1 (4)

Anteckningar – arbetsgrupp UBit 2019-01-24
Närvarande
Eric Åkerlund
Claes Bergqvist
Johannes Adolfsson
Monika Ek-Remmerth
Pelle Persson
Tore Johnsson

VGR, regional bredbandskoordinator
Hela Sverige Ska Leva
Boråsregionen
Länsstyrelsen
Göteborgsregionen
VGR, regional digitaliseringskordinator

Adjungerade
Ann-Christin Helgegren
K-G Johansson
Kennet Jakobsson
Peter Nordlund
Mia Forsäng

VGR, assistent
Fiberförvaltarna i Sverige, pkt 4
Fiberförvaltarna i Sverige, pkt 4
Fiberförvaltarna i Sverige, pkt 4
Telia, pkt 5

Förhinder
Burim Berisha
Camilla Olsson
Leif Ytterström
Thomas Björkståhl

Ansvarig

Coompanion Skaraborg
Coompanion Fyrbodal
VGR
Skaraborg

Ärende

Åtgärd/Beslut

1. Bordet runt

Tore skickar
rapporten från
förstudie Öppna
data till UbIT.

Monika Ek-Remmerth informerar om att Länsstyrelsen haft två
beslutsmöten gällande bredband och att ett fåtal ärenden finns kvar
att besluta. Karta över detta finns på Länsstyrelsens hemsida. 48
miljoner finns kvar att besluta om.
Monika redovisar kort kring Länsstyrelsens arbete. Ett bekymmer att
många som fått positivt beslut inte har begärt ut sina ersättningar.
Monika redovisar kort från möte med IP-Only kring avtalsskrivning.
Viss oenighet finns mellan företaget och Länsstyrelsens jurister.
Johannes Adolfsson redovisar att han kartlagt vilka föreningar som
finns i Borås kommun och sammanställt materialet i en karta som
visar vilka som finns och vem som är leverantör. Material publiceras
på webben. Det vore bra om även kringliggande kommuner kunde
göra motsvarande kartläggning.
Johannes redovisar också kort några ärenden som varit aktuella.
Tore Johnsson informerar om att förstudien för Öppna data, som
initierats av Digitaliseringsrådet är klar. UBit-gruppen vill gärna få
mer information.
Övriga har ingen ny information att lämna idag.
Fiberföreningarnas arbete och förutsättningar diskuteras.
Eric Åkerlund

2. Redovisning av möte med IP-Only 11 december
Eric redovisar kort från detta möte.

Vid framtagning
av dokument av
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Bakgrunden är att IP-Only uttalat klagomål på sina möjligheter att
påverka den regionala bredbandsstrategin. En del i det de varit
missnöjda med är att under framtagning av strategin bad vi om
synpunkter, men vi skickade inte ut på formell remiss. Vid mötet ville
de dock inte diskutera vad som varit, utan inrikta mötet på framtida
samverkan.

denna typ bör vi
ha tydligare
remissrunda.

UBit-gruppen diskuterar olika samverkansfrågor – med IP-Only och
andra aktörer.
Eric Åkerlund

3. Planering av delregionala informationsmöten
Vi diskuterar tid och plats för dessa möten. Det gäller tre träffar i
Fyrbodal, Sjuhärad och Skaraborg.
Lämpligen tre kvällar i rad, eftersom externa personer ska medverka
och resa hit. Tid 18.00-21.00.

Mötena äger rum
8, 9 och 10 april.
Ann-Christin
bokar lokaler.

Plats beslutas till Borås, Skövde och Uddevalla.
Inbjudan sker gemensamt, vilket ger deltagarna att välja dag oavsett
lokalisering.
Eric och Tore samverkar med övriga i UBit angående externa
medverkande.
Förslag till innehåll:
1. Byanätsforum
2. Affärsutveckling
a. Utveckling av fibernätet?
b. Förklara nyttan med bredband.

Eric och Tore
hanterar externa
medverkande.
Monika får i
uppdrag att
försöka få
publicerat
efterlysning av
goda exempel.

c. Ytterligare verksamhet inom föreningens ramar?
3. Paraplyföreningar
4. Förvaltningsplan för fiberföreningar
5. Anmälningsplikt till Post och telestyrelsen
6. Stödinformation hur man hanterar vita fläckar.
Tore lyfter att det kan ge mervärde om vi kontaktar VGR:s ansvariga
för landsbygdsutveckling, för att få exempel på sådant som kan vara
lämpligt att komplettera fiberföreningarnas verksamhet med.
Föreslås att vi använder hemsidan för att be om tips på goda
exempel.
K-G Johansson

4. Fiberförvaltarna i Sverige

Kennet
Jakobsson

Fiberförvaltarna i Sverige är ett nystartat företag med placering i
Skaraborg. Affärsidén är att arbeta mot fiberföreningar och stadsnät
för att ge dem stöd i arbetet, så att de kan fortsätta att äga sina nät
utan enorma arbetsinsatser för styrelsen.

