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Anteckningar – arbetsgrupp UBit 2019-10-04
Närvarande
Eric Åkerlund
Burim Berisha
Claes Bergqvist
Johannes Adolfsson
Lars Carlén
Monika Ek-Remmerth
Tore Johnsson

VGR, regional bredbandskoordinator
Coompanion Skaraborg
Hela Sverige Ska Leva
Boråsregionen
Fyrbodals kommunalförbund
Länsstyrelsen
VGR, regional samordnare för digital agenda, pkt 1–5

Adjungerade
Ann-Christin Helgegren
Jimmy Persson
Karen Nuldén
Olle Fransson
Patrik Rhodén

VGR, assistent
Svenska Stadsnätsföreningen (SSNf), pkt 1, Skype
Praktikant digitalisering och bredband, VGR, pkt 1–5
Telia Infra, pkt 5
Telia Infra, pkt 5

Förhinder
Camilla Olsson
Leif Ytterström
Pelle Persson
Vakant

Coompanion Fyrbodal
VGR
Göteborgsregionen
Skaraborg

Ansvarig

Ärende

Eric Åkerlund

1. SSNf vägledning om Robusta Radionät

Åtgärd/Beslut

Jimmy Persson, SSNf, deltar via Skype och redovisar hur de arbetat
med att ta fram denna vägledning, som en del i att uppfylla
Regeringens Bredbandsstrategi. Presentationen tillställs UBit.
Arbetet har skett som projekt med deltagare från många olika
intressenter, vilket innebär att vägledningen har en stark förankring.
Läs mer på: https://www.ssnf.org/nat-i-varldsklass/robust-digitalinfrastruktur/
Jimmy gick också igenom en handbok från Ericsson om Fixed Wireless
Access som används av vissa marknadsaktörer. Den stämmer inte
helt överens med SSNfs vägledning.
Alla

2. Bordet runt
Kort information om aktuella frågor. Bland annat informerar Lars
Carlén om samtal med Räddningstjänsten kring deras vetskap om
kritisk infrastruktur, vilken saknas som förhandsinformation.
Diskuteras vad som kan vara en framkomlig väg för att få gehör för
denna fråga.

Eric Åkerlund

3. Workshop om verksamhetsplaner
Eric redovisar från de tre workshops som varit under ledning av
Susan Lekberg. Utvärderingarna har gett bra värden.
Diskuteras hur vi kan gå vidare med arbetet. Beslutas att göra
ytterligare workshops ledda av konsulten och utan kostnad för

Lars och Johannes
kontaktar Jimmy
Persson på SSNf
och aktualiserar
problemet.

Eric skickar UBit
en begäran om
att ta fram vilka
föreningar som är
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Berörda

föreningarna. För längre löpande verksamhet skapas en mall för
studiecirkel, som föreningarna kan arrangera för att fortsätta sitt
arbete.

mest angelägna
att börja med.

4. Inför Byanätsforum konferens 10 oktober.

Eric tar fram
gemensamt
presentationsmaterial och
skickar till
ansvarig på resp.
plats.

Första delen av konferensen är digital och landsövergripande. Andra
delen är lokal. För VG finns möjlighet att delta i Borås, Uddevalla och
Skövde.
Vi går igenom praktiska frågor och kontrollerar att allt kommer att
fungera.
Program: https://www.byanatsforum.se/konferens-2019/
Eric Åkerlund

