UBit-möte 17-09-26
Deltagare:
Eric Åkerlund, VGR
Tore Johnsson, VGR
Monica Ek-Remmerth, Länsstyrelsen
Per Augustsson, Falköping, Skaraborg
Siv Torstensson, Fyrbodal
Per Persson, Ale, GR
Johannes Adolfsson, Borås, Sjuhärad
Burim Berisha, Coompanion
Claes Bergqvist, Hela Sverige ska leva
Pernilla Olsson-Frost, VGR
Clara Fägerlind, WSP
Anteckningar:
1. Bordet runt
a. Johannes:
i.
Fiberföreningarna runt Borås uppvaktas allt mer av marknadsaktörerna
ii.
Telestationer läggs ner i kommunerna, men i de områdena är det väl förberett med
fibernät.
iii.
I Tranemo bygger fiberföreningarna
iv.
I Ulricehamn bygger det kommunala energibolaget, inga andra aktörer är aktiva,
vilket är lite underligt med tanke på att det är sån konkurrens i Borås kommun.
b. Claes:
i.
Många fiberföreningar är okunniga om den kommande GDPR-lagen. Vi bör göra en
insats för att informera dem om vad som gäller. Kan Coompanion ta ansvar för
det? Burim tar med sig frågan.
c. Siv:
i.
Siv har pratat bredband med flera av kommuncheferna i Fybodal. Det är även dags
för motsvarande med näringslivscheferna.
ii.
Wifi4EU. Stödet är inte sökbart ännu, men reglerna börjar klarna. Mer information
finns på https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-gratis-wifi-i-eu
iii.
Netwest fortsätter att fibrera många master i Bohuslän.
iv.
Siv har hjälpt en fiberförening med en mall för hur de ska göra sin slutrapport till
Länsstyrelsen. Det är svårt att förstå instruktionerna från Länsstyrelsen och
Jordbruksverket. Vi borde kunna lägga ut information om detta på UBits webbsida.
Eric gör det med hjälp från Siv.
d. Monica:
i.
Det kommer in ganska många stödansökningar från fiberföreningar om utökning
och förtätning. Monica har avsatt 20 Mkr för det ändamålet. Så länge det är minst
20 hushåll i ansökan finns goda möjligheter att få bidrag. Monica gör en checklista
för dessa ansökningar bör utformas.
ii.
I dagsläget finns det ca 30 ansökningar inne som inte har fått beslut.
iii.
Det finns ca 110 projekt som är aktuella för utbetalning. Det kan vara 5-6
utbetalningar per projekt och varje sådan utbetalning tar ca 16 timmar, det går
alltså åt mycket tid. Handläggarna måste vara noga vid arbetet, eftersom de är väl
övervakade och reviderade. Dels av Jordbruksverket, men också
Ekonomistyrningsverket, EU-kommissionen och Riksrevisionen.

iv.

