UBit-möte 17-05-30
Deltagare:
Eric Åkerlund, VGR
Monica Ek-Remmerth, Länsstyrelsen
Siv Torstensson, Fyrbodal (tidvis via Skype)
Per Persson, Ale, GR (fm)
Johan Rülcker, Göteborgs stad
Camilla Olsson, Coompanion
Claes Bergqvist, Hela Sverige ska leva
Leif Ytterström, VGR IT

Anteckningar:
1. Bordet runt
a. Johan
i.
Göteborgs stad har skapat ett bredbandsråd som består av ca 20 personer. Hittills
har det hållits ett möte och nästa ska hållas i augusti eller september. Man
planerar ca 3 möten per år.
ii.
Johan var på SKL:s nätverksträff för kommunala bredbandssamordnare igår. Det
var ett intressant möte, men inte särskilt välbesökt, bara ca 20 personer. Man
pratade bland annat om Smart Cities och diskuterade om hur mycket digitalisering
man ska prata i förhållande till bredband. De tidigare mötena har sänts live på
nätet, vilket man nu har tagit bort, men det finns starka önskemål om att
återuppta det igen.
iii.
I Göteborg stads nya budget anges att Göteborg ska vara en föregångare på att
använda digitaliseringen på ett bra sätt. Man ska också fortsätta att satsa på wifi
hotspots på offentliga platser. De som finns ska finnas kvar och man ska utöka
antalet platser.
iv.
Den kommunala bredbandsstrategin ska skrivas om för att bättre harmoniera med
den senaste nationella bredbandsstrategin.
v.
Staden klarar redan nu bredbandsmålet för 2020 och har inte så mycket landsbygd.
Områden på norra Hisingen har IP Only visat intresse för, så det anser man vara
omhändertaget. Återstår gör några områden i södra skärgården.
b. Burim
i.
Coompanion jobbar med en del samförläggningsärenden vatten, avlopp och fiber.
ii.
Man hjälper också fiberföreningar som har varit igång ett tag, men som vill sälja
sitt nät.
iii.
De funderar en del på hur man ska komma åt att bygga för att undvika vita fläckar.
c. Leif
i.
VGR har beslutat att öka takten på arbetet med digitalisering av vården, både i
egen regi och i samverkan med andra. Ett exempel är landstingsdriven
hemsjukvård. Detta ställer krav på en utbyggd IT-infrastruktur. Umeå kommun har
jobbat med detta och deras resultat kan vara en mall för andra kommuner. Målet
är att uppnå en likvärdig vård för alla. Det finns ingen tidplan för arbetet.
ii.
VGR har ett nytt avtal för operatör av bild och video. Det är Compodium som även
tidigare har gjort detta, men då som underleverantör till TDC, nu gör man det
under eget avtal och det gäller även i alla landets kommuner.
d. Claes
i.
Ikväll är det årsstämma i Svenljungas paraplyförening. De får bland annat besök av
Martin Gedda, VD på Netwest.

ii.

