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Anteckningar – arbetsgrupp UBit 2019-04-25
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Förhinder
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Leif Ytterström
Ann-Christin Helgegren

Ansvarig

Coompanion Skaraborg
Coompanion Fyrbodal
VGR
VGR, assistent

Ärende

Åtgärd/Beslut

1. Bordet runt (urval)
Monica: Skanova har kommit in med en stödansökan. Den uppgår
inte till 20 000 kronor i anslutningsavgift per kund och
uppfyller således inte villkoren i den regionala
bredbandsstrategin. Hon tar tag i ansökan i maj i år.
Lars: Lars är ny i gruppen. Han representerar Fyrbodal och jobbar på
Trollhättans stad som infrastrukturarkitekt.
Thomas: Thomas efterlyser diskussioner i UBit-gruppen om vilka
kommuner som ligger dåligt till i PTS bredbandskartläggning
och som vi borde fokusera på att erbjuda hjälp till. Eric tar
fram en prioriteringslista till nästa möte.

Eric tar fram
prioriteringslista
över länets
kommuner.

Johannes: Det pågår aktiviteter för att bygga ihop fiberföreningar,
men fiberföreningarna vill inte bekosta detta själva. Västra
Götalands bredbandsstöd borde kunna hjälpa till här.

Det ändamålet är
nedprioriterat för
närvarande.

Johannes: Johannes har försökt ta reda på vem som ansvarar för
skyddet av känsliga anläggningar vid brand eller annan kris.
Det är svårt att hitta någon myndighet som tar ansvar för
frågan.
Tore: De regionala digitaliseringskoordinatorerna har haft sitt första
möte. Alla län utom Jönköping har rekryterat
digitaliseringskoordinatorer.
Eric: De regionala bredbandskoordinatorerna har äntligen fått en
inloggning till Skanovas webbverktyg Kartsök för information
om var de har byggt ut. Eric visar upp det på nästa UBit-möte.
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Eric: Imorgon (26/4) är det Greats kommundag med ett bra
program, bland annat med medverkan från PTS och SKL. Se
mer på Greats webbsida (www.great-it.se).

2. Uppföljning av genomförda informationsmöten
Det som var bra:
•
•
•
•

Det kom många besökare, totalt 170 personer från 89
föreningar i 40 kommuner
Det var ett bra program
Det var en snygg inbjudan som gjordes av Burim, den såg
riktigt proffsig ut.
Det var ett bra upplägg med samma program tre dagar i rad
på olika ställen

Det som kan bli bättre:
•
•
•
Tor Borrhed
från MainTrac

Nästa gång bör vi ha bättre framförhållning
Vi borde ange en sista anmälningsdag
Rollfördelningen bör vara tydligare i fortsättningen

3. Presentation av MainTracs koncept för att bygga ut fiber på
landsbygden
Tor presenterade MainTracs koncept för att hjälpa kommuner att
bygga ut sina fibernät. Tanken är att själva med en effektiv process
och organisation bygga näten åt kommunerna som sedan tar över
dem till en nettokostnad och slipper att själva göra en stor
investering.
I vår region kör MainTrac detta upplägg i Töreboda kommun.
UBit noterade att:
•

man får vara noga med att regler för upphandling och
konkurrensutsättning följs
• de kostnadsnivåer som Tor nämnde verkar vara höga i
förhållande till de genomsnittliga byggkostnaderna i Västra
Götalands län
Tors presentation bifogas.
Eric Åkerlund

4. Fördjupad analys om bredbandskartläggningen och
Jordbruksverkets rapport om användning av
bredbandsstöd i landet
Analysen visar vilka kommuner som har kommit långt och vilka som
ligger efter. Den visar också vilka kommuner som har haft de största
respektive minsta ökningarna i bredbandsutbyggnad i länet.
Vi bör sortera kommunerna på de som går bra och de som behöver
hjälp och sedan erbjuda hjälp till de som behöver det. Eric gör det
och skickar ut till UBit i god till nästa möte.
Erics presentation bifogas.

Eric tar fram
prioriteringslista
över länets
kommuner.
Uppdatera
räknesnurran
med ny
information.

5. Fortsatt arbete med affärsmannaskap för fiberföreningar
Något som vi upplever att många fiberföreningar behöver hjälp med
är att skriva förvaltningsplaner. Vi handlar upp en konsult för att
genomföra workshops. Som ett fåtal piloter i början. Om det går bra
kan vi utöka uppdraget.

Eric förbereder
upphandling av
en konsult.
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Vi ser också gärna att fiberföreningarna börjar samarbeta mera med
varandra, kanske i form av paraplyföreningar, men det måste ske
utifrån föreningarnas eget initiativ, gärna med respektive kommun
inblandad på något sätt.

6. Fiberföreningskonferens anordnad av Byanätsforum den
10 oktober
Programmet är bra, det innehåller bra punkter som vi i vårt lokala
arrangemang bör använda som diskussionspunkter. Några ytterligare
förslag på lokala diskussionspunkter:
•
•
•

Fysisk säkerhet
Vad kan fiberföreningen använda sina pengar till?
Samverkan mellan fiberföreningar

Vi bör använda samma geografiska ställen som tidigare. Eric ta hjälp
av VGR konferensavdelning för att boka lokaler och sätta upp en
anmälningssida.
Förslag på uppdelning av UBit-gruppen på respektive ort:
•

•

•

Fyrbodal:
▪ Pelle
▪ Lars
▪ Camilla
Skaraborg:
▪ Thomas
▪ Monica
▪ Burim
▪ Tore
Sjuhärad:
▪ Johannes
▪ Claes
▪ Eric
▪ Någon mer från Coompanion?

Det är okej att ha UBit-möte samma dag fast kanske då vara på ett
ställe som ligger centralt i länet, till exempel Vara kommun och
möjligen sluta tidigare.
Eric Åkerlund

7. Information om det senaste mötet med de regionala
bredbandskoordinatorerna
Eric visade en presentation från Jens Ingman om bakgrunden till
bredbandskartläggningen och hur de olika begreppen definieras mm
(bifogas). Jens visar också detta på Greats kommundag imorgon 26/4.
Eric visade en presentation med tankar om efteranslutningar som har
ställts samman av Bredbandsforum efter ett antal möten med några
branschaktörer. Presentationen bifogas.
Eric visade information om BCO (Broadband Competence Office), ett
nätverk för erfarenhetsutbyte och arbete med småskalig
bredbandsutbyggnad inom EU. Se bifogad fil. Kontaktpersoner i
Sverige är Maria Sörman och Marco Forzati. De som vill kan anmäla
sig till nätverket.
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Eric Åkerlund

8. Information om pågående upphandling av samhällsmast
på Brommö
Anbud har kommit in på upphandlingen. Projektet pågår enligt plan.

Eric Åkerlund

9. Bredbandsstöd riktlinjer
Genomgång av utskickat dokument. Nytt i dokumentet är ett avsnitt
om GIS-material där vi i första hand ska rekommendera kommunerna
att använda sin lokala kommunala GIS-samordnare, i andra hand kan
VGR erbjuda hjälp med GIS-analys.

Vid anteckningarna
/Eric Åkerlund

