UBit-möte 17-01-31
Deltagare:
Eric Åkerlund, VGR
Leif Ytterström, VGR (fm)
Monica Ek-Remmerth, Länsstyrelsen
Siv Torstensson, Fyrbodal
Johannes Adolfsson, Borås, Sjuhärad
Per Persson, Ale, GR
Ronald Caous, Göteborg stad
Camilla Olsson, Coompanion
Burim Berisha, Coompanion
Claes Bergqvist, Hela Sverige ska leva

Anteckningar:
1. Frågor från föregående protokoll
a. Inga särskilda noteringar
2. Bordet runt
a. Ronald Caous presenterade sig.
i.
Har jobbat länge med bredbandsfrågor, även i 3 år med digitalisering i Göteborg
stad och på senare tid med stadens införande av fritt wifi.
b. Burim
i.
Coompanion fortsätter med utbildning om den nya lagen för ekonomiska
föreningar. Det är ett stort behov och stor efterfrågan.
c. Claes
i.
Har också varit med på ovanstående utbildning som genomfördes tillsammans med
Fibersamverkan.
d. Pelle P
i.
Pelle planerar en kurs från Coompanion om stadgar för fiberföreningarna i GRområdet.
e. Leif
i.
Portering av ny operatör för Sjunet, från TDC till IP Only, pågår.
Kommunikationstorget snart till ny plattform.
ii.
VGR har upphandlat ny teleoperatör, byter till Telia i mars. Avtalet är på 2+2 år.
f. Johannes
i.
En upphandling är ute på en plattform för e-tjänster i Boråsregionen.
Upphandlingsgruppen har jobbat snabbt och effektivt.
ii.
IP Only bygger på landsbygden i Borås kommun, utnyttjade att anmäla intresse när
en fiberförening annonserade ut att de skulle bygga. De har gått ut med en
anslutningskostnad på 19 200 kr efter ROT och RUT.
g. Siv
i.
Har kallat till kvällsmöte med fiberföreningar den 21 februari, men inte till
eftermiddagsmöte med kommunernas bredbandssamordnare.
ii.
Per Linnér är kanske på väg tillbaka till UBit-gruppen
iii.
Mobila tjänster har stort fokus. Tanum har stor skillnad mellan sommar- och
vinterbehov. Säger att de är helt klara med bredbandsutbyggnaden.
h. Camilla
i.
Mycket med skattefrågor. Fiberföreningarna förstår inte alltid att de behöver hjälp,
en del tror att de kan allt själva. Coompanion erbjuder alla fiberföreningar att
skriva stadgar enligt ny mall. Info finns också på Länsstyrelsens webb. Hänvisning

i.

j.

till Fiberhandboken. Monica har informerat alla som hon kommit i kontakt med att
de måste ändra i stadgarna.
ii.
Arbetsgivaransvar är en aktuell fråga hos en del. Camilla undersöker vad och hur vi
ska informera om detta.
Monica
i.
Redovisade stödläget för Landsbygdsprogrammet. Många fiberföreningar är
intresserade av att veta mer om sina möjligheter till framtida affärsutveckling. De
vill också veta vilka kommunikationsoperatörer det finns att välja på.
ii.
Det finns områden där IP Only äger nätet där de boende bildar en ideell förening
och gör en gruppupphandling bland kommunikationsoperatörens
tjänsteleverantörer för att få det bästa priset.
Eric
i.
Se punkterna nedan.

3. GIS
a. Eric visade GIS-kartan som den ser ut just nu. Det finns fiberföreningar som inte är med
på kartan. Eric exporterar kartan i KML- och pdf-format till
kommunalförbundsrepresentanterna. Inför utskick tar Eric bort alla exakta
nätsträckningar som är inrapporterade från fiberföreningarna.
b. Eric bokar sedan möte med var och en i kommunalförbunden för att justera och
korrigera felaktigheterna.
c. Eric och Monica tar sedan ett möte för att se vad det finns för skillnader.
d. Till sist bokar Eric möte med nätbyggarna, stadsnäten, Skanova och IP Only för att
försöka få till information från dem var det är byggt utan stöd.
4. Bredbandsstrategi
a. Den största skillnaden mellan den nya nationella bredbandsstrategin och den gamla är
att målen är tillskärpta. Den är också mer detaljerad och utmejslad än den gamla.
b. SKL har reagerat mot att regeringen ger dem ett uppdrag som inte ligger i linje med deras
verksamhet och ansvar.
c. Vi diskuterade om kommunernas bygglovshandläggare har gått tillräcklig utbildning i
vilka krav som ska ställas på nya byggnationer.
d. Det vore bra om alla i UBit-gruppen ville läsa igenom den nya nationella
bredbandsstrategin.
e. UBit ska verka för att uppdatera den regionala strategin, åtminstone att förändra målen.
5. Ny LOU
a. Leif är väl insatt i lagen och gick igenom några av de viktigaste förändringarna.
6. Digitaliseringsrådets redovisning
a. Eric och Siv presenterade först bakgrunden till arbetet med KSÖ-projektet och sedan hur
resultatredovisningen ser ut och ska tolkas.
b. En synpunkt var att resultatet inte är tillräckligt stringent. Är målen verkligen mål, dvs
mätbara? Är behoven rätt uttryckta? När vi börjar jobba med hur kommunerna ska ta
hand om detta måste det vara tydligare!
c. Vem är med i digitaliseringsrådet från Länsstyrelsen? Viktigt att de är med!
7. Infomöten agenda. Vad ska vi ta med?
a. Länsstyrelsen kanske borde vara med även på eftermiddagen? Det är troligt att
kommunerna vill veta hur det är med stödhanteringen och Jordbruksverkets regelverk
b. Johannes tycker att det tar för mycket tid att åka runt till fyra olika ställen. Kanske går
det att vara med via Skype istället?
c. Vilken tid ska vi lägga mötena? Kl 13 - 16 är nog lagom. Börja med en timmas
presentation om läget i respektive kommun.
d. Sista punkten kan heta ”EU-stöd till fritt trådlöst bredband”.
e. Vid kommande infomöten, ta med någon från hälso- och sjukvårdssidan för att berätta
om mobila team och andra lösningar som underlättas av en väl utbyggd IT-infrastruktur.

8. Info från PTS om Utbyggnadslagen, Emma Nörler Trautmann och Emma Gunnesson
a. Emma och Emma visade först en film som presenterar lagen och hur den är tänkt att
fungera samt rättigheter och skyldigheter för nätägare och fastighetsägare.
b. Nätinnehavarna ska driva någon form av ekonomisk verksamhet för att omfattas av
lagen.
c. Tillträde till infrastrukturen för passiva nätdelar. Kanalisation, men inte fiber. Oklart var
gränsen går för en nätägare att säga nej till att upplåta sin kanalisation om man har
planerat att börja använda den själv.
d. Nätbyggare ska redovisa planerade byggprojekt på Utbyggnadsportalen.

/Eric Åkerlund