Peter Nordlund

Företagets representanter presenterar sig och berättar om sina
tjänster. Företaget som sådant är startat, men arbetet påbörjas nu.
UBit-gruppen ser positivt på företagets verksamhet.
Vi ser att UBit-gruppens webbsida behöver kompletteras med
information om företagets tjänster.

Eric kompletterar
hemsidan.
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Mia Forsäng

5. Telias koncept ”Mera digitalt”
Mia informerar om några spännande innovationer som Telia arbetar
med – ofta i partnerskap. Informationen är inte allmänt tillgänglig
och noteras därför inte.
Hon informerar också om konceptet Mer Digital, vilket är en
utbildning för personer över 65. Telia hjälper kommunerna att
arrangera dessa, för att öka den digitala kompetensen bland äldre.
Bland annat uppstår detta behov i samband med att
kopparledningarna stängs ner.
Konceptet bygger på att lokala skolelever utbildar de äldre uppdelade
i mindre grupper och vänder sig i första hand till kommunerna, men
Mia påtalar att även en region kan upphandla för hela sitt område.

Eric Åkerlund

6. Fortsatt diskussion om riktlinjer för och hantering av stöd till
utbyggnad av vita fläckar
Material har varit utsänt inför mötet.
UBit-gruppen beslutar att detta arbete är prioriterat före att bygga
samhällsmaster.
Diskuteras hur vi når dessa vita fläckar. Vilken kartläggning finns? Vi
behöver veta var gränserna för befintliga fiberföreningar finns om vi
ska kunna peka ut riktningen för dem som tillkommer.
Konstateras att fläckar inom en nätägares befintliga område måste
hanteras av respektive nätägare. Stödet går till fläckar som hamnat
mellan olika nät.
I nuläget finns ett krav att det ska vara minst två hushåll för att få
godkänt. Kan detta förändras?
Diskuteras om det går att göra LRF centralt intresserade av att forma
någon sorts projekt för att skapa intresse hos dem som bor i de vita
fläckarna.
Diskuteras krav för projekt som kan få stöd genom UBit. Ett villkor är
att ingen får lämnas utanför.
Två viktiga faktorer måste finnas, dels en nätägare som är villig att ta
emot nya och dels ett intresse från hushållen att ansluta sig.
Eftersom diskussioner uppkommer, redovisar Monika regelverket för
när upphandling är nödvändig och när förenklad upphandling kan
användas.
Monika informerar också att landsbygdsstöd kan användas även för
anslutning av fritidsboende, men det måste finnas tillräckligt många
fastboende för att skapa poäng som gör projektet bidragsberättigat.
Eric och Tore gör en sammanfattning av dagens diskussioner och
diskuterar med jurist kring hur vi kan skapa ett fungerande regelverk.
De tar också fram ett antal frågor, baserade på dagens diskussioner,
som automatiserar bedömningen av om en fastighet berättigar till
bidrag eller inte.
Framkommer att vi skulle behöva identifiera vart bidragen hittills
gått. Länsstyrelsen kan förmodligen presentera detta på en karta. Eric
skickar formell förfrågan.

Eric och Tore får i
uppdrag att
arbeta vidare
med frågan om
riktlinjer.
Eric ställer formell
fråga till
Länsstyrelsen om
att få
kartmaterial med
fördelning av
bidragen.
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Olika tankar och frågeställningar diskuteras. Diskussioner fortsätter
vid nästa möte.
Eric Åkerlund

7. Fortsatt diskussion om riktlinjer för och hantering av stöd till
utbyggnad av samhällsmaster
Konstateras att alla leverantörer fortsätter att bygga master
kommersiellt, även på landsbygden. UBit:s grundinställning är att
marknadsaktörerna ska sätta upp master där deras kunder finns.
En annan parameter är att i takt med att landsbygdsfiber byggs ut
minskar behovet av master där människor bor – men inte där de
vistas. Vi behöver tänka på turism, näringsliv, skogsarbete, ambulans,
säkerhet etc. Ett exempel är badplatser, där ingen bor, men många
periodvis vistas och där det kan vara en säkerhetsfråga att nå 112.
Konstateras att det är viktigt att vi påtalar för kommunerna att de
behöver ställa krav på leverantörerna, både om vilken täckningsgrad
de utlovar och hur det verkliga utfallet blir.
UBit bör avvakta resultatet av 700MHz-utvecklingen.
För att få en bra bild av vilka brister som behöver åtgärdas bjuder
UBit in Länsstyrelsens beredskapsenhet, VGR Ambulans, Västtrafik m
fl till ett möte längre fram i vår.

Eric Åkerlund

8. Bredbandskonferens i Vara 29 – 30 januari
Eric informerar om att det är drygt 150 deltagare.

Ann-Christin Helgegren
Mötessekreterare

Eric ansvarar för
inbjudan till
funktioner som
kan ha bra input
för arbetet.

