UBit arbetsmöte
29 januari 2016 kl 09:30 – 16:00
HiQ, Norra Hamngatan 22,
Göteborg

UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur
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Agenda 29 januari 2016
 Besök av Martin Gedda, VD Netwest
 Organisatoriska förändringar
 Bordet runt
 Senaste nytt om Landsbygdsprogrammet
 Johannes Adolfsson berättar om Västkom/ALVG
 Argument för och emot att fiberföreningarna ska äga sina nät.
Vad är ett byanät värt?
 Samråd med marknadsaktörerna angående bredbandsutbyggnad i
kommunerna
 Planering av informationsinsatser och möten under 2016. Vilka områden
behöver vi ägna oss åt för att stimulera en ökad fiberföreningsaktivitet?
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Besök av Martin Gedda, Netwest
 De närvarande presenterade sig och vad de representerar i gruppen
 Martin presenterade sig, han har bland annat tidigare jobbat på Ericsson
 Martin berättade om Netwest och vad bolaget har för planer för framtiden
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Organisationsförändringar
 Tore och Eric slutar på HiQ och börjar jobba på VGR från och med april 2016.
Arbetsuppgifterna blir oförändrade jämfört med idag.
 VGR anställer en GIS-resurs från och med den 15/2 2016
 Helena Ingvarsson går över till en tjänst på Jordbruksverkets internkontroll. Hon
kommer alltså att granska Länsstyrelsernas handläggning av bredbandsstödet i
fortsättningen.
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Runt bordet, 1
 Per Augustsson:
 Per Augustsson och Per Persson har varit på besök hos IP Only och

samtalat med deras CFO för att skapa ömsesidig förståelse för varandras
situation.
 2500 villor i Falköping har fått erbjudande från IP Only. Anslutningsgraden

är 53 %. I stort sett alla hushåll inom kommunens tätorter kommer att ha
fått erbjudande om anslutning inom 1½ år.
 Johannes Adolfsson:
 Det har skett en rejäl vindkantring på marknaden den senaste tiden.

Tidigare var det svårt att få någon att bygga ut, nu slåss operatörerna om
att få kommer till. En diskussion följde om de gamla och nya aktörer som
nu finns på utbyggnadsmarknaden.
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Runt bordet, 2
 Anders Lindauer:
 Coomplanion har blivit av med 20-25 % av sin finansiering, ca 1 Mkr per

kontor. Detta kan påverka nivån av tillgänglighet och hjälp som
Coompanion kan erbjuda. Anders och Magnus Andersson i Kronoberg
jobbar med att fördela ut kunskapen om fiber över landet.
 I november 2015 genomfördes en kvällsaktivitet för att hjälpa föreningar i
Borås.
 Monica Ek-Remmerth:
 Länsstyrelsen har omorganiserat och blivit mer hierarkisk. Man gör det för

att jobba mer enligt "lean", men följden har blivit fler chefsnivåer och att
handläggarnas handlingsfrihet har minskat. Cheferna har större möjlighet
att hindra besök ute på fältet. Men Monica har nu fått löfte att lägga 10 %
av sin tid på information.
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Runt bordet, 3
 Monica Ek-Remmerth (forts):
 En ny organisation kallad "Fibersamverkan" håller på att bilda ett

länsövergripande samarbete mellan fiberföreningarna. Den är tänkt att bli
en paraplyförening på högre nivå, kanske mest för fiberföreningar som inte
ingår i någon kommunal paraplyförening. Fibersamverkan söker
ekonomiskt stöd för sin uppstart. Ett möte kommer att hållas den 27
februari.
 Nytt i föreskrifterna är att det som kallas "allmänna utgifter", dvs

projektledning, ekonomihjälp, upphandlingsrådgivning mm nu får uppgå till
5 % av kostnaden för ett fiberföreningsprojekt, dock max 1,5 Mkr.
 Claes Bergqvist:
 Claes lyfte ett antal frågor om paraplyföreningarnas verksamhet, vad som

är en rimlig nivå på garanterad bandbredd för slutkunder och om
standardpriset på svartfiber.
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Runt bordet, 4
 Eric Åkerlund:
 Upphandlingsmallarna är på väg att uppdateras av en grupp inom

Länssamverkan Bredband. Tore och Eric har nästlat sig in i gruppen för att
vara en länk till tidigare versioner och som sakkunniga inom
bredbandsområdet.


