Juni 2017

Hej bredbandsvänner!
Här kommer lite information från UBit-gruppen om vad som har hänt hittills under året på
bredbandsfronten i Västra Götalands län.
•

Bredbandsutbyggnaden i länet

Utbyggnaden av bredband i länet fortsätter. De fiberföreningar som har fått stöd under den
innevarande programperioden är i full gång med sin byggnation och börjar i vissa fall bli klara.
Samtidigt tar de kommersiella aktörerna en allt större del av marknaden.
I mars kom de senaste siffrorna för tillgång till bredband. En kort sammanfattning är att Västra
Götalands län i stort sett har gått ikapp genomsnittet för Sverige när det gäller tillgången till 100
Mbit/s som en helhetssiffra, 72 % för Västra Götaland och 73 % för Sverige. När det gäller
landsbygden fortsätter länet att vara bättre än Sverigesnittet och drar dessutom ifrån rejält, 32 %
för Västra Götaland och 22 % för Sverigesnittet. Nedan finns en tabell som beskriver läget för
olika hastigheter och tekniker.
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• Marknadsläget
Vi har täta kontakter med de största aktörerna på marknaden, Telia, IP Only och stadsnäten.
Enligt vad de säger till oss så är det ytterst få hushåll i länet som inte är föremål för någon slags
intresse från dem. Därmed inte sagt att hushållen har fått eller kommer att få ett konkret
erbjudande om utbyggnad och anslutning till något nät. Här upplever vi att det finns en koppling
till möjligheterna till stöd från Landsbygdsprogrammet. I de områden som omfattas av stöd, är
det mer sannolikt att de hushåll som ligger lite vid sidan av också får ett erbjudande om

anslutning. Finns inget stöd att tillgå, kan utbyggnad bli aktuell på rent kommersiella villkor, men
då är risken större att områdena blir mindre för att vara lättare att räkna hem.
• Utredning om vita fläckar
Så kallade vita fläckar, det vill säga områden som inte ännu har fiber, finns lite överallt i länet.
Det kan vara områden som ännu inte har fått ett erbjudande om anslutning, men det kan också
vara hushåll som har fått ett erbjudande tidigare, men då valt att inte ansluta sig. Sådana områden
kan vara ganska små och därför svåra att bearbeta med en vettig ekonomi vilket gör att hushåll
som anmäler intresse för anslutning kan ha svårt att få ett erbjudande. Är det fiberföreningarna
som är bäst lämpade att ta hand om frågan, eller bör kommuner eller rent av regionen göra
samlade upphandlingar för att lösa problemet?
För att ta reda på mer om detta har vi tagit initiativ till att göra en egen utredning om vilka aktörer
och vilka affärsmodeller som skulle kunna vara aktuella för att bearbeta dessa vita fläckar. För
utförandet har vi sökt bidrag från Jordbruksverket. Upphandling av konsult påbörjas efter
semestrarna och resultatet hoppas vi ha klart i september eller oktober.
• Enkätundersökning till alla fiberföreningar
Under sommaren görs en enkätundersökning till alla fiberföreningar som vi har adressuppgifter
till, gamla som redan har byggt klart och är i full drift och nya föreningar som inte har kommit
igång ännu. Syftet med undersökningen är att kartlägga andra effekter av bredbandsutbyggnaden
än de rent tekniska. Har anslutningsprojektet lett till en större bygdegemenskap, har in- och
utflyttning till området påverkats, har möjligheterna att driva företag eller att studera på distans
ökat, har annat föreningsliv fått nytta av bredbandsanslutningen? Den här typen av frågor hoppas
vi kunna få svar på.
Vad vi vet har ingen ordentlig analys av den här sorten gjorts tidigare i Sverige, åtminstone inte i
den här omfattningen och med så stort kunskapsunderlag. Resultatet av undersökningen hoppas
vi ha klart under september månad.
• VGRs bredbandsstöd
30 kommuner har ansökt om VGR´s bredbandstöd hittills och ansökningarna berör 129 utpekade
bristområden i länet. Hittills i år har det dock inte kommit in några ansökningar alls och inga
stödbeslut har fattats! Eftersom Regionutvecklingsnämnden sätter av ca 20 Mkr varje år till
stödet, innebär det att pengar som skulle kunna göra stor nytta ute i landsbygden inte kommer till
användning. Av de ungefär 130 Mkr som går att söka har beslut tagits om ca 66 Mkr, så det finns
gott om pengar kvar. Ni som har möjlighet att påverka detta i kommunerna, titta över
möjligheterna att ta del av stödet!
Riktlinjer och regler för stödets användning, alla de mallar som behövs för upphandlingsunderlag
och leverantörsavtal, slutredovisningsblankett samt EU-kommissionens beslut finns på vår
hemsida. www.vgregion.se/bredband.

•

UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur

UBit-gruppen jobbar med bredbandssamverkan i Västra Götaland och består av representanter för
VGR, Länsstyrelsen, de fyra kommunalförbunden samt Coompanion och Hela Sverige Ska Leva.
Bredbandsoperatörer, nätägare, utrustningstillverkare, myndigheter och intresseorganisationer
med mera är ofta gäster på våra möten. Vi har ca 8-10 möten per år.
Deltagare i arbetsgruppen UBit
 Skaraborg, Per Augustsson, per.augustsson@falkoping.se , Tel: 0703-385084
 Göteborgsregionen, Per Persson, per.persson@ale.se , Tel: 0303-330090
 Boråsregionen, Johannes Adolfsson, johannes.adolfsson@boras.se , Tel: 0704-553061
 FyrBoDal, Siv Torstensson, siv.torstensson@fyrbodal.se, Tel: 0522-440853
 Länsstyrelsens landsbygdsenhet, Monica Ek-Remmerth, monica.ekremmerth@lansstyrelsen.se Tel: 010-2245269
 Coompanion, Camilla Olsson, camilla.olsson@coompanion.se, Tel: 0702-602069
 Coompanion, Burim Berisha, burim.berisha@coompanion.se, Tel: 073-519 26 00
 Hela Sverige ska leva, Claes Bergqvist, claesbergqvist@telia.com, Tel: 0706-284299
 VGR IT, Leif Ytterström, leif.ytterstrom@vgregion.se, Tel: 010-4737440
 VGR, Operativt ansvarig samt handläggare av VGRs bredbandsstöd, Eric
Åkerlund, eric.akerlund@vgregion.se, Tel: 0705-366306
 VGR, Ansvarig för länets digitaliseringsråd, Tore Johnsson, tore.johnsson@vgregion.se,
Tel: 070-602 20 90

