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Anteckningar – arbetsgrupp UBit 2020-06-11
Möte via MS Team

Deltagande
Eric Åkerlund
Tore Johnsson
Monica Ek-Remmerth
Johannes Adolfsson
David Olsson
Lars Carlén
Burim Berisha
Claes Bergqvist

VGR
VGR
Länsstyrelsen
Boråsregionen
Skaraborgs kommunalförbund
Fyrbodals kommunalförbund
Coompanion Skaraborg
Hela Sverige Ska Leva

Adjungerade
Klas Westholm, pkt 4
Tommy Nilsson, pkt 5

Th1ng
Byanätsforum

Förhinder
Camilla Olsson
Leif Ytterström
Pelle Persson

Coompanion Fyrbodal
VGR
Göteborgsregionen

Ärende
1. Bordet runt
Alla rapporterar kort om vad som är aktuellt inom respektive
område, bland annat:
•

Anders Ygeman kommer att medverka på möte med de
regionala bredbandskoordinatorerna. Vi kommer att ta upp
frågan om koordinatorernas fortsatta finansiering och om vikten
av fortsatt stöd.

•

Johannes lyfte det positiva i att det nu äntligen börjar byggas på
Bollebygds landsbygd. Likaså att det dyker upp små nischade
aktörer som kan bygga billigt även på landsbygden.

•

David kommer att göra reklam för Bredbandslyftet i Skaraborg.

•

Claes rapporterar från Fibersamverkan att det inte händer så
mycket som man kunde önska. Han jobbar på att förlänga deras
projektfinansiering.

•

Tore rapporterade att:
•

VGR kommer att starta en digitaliseringsstab dit Tore
kommer att flytta över. Organisationen gäller formellt från
den 1 september 2020. Förändringen kommer inte att
påverka arbetet i övrigt till att börja med, Tore kommer även
fortsättningsvis att ingå i UBit-gruppen.

•

Digitaliseringsrådet har en ansökan inne hos Länsstyrelsen
om medel för sitt öppna data-projekt. Andra län tar efter
Västergötland angående öppna data.

Åtgärd/Beslut
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•

140 deltagare har hittills gått utbildning i
Informationssäkerhetsprogram 2020.

2. Vad händer inom landsbygdsprogrammet?
•

•

•

•

Idag fattar regeringen beslut om att de försvunna pengarna ska
återföras. Imorgon får Länsstyrelsen tillbaka 40 mkr i sin budget
för att fatta nya beslut.
Det är läge att gå ut och göra reklam för att det finns pengar att
hämta i Landsbygdsprogrammet. Monica och Länsstyrelsen
kommer att skicka ut nyhetsbrev om detta. Hon skickar först till
UBit-gruppen för korrektur innan hon skickar ut till
fiberföreningarna. Eric ser till att det även går ut något från VGR.
Man kommer att ta ombeslut på vissa projekt så fort som
möjligt och de projektägare som ännu inte har slutredovisat kan
höja sitt projekttak och få mera stöd.
De ansökningar som finns inne för närvarande motsvarar inte 40
miljoner kronor, så det finns pengar kvar. Istället kan
Länsstyrelsen göra utlysningar om det skulle visa sig att
pengarna inte går åt.

3. Bredbandsstrategis handlingsplan
Handlingsplanen är uppdaterad och utlagd på UBit-gruppens
webbsida. Det är nu den som gäller och som de sökande ska förhålla
sig till. Johannes påpekar att handlingsplanen bara gäller om den är
rapporterad till regionutvecklingsnämnden och därmed officiellt
diarieförd. Eric ser till att det blir gjort.

4. Presentation från Th1ng
•
•
•

•

•

VD Klas Westholm och försäljningschef Johnny Aspman
medverkar på mötet från deras kontor i Borlänge
De vill skapa en ny sorts smart IoT-operatör och en ny nisch för
operatörer, som tar ansvar för trygg och säker kommunikation.
Tjänster:
▪ Bredband
▪ Larm
▪ TV
▪ Sopkärlshantering
▪ Telefoni
▪ Säkerhetstjänster
Kunder och univers:
▪ De finns representerade i stadsnät från Karlskrona i söder
till Skellefteå i norr. Deras huvudsakliga kunder är stadsnät,
kommuner och energibolag, men har även wholesale och
partnerförsäljning.
▪ De började rulla ut sina tjänster i oktober 2018 och har
sedan växt snabbt. De finns nästan i alla kommunala
stadsnät idag och hos alla större andra operatörer. De kan
därmed nå över två miljoner potentiella kunder.
▪ De har ungefär 10 000 aktiva kunder idag och 500 företag.
Plattform:
▪ De agerar på en tung IoT-plattform för fastighetsägare,
energibolag och kommuner.
▪ Internet of Things plattformen finns i dotterbolaget IoT
Open och har varit en investering på 200 mkr.
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•

•

•

•

•

Strategi:
▪ Deras strategi är att vara synliga online och i sociala medier
▪ Genomföra event och aktiviteter, bland annat via
sportevenemang, partnerskap och sponsring, till exempel
fotbollsaktiviteter för barn kombinerat med fotboll som espel.
▪ De satsar på att ha lokal närvaro och lokala samarbeten.
Kundservice finns i ett stort kundservicecenter i Borlänge. Den
ska vara optimalt automatiserad för att kunderna ska få snabb
hjälp men ändå personlig hjälp om de behöver.
Kontor:
▪ Huvudkontoret finns i Stockholm, men det största kontoret
finns i Borlänge. Totalt är det 20 personer anställda i
bolaget + 5 personer till i ett dotterbolag som jobbar med
Internet of Things.
▪ Säljkontor finns i Göteborg, Karlstad, Hedemora, Östersund
och Helsingborg.
Fråga från Monica, kan det vara intressant med tjänster direkt
till fiberföreningar? Till exempel övervakning av viktiga
anläggningsdelar? De svarade att det kan vara intressant att
komplettera tjänsteutbudet med det om det finns efterfrågan.
Se även separat presentation.