En fråga från gruppen var om det är vanligt att det finns batteribackup även i
kundänden av en förbindelse. Ja, det finns, men mest för kunder som har

hemtjänst eller en viss typ av larm.

 De regionala bredbandssamordnarna har sitt första gemensamma

nationella möte den 2-3/2 i Stockholm. Både Eric och Tore åker dit.
 Tore och Eric har undersökt hur man kan skaffa finansiering för uppstart av
paraplyföreningar. VGR har sagt nej. Vid ett möte med Länsstyrelsen sa
man också i stort sett nej, i alla fall vill man att vi ska undersöka med
Leader först om det finns pengar där att hämta.
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Nyheter om Landsbygdsprogrammet, 1
 Monica hade planerat att kunna ta beslut den 30/11 2015. men Jordbruksverket
stängde IT-kommunikationen mellan vad föreningarna lägger in i systemet och
vad handläggarna på Länsstyrelsen ser. Därför har inte handläggarna underlag
för att fatta beslut. Detta ska vara åtgärdat den 14/3 2016.
 Siffror från Monica:


Den totala projektkostnaden för de projekt som ligger i kön idag är 1,1 Mrd kr. Det
sökta stödet är därmed 440 Mkr



520 Mkr finns avsatt till länet, varav 335 Mkr finns tillgängliga från början



Genomsnittet för en fiberförening är 227 hushåll



Snittkostnaden för nätförläggning är 106 kr/m



Det är 180 föreningar i kö



Av detta kan man räkna ut att den genomsnittliga grävsträckan per förening är 23 km



Den genomsnittliga anslutningsgraden är 70 - 80 %. Erfarenheten visar att den ökar

10 - 15 %-enheter under projektets gång. 30 av de 180 föreningarna i kö anger att de
har 85 % i anslutningsgrad
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Nyheter om Landsbygdsprogrammet, 2
 Monica trodde att de ansökningar som har kommit in till det nya stödet skulle
vara kompletta, men det är de sällan.


Ofta missas det i budgetarna, en granskning visar att de inte hänger ihop. Tex kan de
ha beställt mer fiberboxar än vad som behövs för den antagna anslutningsgraden.



Fiberföreningarna glömmer ofta att lämna med ett lånelöfte…



… eller att ange vilken kompetens föreningen förfogar över



Vissa ansökningar är gjorda av en privatperson. Och det har visat sig att det inte går
att byta namn på den sökande i Jordbruksverkets IT-system!

 En samverkansgrupp mellan de olika Länsstyrelserna har diskuterat att kräva in
en namn- och adressförteckning över vilka hushåll som föreningarna söker stöd
för. Detta för att förhindra att mer eller mindre oseriösa kommersiella aktörer
skickar in orealistiska stödansökningar som tar stödpengar från mer normala
fiberföreningsprojekt. UBit-gruppen förstår syftet, men avråder starkt från att
låta handläggare på Länsstyrelsen göra en bedömning av vad som är rimligt
eller inte för en fiberförening att uppnå i anslutningsgrad.
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Västkom/ALVG
 Johannes berättade om Västkom/ALVG
 Västkom är en grupp för verksamhetsutveckling inom länet med stöd av IT.
 ALVG är Västkoms arkitekturledningsgrupp.
 Styrgruppen i Väst är SITIV.
 Karl Fors är Västkoms samordnare för alla kommunalförbund.
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Argument för och emot fiberföreningarna att äga
sina egna nät. För:
 Den som köper ett fiberföreningsnät vill få igen sina pengar. Det kommer att bli
dyrare i längden för slutkunderna.
 Man får en bättre kostnadskontroll om man äger själv.
 Fiberföreningen är en viktig motor i bygdeutvecklingen. Den bidrar till en levande
landsbygd. Ingen annan förening har så stor andel av befolkningen som
medlemmar.
 Genom engagemang i en fiberförening når man ut till alla boende. Det kan
fungera som en infokanal även för andra saker.
 Det blir lättare att utveckla lokala tjänster, tex övervakning, om ägandet är lokalt.
 Meningen med EU-projekt är att ge projektdeltagarna större valfrihet. Eget
ägande bidrar till det.
 Lokalt ägande bidrar till fler arbetstillfällen på landsbygden.
 Man förlorar kontrollen över prissättningen om man säljer.
 Det är inte bra att sälja för tidigt. Vänta tills marknaden har satt sig. Då blir det
verkliga värdet av nätet tydligare. Säljer man för tidigt är det stor riska att man
säljer för billigt.
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Argument för och emot fiberföreningarna att äga
sina egna nät. Emot:
 Det är mycket ideellt arbete att sköta en fiberförening (men det är inte så
farligt…)
 Det blir ofta sämre service och underhåll med lokalt ägda nät. Näten går ner
oftare med en mindre professionell ägare.
 Det är svårt med övergången från byggande till driftfas. Det krävs då en helt
annan kompetens i styrelsen. Det kan bli slitningar i föreningen när de
ursprungliga eldsjälarna behöver bytas ut mot nya krafter som passar bättre för
det nya läget.
 Det kan bli problem med Skatteverket angående momsen om föreningen inte
bedriver någon skattepliktig verksamhet.
 Erfarenheten säger att de som har sålt sina nät har lika bra tjänster till samma
pris som de som äger sina nät, men de slipper allt bekymmer med näten.
 90 % av alla fiberföreningsnät kommer ändå att säljas förr eller senare, man kan
lika gärna göra det direkt