5. Telia om uppfyllandet av deras åtaganden ute i kommunerna
samt om trådlösa anslutningar
Patrik Rhodén och Olle Fransson, Telia Infra informerar om hur man
tänker erbjuda framtida uppkoppling på landsbygden.
Telia säger se att det är två delar i att man har problem att uppfylla
sina åtaganden. Dels att det nu ska byggas allt längre ut i områden
som är allt mer glesbyggda, vilket medför stora kostnader per
anslutning. Dels att det varit stora problem med konkurser och
rekonstruktioner för entreprenörer.
Telia planerar att erbjuda en alternativ anslutningsvariant, FWA
(fixed wireless access). I nuläget prövas det i tre piloter på 700 MHzbandet. Enligt Telia är detta en möjlighet att till en betydligt lägre
kostnad erbjuda uppkoppling på landsbygden, även om kapaciteten
för kunderna bara blir mellan 30 – 100 Mbit/s best effort.
Ett problem med denna lösning är att det blir en stängd lösning med
bara Telias tjänster (öppen på mastnivå). Vissa Länsstyrelser har ändå
godkänt detta.
Monica lyfter frågan om beviljat stöd, hur reglerna uppfylls och hur
Telia tänker hantera områden där stöd beviljats, men där man nu
avstår från att bygga.
Diskuteras vad som finns kvar i VG län och vilka delar som inte är
aktuella för fiberutbyggnad i Telias regi. Diskuteras också vilka
stödmöjligheter som finns – statligt eller regionalt – som kan ge en
bättre utbyggnad.
Telia säger att man kommer att lämna besked till respektive kommun
under november månad. Därefter blir informationen offentlig.
Telia uttrycker att de fortsatt kommer att bygga fiber där man ser att
det är möjligt och att man vill ha en fortsatt dialog med UBit.

Eric Åkerlund

6. Egen diskussion om föregående punkt
Diskuteras vad som sagts och hur vi ska uppfatta det. Vad tänker vi?
Hur kommer vi vidare på ett sätt som är positivt för invånarna?

Eric Åkerlund

7. Från Bredbandsbåten
Eric redovisar kort från konferensen och vad som var aktuellt där.

Burim förbereder
att göra detta till
en studiecirkel.
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Presentationer från konferensen finns på:
https://www.ssnf.org/kurs--konferens/konferens/bredbandsbaten/
Monica EkRemmerth

8. Från LSB2
Monica redovisar hur regelverket ser ut och hur vi kan styra och följa
upp projekten. Framför allt finns behov av att styra ansökningarna, så
att de omfattar mindre områden, där det är tydligt vilka delar som är
kommersiellt lönsamma, behöver stöd respektive inte är lämpliga för
fiberutbyggnad, utan kräver annan lösning.
En åtgärd som Länsstyrelsen överväger och som vi kan ta med i en
uppdaterad handlingsplan, är att länets stödprocent kan ökas från
40 % till någonstans mellan 55 – 60 %. Detta skulle stämma bättre
med utvecklingen på marknaden, då projektkostnaderna för att
ansluta hushåll på landsbygden har ökat i motsvarande mån.

Eric och Monica
förbereder
förslag till
förändrad
handlingsplan till
nästa möte med
UBit.

Monica vill också ha bättre möjligheter att följa upp beviljade projekt.
I områden där utbyggnad inte kommer igång trots beslut om stöd
borde stödet under vissa förutsättningar kunna återkallas för att
istället fördelas till andra projekt där byggnation lättare kan startas.
Monica EkRemmerth

9. Till Kammarrätten

Eric Åkerlund

10. Framtida bredbandsstöd

Monica redovisar hantering av vissa stöd utifrån
Landsbygdsprogrammet, där det har funnits en oenighet ifrån vilket
datum sökande har att rätta sig efter föreskrift. Principfrågan är om
föreskrifter kan gälla retroaktivt. Ett ärende är överklagat till
Kammarrätten och Länsstyrelsen väntar med stort intresse på denna
prejudicerande dom.
Eric redovisar att Regeringen beslutat satsa 150 miljoner för 2020,
200 miljoner för 2021 och 300 miljoner för 2022 samt gett PTS (Postoch telestyrelsen) i uppdrag att föreslå en nationell modell för
bredbandsstöd senast 2020.
Detta är ett bredbandsstöd som inte kommer att ingå i
landsbygdsprogrammet.
Monica sa att Länsstyrelserna har påtalat att de har erfarenhet och
utarbetade rutiner för hantering av denna typ av stöd, varför det
borde vara lämpligt att låta dem hantera även detta stöd.

Eric Åkerlund

11. Kartläggning av vita fläckar i VG
UBit ser ett behov av att tydliggöra var det finns vita fläckar, dvs små
områden i behov av fiberutbyggnad eller annan uppkoppling. Det är
oklart hur vi kan få fram en heltäckande bild. En möjlighet är att
sammanställa den information kommunerna har i sina GIS-system.

Ann-Christin Helgegren
Mötessekreterare

Eric och Lars
undersöker med
hjälp av GISansvariga om
detta är en
framkomlig väg.

