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Alla

1. Bordet runt
Alla rapporterar kort om vad som är aktuellt inom respektive
område.

•
•
Eric Åkerlund

Den nationella bredbandskonferensen diskuterades. Vi
upplevde programmet som bra generellt. Det var också bra
att det genomfördes en nationell och en regional del.
SSNfs rapport om trådlöst bredband togs upp. UBit tycker att
rapporten är bra och speglar våra åsikter. Rapporten bifogas
med dagens anteckningar.

2. Funktionen som Rakel-samordnare
Viktor Löfving, Länsstyrelsen, informerar om sitt uppdrag. Viktor är
regionalt ansvarig för Rakel på enheten för samhällsskydd och
beredskap. Presentationsbilder bifogas anteckningarna.
Viktor har ett strategiskt ansvar och leder en grupp för Rakel-aktörer i
länet. Gruppen har medlemmar från alla myndigheter som använder
Rakel.
Arbetet har inriktningen:
•

Länet ska ha gemensamma och fungerande rutiner för
samverkan i Rakel

•

Rakel är en integrerad del av övriga samverkansrutiner

Åtgärd/Beslut
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•

Bevaka utveckling nationellt

•

Föreslå lösningar för förvaltning

Men innebär också att:
•

Samordna dialog med MSB avseende krav och önskemål

•

Samordna och prioritera täckningsutbyggnad

•

Skapa en plattform för informella diskussioner och
nätverkande

Gruppen har samverkansmöten 2-3 gånger per år, men har också
kontakt vid t ex hastigt uppkomna täckningsbrister och
evenemangsplanering samt har vid behov kontakter i vardagen.
Viktor informerar också lite kring vilken utveckling av Rakel som kan
skymtas framöver.
Monika EkRemmerth

3. Information om Länsstyrelsens arbete
Monika informerar kort om ansökningar som kommit och hur
Länsstyrelsen hanterar väntande projekt, bland annat med anledning
av den rättsprocess som redovisades vid föregående möte.
Gruppen diskuterar hur UBit kan bidra och stödja föreningarna i
deras arbete.

Carolina
Magnusson

4. IP-Only – angående ny handlingsplan för Länsstyrelsen,
ändrade stödregler och IP-Onlys framtida verksamhet
Carolina Magnusson och Jimmy Stigevall informerar.
Presentationsbilder bifogas anteckningarna.
IP-Only redovisar vad de gjort senaste tiden och hänvisar till sin
hemsida för information. Bland annat har man 18 pågående projekt i
VGR och 5-6 nya bidragsberättigade områden som står i
startgroparna. Man bygger också LORA-nät till kommuner.
IP-Only informerar kring hur de tänker kring leverans av utlovade
anslutningar och expansion framöver och ställer detta i relation till
den bild som framkommit i media och sitt arbete att förbättra bilden
av IP-Only, bland annat med god kundkommunikation. Jimmy
redovisar också kort om arbetet utifrån avtalet med
Regionsamverkan Sydsverige.
Diskuteras framtiden, stödmöjligheter och hur man kan få nätägare
att ta ansvar för att ansluta vita fläckar och remsor med hjälp av
samhällets stöd och kanske till och med krav.
Eric Åkerlund och Monica Ek-Remmerth redovisar på IP-Onlys fråga
tankarna kring att justera upp andelen stöd i VG:s handlingsplan från
40 till 50 %.
Diskuteras hur vi ser på Telias planer att bygga mobilbaserat
bredband (FWA). Denna lösning kan inte få stöd, men om den byggs
utan stöd kan den ändå förhindra att området blir aktuellt för
fiberutbyggnad. Det är en fråga som behöver lyftas till högre nivå,
inte hanteras lokalt. Eric tar upp den på nästa möte med de regionala
bredbandskoordinatorerna.
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Monika lyfter hur man kan ändra kraven, så att det med hjälp av
kontroller går att se till att byggnation av fiber verkligen blir av och
inte ansökan ligger kvar och blockerar för andra, men det ändå inte
blir byggt.
Eric Åkerlund

5. Förändringar på marknaden för bredbandsbyggare
Peter Nordberg, Eltel informerar.
Eltel har under åren arbetat en hel del med fiberföreningar och då
noterat att många har låg kompetens vad gäller upphandling. Peter
framför att detta är ett område där UBit kan ge stöd åt föreningarna.
Han lyfter också ett problem i antågande i och med att många
föreningar har bildats och hanterats av pensionärer, som nu blir allt
äldre och det är på många håll svårt att få yngre att ta över.
Ett annat bekymmer för fiberföreningar som fortfarande bygger nät
är att många entreprenörer har gått i konkurs. Peter anser att den
tidigare samförståndsandan mellan operatörer och entreprenörer
har gått förlorad och att var och en nu mer ser till sina egna intressen
istället för att hitta samförståndslösningar för kundernas bästa.
Peter informerar också om att ansvaret för fiber inte alltid är klart
och att många föreningar saknar serviceavtal för själva fibern, medan
ansvaret för noder och fastighetsutrustning är bättre hanterat.
Föreningarna kan teckna avtal med Eltel, som redan har jour 24/7 på
grund av sina avtal med stora kunder.
Diskuteras lösningar för kvarvarande hushåll. Peter förordar en
lösning med radiolänkteknik för de hushåll som ligger väldigt illa till.
Detta är – i motsats till FWA – bidragsberättigat och kan ses som
motsvarighet till ett stamnät.

