga att ingen nätägare eller annan marknadsaktör
bör vara medlem av gruppen, varken direkt eller indirekt via en övergripande organisation. Däremot
bör vi bli bättre på att regelbundet träffa aktörerna och det bestämdes att gruppen på en träff per
termin bör bjuda in de största nätägarna, dvs Skanova/Telia, IP Only och stadsnäten.
Kommande informationsmöten:
Fyra informationsmöten, ett per regionalförbund, kommer att anordnas under sommaren. Vi kollade
av att allt är redo för träffarna.
Kommunalförbund
Var?
När?
Skaraborg
Gothia Science Park, Skövde
2016-06-14, kl 18:00
Göteborgsregionen
GR's lokaler, Anders
2016-06-28, kl 19:00
Personsgatan 8, Göteborg
Fyrbodal
Biblioteket Henån, Orust
2016-06-29, kl 19:00
Sjuhärad
Garfveriet, Textile & Fashion
2016-06-30, kl 17:30
Center (Simonsland), Borås
Avtackning:
Både Per Linnér och Anders Lindauer gjorde sina sista möten med UBit-gruppen. De avtackades med
lämplig gåva.

Vid anteckningarna,
Eric Åkerlund