Jordbruksverket har kommit på att regelverket för handläggarna för
bredbandsstöd är alldeles för petigt. Lättnader är på gång, oklart när.
v.
Den 13/9 var det möte med Länssamverkan Bredband. Man kom överens om att
skapa ett nationellt nätverk för kontakter mellan Länsstyrelserna för att alla ska
göra så lika bedömningar som möjligt. Och lära av varandra.
vi.
Bredbandsforums arbetsgrupp för landsbygdsstöd jobbar för bättre regler under
nästa programperiod, 2021 - 2027. Aktuella frågor:
1. Hur ska stödet se ut?
2. Vem ska vara inblandad?
3. Hur ska vi nå dem som bor längst bort?
vii.
En ny bredbandsmiljard kommer förhoppningsvis till våren. Vi förväntar oss att 160
Mkr av dem går till Västra Götalands län. De ärenden som ligger i kö kräver ca 100
Mkr.
2. GIS, besök av Pernilla Frost, VGR
a. Vi har bett Pernilla och hennes kollega Magnus om hjälp med att utföra kartläggningen
som behöver göras inför kontrollstation 2017.
b. Vi kunde konstatera att vårt befintliga underlag inte är bra nog när det gäller
fiberföreningarnas utbredning. Beslutades att kontakta alla kommunala
bredbandssamordnare för att efterfråga dokumentationsmaterial om var
fiberföreningarna har byggt sina nät. Om de inte har informationen kan vi skriva till
fiberföreningarna direkt. Det är bäst att Länsstyrelsen skickar ut frågan eftersom det kan
ses som en del av deras normala krav på fiberföreningarna.
c. Även materialet från Telia som visar var telestationer läggs ner, är bristfälligt. Vissa
kommuner är inte med som borde vara med. Eric jobbar vidare med det.
d. Pernilla visade att man kan se på byggnadsnivå var det finns fiber och inte. Men
informationen är inte i alla avseenden relevant, det är ju i första hand bostadshus och
företagsbyggnader vi är intresserade av. I materialet finns alla byggnader vilket innebär
även ladugårdar och oljecisterner mm. Pernilla lovade att lägga till en kolumn i
materialet för byggnadstyp så att man ser om det är något intressant eller inte. Det är
oklart om alla byggnadstyper finns med i vårt underlag, men bostadshus gör det i alla fall.
Det ska vara adresser med folkbokförda permanentboende och fritidshus.
e. Eric pratar med Oskar på PTS om hur de tänker och gör.
f. Hur ska vi hantera information om fiberanslutningar som inte stämmer eftersom PTS inte
får in rapporter från alla nätägare?
3. Clara Fägerlind, WSP redovisade hur långt de har kommit med utredningen om användbara
affärsmodeller för att bygga bort de vita fläckarna
a. Se separat presentation.
b. Clara började med att jämföra de kartläggningar som finns. Dels från bredbandskartan
och dels från det material hon fått från VGR. Vårt eget material börjar bli gammalt och är
inte korrekt. Det ger en splittrad bild. Men även bredbandskartans bild är ju minst 6
månader gammal när den kommer ut och innan det kommer ut nytt material är det som
används 18 månader gammalt. Det är lång tid när det händer så mycket.
c. Utvecklingen framöver går mot att fiberföreningarna antingen säljer sina nät eller går
ihop i samverkansorganisationer. De nät som byggdes under den gamla
programperioden släpps fria för försäljning utan villkor år 2019. Då kanske utvecklingen
mot en konsolidering av marknaden tar fart. Hittills har några försäljningar gjorts via
upphandlingar enligt regelverket.
d. Vad kostar en anslutning egentligen? Clara räknar med ca 50 000 kr, enligt UBits
erfarenheter är det snarare 29 000 kr. WSP's antagande är för dyrt i Västra Götalands
län. Men det är nog dyrare idag än det var förr, kanske runt 35 000 kr nu.
e. Av 140 ansökningar i länet i den nya programperioden är 125 från fiberföreningar.
Monica förser Clara med statistik.

f.

