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Anteckningar:
1. Frågor från föregående protokoll
a. Inga särskilda noteringar
2. Runt bordet (endast information av större betydelse har tagits med)
a. Tore
i.
Det mesta rullar på.
b. Johannes
i.
Det har börjat en ny bredbandssamordnare i Tranemo kommun, Jerry Jonsson.
ii.
I Bollebygd bygger Zitius, men inte till lika många hushåll som när de boende var
organiserade i fiberföreningar.
c. Burim
i.
Coompanion har genomfört utbildningar i lagen om ekonomiska föreningar. Men
man har inte nått alla föreningar. Hur kan vi nå ut med information om att alla
måste anpassa stadgarna? Kanske bästa sättet är via Monicas lista över de
föreningar som har sökt stöd? Coompanion jobbar vidare med frågan.
d. Siv
i.
Det finns nya kontaktpersoner i kommunerna. Det fungerar inte alltid att de
kommunala bredbandssamordnarna för vidare information till fiberföreningarna.
Det kanske är läge att kalla till möte med bredbandssamordnarna?
ii.
Kommunerna diskuterar digitalisering. Då kommer fiberfrågan upp. Det finns en
oro för framtiden att infrastrukturen inte räcker till.
e. Pelle P
i.
Den 1/1 2017 kommer det att ske ändringar i Plan- och Bygglagen som tydligare än
tidigare anger att bredband ska planeras vid ny- och ombyggnad för att bygglov ska
ges och att slutredovisning ska kunna godkännas. Per visade bilder, dessa bifogas
anteckningarna från dagens möte.
f. Camilla
i.
Camilla har blivit uppringd av en fiberförening som undrade vad
arbetsgivaransvaret innebär, framför allt kravet på personalliggare vid all
byggverksamhet. Kravet gäller ju främst under byggtiden, men kan även gälla efter
det om tex en paraplyförening anställer personal. Lagen gäller. Vi vet inte hur
många fiberföreningar som lever upp till kraven, men från myndigheternas sida lär
det inte vara fiberföreningar som man jagar i första hand för att se till att lagen
efterlevs. Det finns någon i Karlstad som är bra på frågan och kan fungera som
föreläsare. Camilla och Eric jobbar vidare med frågan.

ii.

Det kanske börjar bli dags att stimulera fiberföreningarna att jobba med
vidareutvecklingsfrågor, tex digitaliseringen eller annat som syftar till vad man ska
ha sina nät till.

g. Claes
i.
Claes har tidigare gjort reklam för den försäkring som ingår om en förening går
med som medlem i HSSL. Men försäkringen är i huvudsak en ansvarsförsäkring och
täcker inte nätet som fiberföreningen bygger. Däremot har Fibersamverkan tagit
från en försäkring som är bättre anpassad för fiberföreningarnas behov. För mer
info, se www.fibersamverkan.se.
h. Per A
i.
Per har varit på möte med Nystartsgruppen där de bland annat träffade Håkan
Hylén på Jordbruksverket. Man tog upp frågan om hur de nuvarande stödreglerna
styr. Det Håkan sa på mötet med Bredbandsforums operatörsgrupp är att Sverige
har krav på sig att nå 520 000 ansökningar med hjälp av bredbandsstödet. Når vi
inte det kan EU kräva tillbaka pengarna.
ii.
Nystartsgruppen funderade på indelning av restområden. Kan man öppna för att
kommunikationsoperatörerna kan lämna anbud på delar av området som är nära
deras befintliga områden? På samma sätt som att matleverantörer kan lämna
anbud på vissa varor i en matupphandling. Juristerna är tveksamma…
iii.
Jordbruksverket vill ha draghjälp att få igenom att länen kan sätta egna regionala
utvärderingskriterier vid poängsättning av ansökningar från fiberföreningar.
i. Monica
i.
En ny omgång med stödbeslut tas i januari 2017, sen beräknas pengarna vara slut.
ii.
Monica ville ha gruppens åsikt om ett par fall där fiberföreningarna inte äger sina
egna nodhus utan de ägs av kommunikationsoperatören. Svaret var att kravet på
öppenhet måste gälla och att sådana krav gäller före andra avtal i de enskilda
fallen.
j. Eric
i.
Vi har hört av en marknadsaktör att vissa kommuner inte tecknar markavtal med
dem för att på så sätt gynna sitt eget stadsnät. Det är samma agerande som
Hässleholm blivit anmälda för. Oavsett om de blir fällda eller inte är det UBitgruppens ståndpunkt att kommunerna måste förhålla sig neutrala gentemot alla
nätbyggare och får inte favorisera en nätägare framför någon annan enligt svenska
konkurrenslagstiftning.
ii.
Telia har nu kommit ut med nedläggningslistorna för första och andra halvåret
2017. Det rör sig totalt om 111 telestationer fördelat på 11 kommuner (jämfört
med 9 telestationer i 2 kommuner 2016). Således en stor ökning, men ändå
huvudsakligen i områden där det finns aktiva fiberföreningar. Kommunerna får
information i god tid för att kunna förbereda sig och sina invånare.
iii.
Nya rapporter:
1. Svenskarna och Internet, IIS
2. Svensk Telekommarknad, PTS
iv.
En ny nationell bredbandsstrategi är på gång före jul. Den är mer offensiv än den
gamla.
3. Samhällsansvar vid bredbandsutbyggnad
a. Johannes hänvisar till ett konkret fall där Fibertjänst sökte samråd med Borås kommun
för att bygga ut i ett område. Johannes krävde att alla ska tillfrågas och att nätbyggaren
ska ha ett skriftligt nej från de hus som man inte bygger till. Fibertjänst är inte villiga att
bygga ut med Johannes förutsättningar. Frågan är vad som står i kommunens
bredbandsstrategi. Kan vi i strategimallen få kommunerna att ställa motsvarande krav?
Johannes ser inte att vi kan ge offentligt stöd till de som bara tar de mest lönsamma
områdena och lämnar resten som då blir svårare att bygga ut i framtiden.