Erik Åkerlund,
Monika EkRemmerth

6. Plan för ändring av stödprocent i landsbygdsprogrammet till
50 %.
Monika redovisar kring hur det är med pengar, vilka medel som finns
kvar och hur läget med ansökningarna är.

Monika skickar
relevant del av
planen till UBit
för synpunkter.

Monika har gjort förslaget till handlingsplan klart vad gäller den del
som rör detta. Planen ska innehålla fler delar och övrigt är inte klart
än. Den ska sedan skickas till Jordbruksverket, som fastställer den
senast 1/3 2020.
Diskuteras olika frågor kring detta.
Eric Åkerlund,

7. Plan för GIS-arbete inför kommande regelverk för stöd.

Lars Carlén

Eric och Lars informerar om att de varit i kontakt med VGR:s GISsamordnare Per Karlsson för att klara ut möjligheterna att söka vita
fläckar med stöd av GIS. Per tydliggjorde då att VGR har information
ner till enskild fastighet för att se om den är ansluten. Däremot ser
man inte vem som är nätägare.

Eric uppdaterar
listan på
bredbandskoordinatorer.

Det finns en del frågor som behöver tydliggöras. T ex hur gammal är
informationen? När kommer ny information? Hur gör man för att få
med planerade, ej genomförda utbyggnader?

Kommunalförbundens rep. tar
fram att-göralista till nästa
UBit-möte.

En annan fråga att lösa är hur informationen kan användas
rättighetsmässigt. Vissa kommuner är inte med i geosamverkan, i
VGR är det fem; och då får informationen inte användas fullt ut.

Eric informerar ej
närvarande repr.
om detta.
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Andra frågor att fundera över är hur mycket operatörerna ska
involveras och hur långt vi klarar oss med PTS bredbandskarta, utan
att lägga ner mer arbete.
För det fortsatta arbetet krävs en uppdatering av listan på
kommunala bredbandssamordnare och att UBit gör en plan för
kontakt med kommunerna via respektive Kommunalförbund. Vad
önskar vi från dem och vad kan vi erbjuda? En sådan att-göra-lista ska
vara klar till nästa möte med UBit.
Eric Åkerlund

8. Mer digital.
UBit har fått offert från Telia om att köpa aktiviteten ”Mer digitalt”
för hela VG. Material är utsänt med kallelsen.

UBit avstår från
att köpa
aktiviteten.

Konstateras att dylikt måste upphandlas och kan inte bara avtalas
med en enskild leverantör utan föregående upphandling.
Eric Åkerlund

9. SKL:s skrivelse till regeringen om ändring av kommunallagen.
Skrivelsen gäller att kommuner ska kunna bedriva
bredbandsverksamhet oberoende av kommunal geografi. Material är
utsänt med kallelsen.
Stadsnäten har under ett antal år drivit att man önskar få möjlighet
att verka i andra kommuner, likartat vad som gäller för gas och VA.
Staten däremot har ansett att detta kan lösas med avtal eller
gemensamma bolag. SKL framför i skrivelsen att man önskar ändring i
lagstiftningen för att uppfylla stadsnätens önskan.

Eric Åkerlund,

10. Workshop om verksamhetsplaner.

Burim Berisha

Tre stycken är, som tidigare redovisats, genomförda och mycket
uppskattade.
Eric redovisar att fem till är inbokade för 2019. Fler föreningar har
framfört önskan att delta och efter nyår genomförs fler, så långt
pengarna räcker. Eric önskar att fler från UBit kan vara med på
mötena för att dela på arbetsbördan.
Diskuteras hur det kan lösas fortsättningsvis om UBit får medel till att
fortsätta arbetet.
Burim informerar om möjligheten att genomföra med projektstöd.
Coompanion kan, under vissa förutsättningar, ge stöd om det
genomförs som ett projekt. Burim tar kontakt med sina kollegor som
arbetar med projekt och återkommer med mer information och
förslag till hur ett projekt kan utformas.

Ann-Christin Helgegren
Mötessekreterare

Burim
återkommer med
förslag till
projekt.