Page 13

Vad är ett fibernät värt?
 Ett försök till värdering av nätet är att en genomsnittlig kick-back till föreningen
ligger på 128 kr per månad. Om man ser på 5 års sikt blir då 128*12*5=7 680 kr
per aktiv kund. Detta ligger också på samma nivå som hittills gjorda affärer.
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Samråd med marknadsaktörerna
 Eric berättade om de samrådsmöten som har hållits med Teliakoncernens bolag,
föreningen Västlänk och IP Only inkl byNet. Syftet med samrådet är att:
 Säkerställa utbyggnad över hela kommunernas och därmed länets geografiska yta så

gott det går.
 Minska risken för att aktörerna "plockar russinen ur kakan" när det gäller vilka
områden de väljer att ansluta.
 Få marknaden att intressera sig för att bygga i Västra Götalands län hellre än någon
annanstans i landet.
 Hjälpa kommuner som vill ha en aktiv strategi att teckna ett vettigt avtal

 Synpunkter från gruppen är att det inte längre är lika viktigt att gå på aktörerna
om detta eftersom det inte längre är svårt att få dem intresserad av att bygga.
Ändå är det bra för kommunerna att veta vad som är vettiga avtals- och
affärsvillkor.
 Det är viktigt att styra marknadsaktörerna till att jobba lika mycket på
landsbygden som i tätorterna.
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Planering av informationsinsatser 2016
 Det är på gång ett informationsmöte i Rådde. Det har två syften:
 Att åtgärda vita fläckar
 Att stötta dem som är på gång att börja bygga sina nät

 Om vi ska ha flera informationsmöten så måste vi väldigt noga tänka igenom vad
det är vi vill säga.
 Det kan vara så att det inte är läge att göra några större insatser just nu när det inte

finns pengar, alla tillgängliga medel är redan intecknade. Operatörerna är också ute
och bygger i kommunerna. Det är bättre att vänta till vi vet om och när det kommer
mer resurser för att då kunna kraftsamla för att bli av med de vita fläckar som vi då
ser återstår, företrädesvis mellan fiberföreningarna.
 Samkör vår egen GIS-karta med befolkningsstatistiken. Först då kan vi få en bättre
uppfattning om var det verkligen finns vita fläckar. Mycket av det som ser vitt ut på vår
GIS-karta idag är sådant som antingen är täckt av gammal utbyggnad, kommersiellt
täckt av operatörerna eller är ställen där det helt enkelt inte bor någon.

 Länsstyrelsen planerar utbetalningsutbildning för fiberföreningar i början av april i
Skara.
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Kommande möten med UBit-gruppen
 Vårens kommande möten med UBit-gruppen är planerade till:
 2 mars på Länsstyrelsen
 13 april på HiQ eller VGR
 3 juni. Plats ej bestämd
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