4.

5.
6.

7.

b. Johannes undrade om Länsstyrelsen godkänner en stödansökan som inte har ett godkänt
samråd med kommunen. Det gör de inte. Med det regelverk som finns idag innebär det
att kommunerna har ett veto mot att godkänna utbyggnadsprojekt som de inte gillar.
Och beslutet kan inte överklagas.
c. Motsvarande regler skulle kunna införas i VGRs bredbandsstöd. UBit bör verka för att
kommunerna ställer dessa krav och de bör finnas med i kommunernas
bredbandsstrategi. Eller?
d. Hur kan vi få Jordbruksverket att ändra regelverket så att fiberföreningarna kan söka stöd
för att utöka sina områden? Vi borde lobba för det!
Jordbruksverket har utlyst 11 Mkr för att utveckla metoder för att utveckla sätt att komma åt
de områden som inte blir täckta vid annan utbyggnad eller via fiberföreningar.
a. Vilka metoder finns det för att kunna utbyta dokumentationsmaterial? SSNf driver
tydligen ett dokumentationsprojekt, ta reda på mer om det! Det är för dyrt för
fiberföreningarna idag att få tillgång till digital dokumentation, därför blir det mest
pappers- eller pdf-dokumentation. Hur kommer vi runt det?
b. Pengarna ska användas till att hålla ihop arbetet med att få till utbyggnad till alla vita
fläckar
c. Metodhandbok i "vad händer sen då?" Hur komma i mål med 90 %?
i.
Per A: Men det jobbar redan Bredbandsforum med!
d. EÅ skriver ett utkast till ansökan om pengarna. UBit är bollplank!
WIFI4EU. Här finns en möjlighet att söka pengar från EU för att bygga ut fritt, publikt wifi. Kan
man göra en mall för standardansökan för detta?
Kommunmail. Ett nytt är på gång, nästan klart. Kommunalförbundsrepresentanterna tyckte att
det är bättre att skicka kortare mail oftare. Det vi går ut med nu är för långt, folk orkar inte läsa
det. EÅ lovade att anpassa detta från och med 2017.
Kommande fiberföreningsmöten.
a. Vilket fokus ska vi ha?
i.
Inspiration? Nja, det finns inte så många fiberföreningar i den fasen just nu.
ii.
Information? Ja, absolut!
iii.
Implementation? Nja, de flesta fiberföreningar har inte kommit så långt än, men
det blir allt vanligare.
b. Vilka ska bjudas in?
i.
Kommuner, kommunledningar och bredbandssamordnare, kanske även stadsnät (K
nedan)
ii.
Fiberföreningar (F nedan)
c. Program
i.
Ny nationell bredbandsstrategi (K, F)
ii.
Ny mall för kommunal bredbandsstrategi (K)
iii.
Fiberläget i varje kommun, vita fläckar (K, F)
iv.
Stöd från Landsbygdsprogrammet (F)
v.
VGRs bredbandsstöd (K)
vi.
Upphandling av kommunikationsoperatör, visa några goda exempel från
verkligheten. Koppla också det till upphandlingsmallarna (F)
vii.
Utbyggnadslagen, tvistlösning (K)
viii.
WIFI4EU (K)
ix.
Lagen om ekonomiska föreningar (F)
x.
Ny PBL (K)
d. Mål med informationen:
i.
Att få träff med kommunerna först på eftermiddagen och sedan fiberföreningarna
på kvällen

/Eric Åkerlund

