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Anteckningar – arbetsgrupp UBit 2019-03-13
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Förhinder
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Ansvarig

VGR, regional samordnare för digital agenda
Coompanion Fyrbodal
VGR

Ärende

Åtgärd/Beslut

1. Bordet runt (urval)
Pelle: Konsultfirman Fiberekonomi har blivit tjänsteleverantör via
avtal med Sappa. Triple Play med 1000 Mbit/s, 20 TV-kanaler
och telfoni erbjuds för 299 kr/månad.
Monica: Länsstyrelsen har nu tre stödansökningar inne. Efter det
finns 46 Mkr kvar

2. Besök av IP-Only
Diskussion om hur vi kan hjälpas åt att dela på information och hjälpa
varandra med utbyggnadsplanering.

Vi kommer
överens om visst
kartutbyte.

I och med konkursen för entreprenören OneOak, kan IP-Only gå in
och ta ett större ansvar själva för utbyggnaden i pågående områden.
Det ska göra att utbyggnaden kan fullföljas och att kvaliteten blir bra
överallt.
Eric Åkerlund

3. Angående regler för fiberföreningar efter de ursprungliga 5
och 7 åren.
Monika Ek-Remmerth informerar kort om vad regelverket säger och
hur arbetet med kontroller genomförs.

Eric Åkerlund

4. Delregionala informationsträffar för fiberföreningar

Respektive
kommunalförbund

Arrangemangen har planerats via e-post sedan förra mötet.
Bokningarna är klara. 8/4 i Borås, 9/4 i Uddevalla och 10/4 i Skövde.
Innehåll och medverkande diskuterades.
Respektive kommunalförbundsrepresentant tar kontakt med
paraplyförening i ”sitt område” och ordnar deras medverkan.

Inbjudan går ut
nu.
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Eric Åkerlund visade utkast på inbjudan, som ska bearbetas utifrån
gruppens synpunkter.
Inbjudan kommuniceras genom respektive UBit-medlems
kontaktvägar. Var och en ansvarar för att detta sker.
Anmälan går till funktionsbrevlådan. Eric ordnar att Ann-Christin
Helgegren blir behörig till denna. Ann-Christin samlar ihop
anmälningar.
Stefan
Thuresson

5. Utredning om affärsutveckling av fiberföreningar.
Stefan Thuresson redovisade utfallet av sitt uppdrag. Utredningen
kommer att ingå i det som presenteras på de delregionala
informationsträffarna.

Stefan skickar
utkast på pptbilder till UbIT för
synpunkter.

Av utredningen framkommer att föreningarna behöver stöd och
kunskap. Någon gemensam framtidsvision kan inte finnas för alla
fiberföreningar, deras utveckling måste baseras på deras respektive
förutsättningar. Det viktiga är att UBit hjälper till att ge dem den
kunskap de behöver för att göra medvetna val.
Det kan vara klokt att de skapar paraplyföreningar, men det måste
ske utifrån föreningarnas eget initiativ, gärna med respektive
kommun inblandad på något sätt.
Diskuteras Byanätsforum och hur det arbetet fungerar.
Stefan tar fram utkast på ppt-bilder till informationsträffarna och
skicka till UBit för synpunkter.
Eric Åkerlund

6. Diskussion om regelverket för de nya ändamålen för regionalt
och kommunalt stöd.
Regelverket gäller tre delar: Vita fläckar, samhällsmaster och
redundansförbindelser. Eric Åkerlund redovisar.
Vad gäller stöd till vita fläckar finns numera också möjlighet att ge
stöd via Länsstyrelsens landsbygdsstöd. UBit avvaktar därför med att
lämna bidrag till detta tills man kan se vilket resultat
landsbygdsstödet ger.
Diskuteras Länsstyrelsens handlingsplan för bredbandsutbyggnad.
Det kan finnas behov av input från UBit i denna. Eric Åkerlund,
Monica Ek-Remmerth, Johannes Adolfsson och Pelle Persson bildar
arbetsgrupp för genomgång. Förslagsvis möten via Skype.
Vad gäller samhällsmaster har Eric Åkerlund varit i kontakt med
andra läns samordnare. Tankar finns att ta fram ett riksövergripande
arbetssätt kring samhällsmaster. VG driver inte frågan, men kan
tänka sig ansluta när andra går vidare med detta.
Diskuteras beräkningsgrunder för bidrag. Norge har byggt många och
har ett sätt att beräkna. UBit vill gärna få ta del av detta, som en del i
det fortsatta arbetet i VG. Konstateras att det är viktigt att inte skapa
ett alltför oflexibelt beräkningssätt.
En mast på Brommö, Mariestads kommun, är ganska långt fram i
planeringen. Eric Åkerlund redovisar kort.

Arbetsgruppen
går igenom
handlingsplanen
och återkommer
med synpunkter.
Johannes
Adolfsson läser in
regelverket till
nästa UbIT-möte.
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Vad gäller redundansförbindelser har det visat sig att det inte är
säkert att tänkt bidrag stämmer med EU-regelverket. Det finns ett
annat regelverk ”Grundläggande tjänst av allmänt intresse”, som
eventuellt kan stödja arbetet. Johannes Adolfsson sätter sig närmare
in i detta och rapporterar vid nästa UBit-möte. Möjligheten behöver
också diskuteras med VGR:s jurister.
Konstateras att många fiberföreningar har god ekonomi och behöver
inte stöd för att kunna bekosta sammanlänkning med närliggande
föreningar.
Eric Åkerlund konstaterar att UBit behöver förändra reglerna, så att
de bättre fyller tänkta behov. Ärendet återupptas vid nästa möte.
Ann-Christin Helgegren
Mötessekreterare