Paraplyföreningar finns i länet, men det är ingen entydig bild att utvecklingen går åt det
hållet. De som finns har olika inriktning. Det finns inget som säger att de som har bildats
har någon vilja att ta sig an förtätning eller utvidgning av utbyggnad av vita fläckar.
g. Inget av de skissade alternativen är tydligt bäst. Möjligen kan man jobba mindre med
alternativ 2, att nya föreningar ska bildas för att ta sig an vita fläckar. Och var ska
pengarna komma ifrån?
h. Hur troligt är det att det går att göra en hel regional upphandling? Inte särskilt, mera
troligt att man gör det delregionalt. Men alla håller inte med om det, det finns exempel
på att vissa frågor klaras av i enighet mellan alla 49 kommunerna.
i. Johannes hade en idé om att vi skulle kunna tillsätta medel för att anslutna hushåll till
närmaste anslutningspunkt oavsett vem som äger den. Men vem ska då äga nätet om
inte den närmaste nätägaren vill?
j. Monica gör en sammanställning över slutrapporter för fiberföreningarna. Längd och
kostnader så att vi kan räkna på nya siffror.
4. Nytt om fiberföreningsmässan
a. Lokal i Nödinge
b. Tore har en synpunkt att detta inte kan hållas innan vi har gjort färdigt utredningen om
vita fläckar. Eftersom utredningen ska vara klar innan årsskiftet och mässan planeras till
våren så är det inget problem.
5. Övriga punkter
a. Bredbandsforum har startat en arbetsgrupp som kallas Kommungruppen
i.
Den ska ta sig an det så kallade Processuppdraget som Bredbandsforum fått av
Regeringen.
ii.
Det går ut på att kartlägga hinder för utbyggnad av fast och mobilt bredband och
att identifiera hur kommunala processer kan effektiviseras.
iii.
Ordförande kommer att vara Gunilla Glasare, SKL. Eric Å kommer att ingå som
deltagare och representera Västra Götalands län. Övriga deltagare är inte klara
ännu.
b. Vi jobbar vidare tillsammans med PTS om planeringen av utbildning för kommunala
bredbandssamordnare.
i.
Inget datum är satt ännu, men det blir efter nyår. PTS kan bara genomföra ett
möte i Västra Götalands län. Eftersom länet är stort ska vi försöka samordna oss
med Hallands län så att några av länets kommuner kan delta på det mötet.
ii.
Ungefärlig agenda för mötet är:
1. Ett helt uppkopplat Sverige
a. Bredbandsstrategin
b. Statens roll
c. Kommunernas roll
d. Förutsättningar för bredbandsutbyggnad
e. Vad krävs för att nå målen i strategin
2. Nuläge i land, region och kommun
3. Teknik och säkerhet
a. Olika typer av tekniska lösningar för bredband
b. Nätsäkerhet och robusthet
c. Driftssäkerhetsföreskrifter
d. Ledningskollen
e. Kapacitet och täckning
4. Konkurrensfrågor mm
a. EU-rätten styr
b. Affärsmodeller
c. Reglering av Telia
d. Utbyggnadslagen

e. PTS roll
f. Kommunalrätt
g. Bredbandsstöd och statsstöd
5. Digitalisering, strategi och handlingsplaner
a. Kort om digitalisering och bredband
b. Vad är bredband?
c. Kommunen har en viktig roll
d. Hur kan kommunen bidra?
e. Modeller för kommunal bredbandsutbyggnad
f. Nationellt, regionalt, kommunalt, lokalt
6. Utbyggnadslagen
a. Vad säger utbyggnadslagen?
b. Hur tillämpas den, vilka fall har avgjorts?
c. Vi lämnade ett remissvar på PTS utredning om förslag till ny reglering av
bredbandsmarknaden genom att ställa oss bakom Sörmlands remissvar som hade
arbetats fram gemensamt av flera av de regionala bredbandskoordinatorerna.
Remissvaret finns att läsa på: www.vgregion.se/bredband under ”Aktuellt och Nyheter”.
d. Marknadsanalysen
i.
Tankar om hur den nya marknadsanalysen kan komma att se ut manglas just nu av
Jordbruksverket.
ii.
Det hölls ett möte med Länssamverkan Bredband den 13 september, Eric och
Monica var där. Eric hade med det inspel som vi i Västra Götaland hade gjort vid
ett möte med Mattias Svanold på PTS om att grävavstånd kan vara ett viktigt
kriterium för hur stöd kan fördelas i framtiden.
iii.
Håkan Hylén på Jordbruksverket presenterade sina tankar om vad de tycker är
viktigt att tänka på framöver. Bland annat om hur en utredning om
marknadsförutsättningarna för utbyggnadsprojekt bör göras. Där pekar han bland
annat på vikten av större kommunikation och samordning mellan Länsstyrelsen
och regional bredbandskoordinator, vilket i detta fall innebär UBit.
iv.
Se separat presentation om detta.
e. PTS har kommit med idéer om hur det framtida stödsystemet skulle kunna se ut. Mindre
av bottom-up och mer av top-down. Skriften bifogas som bilaga. Det var kort om tid att
lämna synpunkter på skriften, men det borde ändå inte vara för sent eftersom det är
långt kvar till beslut. Vad tycker vi om det? Läs och återkom med synpunkter till Eric Å.

