UBit-möte 2018-11-08, VGR Gullbergsvass
Deltagare:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tore Johnsson, VGR
Eric Åkerlund, VGR
Johannes Adolfsson, Sjuhärad
Per Persson, GR
Claes Bergqvist, Hela Sverige ska leva
Monica Ek-Remmerth, Länsstyrelsen
Stefan Thuresson, VGR
Mattias Östlund och Mikael Bengtsson, Telia (del av mötet)
Carolina Magnusson, IP-Only (del av mötet)
Mattias Lindblom, Netwest och Per Ingloff, Ulricehamns Energi (del av mötet)

Agenda:
Tid

Ämne

09:30 - 10:00 Bordet runt.
10:00 - 10:30

Delredovisning av Stefan Thuressons uppdrag avseende affärsutveckling av
fiberföreningar.

10:30 - 11:00

Planering av nya informationsmöten. På agendan: Vad händer när nätet är
färdigbyggt, förvaltningsplan för fiberföreningar. Vad har hänt sen sist?

11:00 - 12:00

Diskussion med Telia om utformning av områden för upphandling av vita fläckar.

12:00 - 13:00

Lunch

13:00 - 14:00

Diskussion med IP-Only om utformning av områden för upphandling av vita fläckar.

14:00 - 15:00

Diskussion med Västlänk om utformning av områden för upphandling av vita
fläckar.

15:00 - 15:30

Förslag till utformning av nya riktlinjer för ansökan om regionalt bredbandsstöd
samt ny avtalsmall för VGR-stöd.

15:30 - 16:00

Genomgång av förslag till uppdragsbeskrivning för deltagare i UBit-gruppen

Anteckningar:
•

Runt bordet:
o Eric:
• Skaraborg och Fyrbodal har inte meddelat vem som ska representera dem i
UBit. Eric ställer frågan igen.
• Bredbandskonferensen. Utskick ska ske med information om konferensen till
alla länets kommunchefer och kommunstyrelseordföranden. Eric och Tore
fixar det.
o Tore

En förstudie genomförs just nu om öppna data. Man har en bra
projektledare i Fredrik Eriksson från Know-it. Man är nu redo att testa
konceptet i praktiken
• Filmen om Tim finns nu med svensk text. Den håller på att revideras och
kommer att vara klar om en vecka.
o Monica.
• Monica har fått en ny chef, Maria Heydorn Lagerlöf. Eric lägger till henne i
UBits utskickslista.
• Monica har 19 stycken ansökningar, bla från Köpstadsö i Södra Skärgården. 9
av dessa 19 är från Skanova. Skara energi har 2 ansökningar, Vallebygdens
energi har 2 och Ulricehamn 1. Dessa ansökningar omfattar en stödsumma
på 79 mkr, Monica har därmed 34 milj kvar.
• Lysekils kommun genomför ett projekt med sina fiberföreningar för att ta
hand om vita fläckar.
o Johannes
• Igår kväll var det ett paraplyföreningsmöte i Borås. Det är värdefullt att
fiberföreningarna får träffas, de lär sig mycket av varandra. Man har inte
bildat någon formell förening utan det är ett antal samtalsträffar och man
träffas två till tre gånger per termin. Även fiberföreningar i Tranemo
kommun vara med på mötet och det kommer de nog att vara även i
fortsättningen.
Stefan Thuresson, redovisning av uppdrag om affärsutveckling
o Stefan har träffat fler fiberföreningar sen sist. Det blir allt mer tydligt att det är viktigt
med paraplyföreningar.
o Fiberföreningarna i Skövde planerar en träff den 21 november för att kanske starta
en paraplyförening. Vi ser till att UBit är representerat på mötet. Det vore bra om
även Skövde kommun kan vara med, särskilt med tanke på att Skövde ska
genomföra bredbandslyftet den 27 november.
o Kan UBit göra en mall för hur man skapar en paraplyförening? Eller är det en uppgift
för Byanätsforum? Prata med Coompanion eller Byanätsforum.
o UBit ber Stefan göra en förteckning över befintliga paraplyföreningar i länet. Eric
samlar ihop stadgar från olika paraplyföreningar.
o Stefan försöker jaga Post- och Telestyrelsen angående fråga om anmälningsplikten.
Det finns inga klara besked om det ännu.
Informationsmöten
o Agenda, förslag:
• 1 Affärsutveckling
 Utveckling av fibernätet?
 Vad gör en förening med pengar som byggs upp i kassan?
• 2 Paraplyföreningar
• 3 Förvaltningsplan för fiberföreningar
• 4 Anmälningsplikt till Post och telestyrelsen
• 5 Stödinformation hur man hanterar vita fläckar
o Kommunalförbundsrepresentanterna tar fram förslag på datum och lokal, lämpligtvis
i slutet på februari eller början på mars
o Eric och Tore tar fram förslag på agenda för mötena. Förslagsvis genomför vi mötena
en vardagkväll klockan 18.30
Telia angående vita fläckar
o Gäster: Mattias Östlund från Business Management och Mikael Bengtsson från Telias
nyförsäljning
o Telia jobbar med förtätning och utvidgning av sina nät och har ett nytt koncept för
efteranslutningar.
•

•

•

•

o De tycker att VGRs bredbandsstrategi och handlingsplan är bra i grunden.
o Det är den närmaste lokala nätägaren som är den som är mest lämplig att hantera

vita fläckar och prickar, det måste göras lokalt. Det är bättre och billigare.
IP-Only angående vita fläckar
o Gäst: Carolina Magnusson, kommunansvarig Väst
o Utbyggnaden i Västra Götalands län har kommit långt. Samtliga projekt i väst hos IPOnly är pågående, de bygger för fullt.
o Carolina har läst VGRs bredbandsstrategi och handlingsplan och även den
konsultrapport som WSP har gjort och framförde några synpunkter.
o Det är nätägare och inte rena nätbyggare som är mest lämpade att svara på
upphandlingar av vita fläckar.
• Netwest angående vita fläckar
o Gäster: Mattias Lindblom från Netwest och Per Ingloff från Ulricehamns energi
o Kommunindelning av upphandlingsområden måste ske så att de inte blir för stora att
svara på.
o Netwest är inte nätägare men kan de svara på en upphandling och sedan samordna
nätbyggande och nätägare inom ett vitt område. Men det bör inte vara nätbyggare
som svarar på upphandlingen.
Diskussion om riktlinjer för ansökningar om bredbandsstöd
• Monica tycker att det råder en viss begreppsförvirring i dokumentet nu. Eric gör en
genomgång av hennes exempel.
• Alla i UBit-gruppen har inte hunnit läsa, de vill ha ytterligare ett par veckor på sig. De får i
hemläxa att göra en bedömning av dokumenten till fredagen den 23 november, sedan
korrigerar Eric och gör ett nytt förslag i god tid innan nästa möte.
• Johannes tycker att vi behöver en kalkylmodell för när vi kan gå in med stöd till
samhällsmaster. Titta på Haga-modellen, en ppt bifogas till dagens anteckningar.
Uppdragsbeskrivning för UBit-gruppen
• Förändringar föreslogs på mötet och Eric gjorde en ny version av dokumentet under
mötet. Den bifogas till dagens anteckningar.
Nya möten 2019:
• torsdag 24 januari
• onsdag 13 mars
• torsdag 25 april
• onsdag 12 juni
• tisdag 27 augusti
• torsdag 10 oktober
• tisdag 12 november
• torsdag 12 december
• Eric skickar ut kalenderbokningar till dessa möten.
•

•

•

•

Vid anteckningarna
Eric Åkerlund