5. Information från Byanätsforum, Tommy Nilsson
•

•

•

•
•

Byanätsforum har bildat ett förvaltningsråd, där finns det
representanter för fiberföreningar från Stockholms skärgård,
Blekinge och Hyssna fiber i Västra Götaland. Det ingår även två
resurspersoner, det är Eric Åkerlund från VGR och Jimmy
Persson från stadsnätsföreningen. Man tar även in andra
personer vid speciella tillfällen och olika teman som man jobbar
med.
Jobbet med förvaltningsplaner har varit uppskattat, man ser
gärna att VGR fortsätter att med workshoppar om det.
• Fiberföreningarnas dokumentation är alltför ofta dålig och
handskriven. Byanätsforum jobbar för att digitalisera det.
Dokumentationen ska vara säker och synlig för alla. De har
ett samarbete med Hawkeye Computing för inläggning av
dokumentation i systemet Insight. Idag sker det i Word och
Excel.
• Det måste vara gratis att använda checklistan för
förvaltningsplanen som Byanätsforum har ärvt av
Bredbandsforum. Det måste bli mer användarvänligt. Ibland
idag finns den i Word, kanske ska det vara en app istället?
Hur tillämpas robust fiber hos fiberföreningarna? Det är krav i
det nya PTS-stödet att alla stödmottagare ska jobba efter robust
fiber och uppfylla de kraven. Är alla krav verkligen relevanta för
fiberföreningar? Robust fiber kanske kan vidareutvecklas till en
särskild version för fiberföreningar som skulle kunna kallas
Robusta byanät? Samarbete om detta skulle kunna ske med
Jimmy Persson och Svenska Stadsnätsföreningen.
Säkerhet i näten och lokal beredskap via fiberföreningarna är
viktigt så att fibernäten kan hållas igång i krislägen.
Uthyrning av svartfiber
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o

Inte alla fiberföreningar är positiva till det. Men nya kunder
kan ge mer volym och mer affärer samt bättre
förutsättningar för en levande landsbygd. Kanske bör vi
plocka fram goda exempel, till exempel genom webbinarier
om hur man gör och vad det ger.
o Operatörerna vill ha snabba svar, helst via Cesar2. Det är okej
för stadsnätsföreningen att fiberföreningarna använder
avtalsmallarna. Men hur ska man få in byanäten med i
Cesar2? Avgifterna idag är anpassade för kommuner inte för
fiberföreningar, en diskussion om detta pågår mellan SSNf
och Byanätsforum.
• Finansieringen av Byanätsforum är fortsatt osäker, men arbete
pågår för att säkra deras framtid, man tittar på olika alternativ.
Byanätsforum är på väg att omvandlas till en nationell
ekonomisk förening. Det ska finnas kvar en koppling till LRF,
Coompanion och Hela Sverige Ska Leva. Idag är ca 400 av 1000
fiberföreningar medlemmar och det är gratis att vara medlem.
Allt material som har arbetats fram inom Byanätsforum har varit
öppet och gratis. I en framtid med medlemsavgift så kanske man
måste jobba annorlunda. Personalkostnader måste täckas på
annat sätt än med medlemsavgifter från fiberföreningar.

6. Det nya PTS-stödet
PTS har efter samrådet med marknaden tagit bort nästan 1000
byggnader. Eric visade vilken karta som gäller nu. Men det finns
fortfarande felaktigheter i kartan. På flera ställen är byggnader
markerade som bidragsberättigade trots att de redan är
fiberanslutna.
Eric skickar mail till alla kommuner om att de kan få kartor över
stödberättigade byggnader för sin egen planering av inlämnande av
anbud.

7. Övriga frågor
o

o

o
o

Eric har märkt att vi måste uppdatera listan på kommunala
bredbandssamordnare. Lars skickar över kontaktuppgifter till en
ny bredbandssamordnare i Trollhättan. Eric har även fått
indikationer på att det har skett förändringar i Åmål och
Gullspång. Lars Carlén och David Olsson kollar detta.
Hur villiga är kommunerna att släppa till mark och markavtal?
Johannes upplever problem i Borås. De övriga har inte det
problemet.
Finns det några exempel på villkor för upplåtelse av ledningsrätt
i naturreservat?
Monica frågade och tyckte att det finns problem med
Lantmäteriverket. Tidigare gick det att få snabba och billiga
beslut om ledningsrätt, nu finns inte längre dem möjligheten.
Kan man använda kommunala Lantmäterier som ett alternativ
till Lantmäteriverket?

Eric Åkerlund