Västfiber kommer inte att få pengar av Jordbruksverket för det projekt man sökt
stöd för.
iii.
Claes upplever att det är svårt att få anbud från grävare vid upphandlingar. Pelle P
kontrade med att det är svårt att få till ett anbud från en totalentreprenör, men
om man kan tänka sig att projektleda arbetet själv, så är det inga problem att få
anbud från enskilda grävfirmor.
e. Pelle P
i.
Stenungsunds och Lilla Edets kommuner har skrivit nya bredbandsstrategier, Ale
och Tjörn är på gång. Det blir bara korta uppdateringar av tidigare strategier och
inriktade på att konkret visa hur man kommer vidare framåt. Alingsås har skrivit en
strategi också, men den är lika omfattande som de gamla strategierna.
ii.
Fiberföreningen Klövedal Södra på Tjörn har handlat upp byggnation av en
marknadsaktör, Zitius. Deras anbud innebär en anslutningsavgift på 10 900 kr om
de bygger utan stöd. Om de får stöd blir det 9 900 kr.
iii.
Fiberföreningar i Lilla Edets kommun: Tunge fiber är snart klara.
iv.
Spekeröd i Stenungsund har snabbt byggt utan bidrag med IP Only,
anslutningskostnad 19 900 kr.
v.
IP Only bygger på halva Tjörn. Askeröarna-Säckebäck gör en KO-upphandling
tillsammans med andra fiberföreningar på öarna. Hur göra med stöd i ett sånt
läge? Samverkansavtal, finns mallar för det? Tills de ev går ihop så småningom.
Coompanion har ett avtal, går det att omarbeta så att det passar för ändamålet?
Det är en konflikt mellan Skanova och Lilla Edets kommun om förläggningsdjup i
asfalt.
f. Camilla
i.
Ett samverkansavtal har skrivits mellan en fiberförening på Tjörn och tre
fiberföreningar på Orust.
ii.
En fiberförening har gjort fel med insatserna, kommer att åka på en skattesmäll.
Skatteverket har skrivit om reglerna, men det är på ett krångligt språk, så folk
fattar inte.
iii.
Många fiberföreningar ändrar stadgarna enligt den nya lagen, bra!
2. Monica om läget på Länsstyrelsen
a. Generellt:
i.
Våren har inneburit mycket hög arbetsbelastning. Monica har jobbat själv med
bredband och dessutom fått ta över andras arbetsuppgifter.
ii.
Ombeslut har varit prioriterade. I övrigt läggs tid på att ansökningarna ska få så få
avdrag som möjligt. Eftersom Västra Götaland är det största länet blir vi alltid
granskade av Ekonomistyrningsverket, EU och Jordbruksverket. Jordbruksverkets
revisorer har inte alltid koll på vad Jordbruksverkets andra avdelningar gör och har
sagt och lovat, så det kan bli dubbla budskap ibland.
iii.
Det behövs pengar för rådgivning
iv.
Efter sommaren flyttas mer pengar till bredband.
b. Sökläget.
i.
Det är flera stora projekt som tar tid. 31 ansökningar behöver 300 Mkr och det
finns 30 Mkr till förfogande.
ii.
Mest är det fiberföreningar, men Telia/Skanova har 7-8 ansökningar och några
kommuner söker för att bearbeta vita fläckar. IP Only har inget inne just nu.
iii.
Ett fiberföreningsprojekt i Karlsborg är uppe för beslut på den politiska nivån.
iv.
35 ansökningar om utbetalning. 52 utbetalningar handläggs, varav 17 är färdiga.
120 beviljade projekt.
c. Överlåtelse av stöd
i.
Det fall som är aktuellt är Klövedal och Starrkärr. Länsstyrelsen har fått olika
besked om det går att överlåta stöd för projekten. En av dem har överlåtit sitt stöd
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till Zitius utan att göra en upphandling. IP Only reagerade på detta och gick ut med
ett kommersiellt erbjudande i samma områden plus lite till. Zitius erbjudande var
på 19 900 kr med stöd och där fiberföreningen gör markavtalet. IP Onlys
erbjudande kostar 18 900 kr utan bidrag och med allt arbete själva! Monica visade
den ursprungliga ansökan från Starrkärrs fiberförening. Det är omfattande och
med många bilagor. Det står att de ska behålla nätet. Ansökan drogs tillbaka och
Skanova sökte istället för samma område. Men då kom IP Only in med en anmälan
att de vill bygga området kommersiellt. De fick skicka in en beskrivning på hur det
ska gå till. Ska Länsstyrelsen godkänna IP Onlys ansökan eller inte? Svår fråga, vad
är konsekvenserna? Finns det giltiga skäl att neka IP Only? Om IP Only beviljas,
bygger nog Skanova ändå. Då blir det att båda slåss om marknaden och ingen
kommer upp i 60 procents anslutningsgrad, vilket inte är bra för någon.
Redovisning från Bredbandsforum mm
a. Nystartsgruppen. EÅ visade bilder från dragningen på möte med
bredbandskoordinatorerna.
b. Landsbygdsgruppen. EÅ visade bilder från dragningen på möte med
bredbandskoordinatorerna.
c. PTS har fått i uppdrag att utvärdera den nationella bredbandsstrategin. EÅ visade bilder
från dragningen på möte med bredbandskoordinatorerna.
d. PTS har fått i uppdrag att se över nivån för grundläggande bredband. EÅ visade bilder
från dragningen på möte med bredbandskoordinatorerna.
Studie av socioekonomiska effekter av bredbandsutbyggnad. EÅ berättade om att vi kommer
att timanställa Lennart Hast över sommaren för att göra utredningen.
Konsultstudie av affärsmodeller för att bygga bort vita fläckar.
a. En upphandling av konsult för uppdraget är på gång. Går ut i juni.
b. Kanske går det att gå in i inkomna ansökningar hos Länsstyrelsen eller Jordbruksverket
och plocka ut relevant information?
Övriga frågor
a. Leif Y: ideella föreningar har svårt att få erbjudande om bredband av olika
tjänsteleverantörer. Leverantörerna anser att vissa ideella föreningar är företag eftersom
de har ett organisationsnummer. Detta gäller bland annat Bredbandsbolaget och Alltele.
b. Eric Å: Flera fiberföreningar är tveksamma till att offerera och leverera till Netwest,
varför? Enligt Pelle P har diskussionerna mellan Netwest och Bärfendals fiberförening
gått i stå eftersom de har fått ett för dåligt erbjudande. Det kanske är ett extremt
exempel, men Bärfendals fibersträcka går i en lång båge runt ett berg. Netwest har
erbjudit 1:50 per meter fågelvägen i ett 15-årsavtal. Som jämförelse har samma
fiberförening hyrt ut fiber för 6 kr/m räknat kabelvägen i ett 3-årsavtal till en
teleoperatör. Det gör att fiberföreningarna tycker att de kan få bättre betalt för sin fiber
på annat håll.
c. Har vi idéer för att rekommendera fiberföreningar eller projekt att söka till European
Broadband Awards? Kanske Östra Falbygden som förtätar och bygger ut i flera
omgångar. Eller Fibersamverkan? Något företag som har utvecklat nya tjänster? UBitgruppens medlemmar får gärna uppmana lämpliga kandidater att söka.
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