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Erfarenheter (1)
Behovet av en samlad information och stöd är stort hos de boende på
landsbygden. Detta gäller t.ex. föreningsformer,
ägande/upplåtelse/överlåtelse, avtalsmallar, former för
medfinansiering, anläggningskrav och dokumentation, mallar för
kostnadskalkyler m.m.

Drift och ägarformer/överlåtelse bör klargöras bättre.

Skatterättsliga frågor (moms mm) är ett problem.

Kunskapen hos Lsty och kommunerna är mycket ojämn b la beroende
på bristande resurser och otydliga direktiv.

Erfarenheter (2)
Samverkan mellan kranskommuner för att samutnyttja infrastrukturen
och för att samtidigt skapa större kundbas för nätägarna/operatörerna
behöver förbättras så att intresset att investera i anslutning av byanäten
ökar.

Incitament för de boende genom ekonomiskt stöd när de själva engagerar
sig. Kostnad efter eventuellt stöd för ett hushåll ca 20 kkr är acceptabelt
där över minskar intresset.
Länssamverkan bredband bör ensa kraven från Lsty då det gäller kriterier
och nivåer för medfinansiering. Ur rättvisesynpunkt borde det inte vara
länsgränserna som avgör storleken på bidragen.
En ny ”byanätsbroschyr” behövs för att sprida övergripande kunskap om
hur man går tillväga för att bygga byanät behövs.

Erfarenheter (3)
Det finns för många kommuner som inte engagerar sig i
bredbandsutbyggnaden på landsbygden. Varje kommun borde ha en
kompetent bredbandssamordnare, en strategi och en finansieringsplan
för utbyggnaden på landsbygd.
Handläggningen av stödmedel måste ske snabbare (gäller framförallt
Jordbruksverket). Fördröjningen av slututbetalning av stöden gör att
byalagen riskerar att hamna i likvidetskriser.
Uppfattningen att 4G utbyggnaden ska lösa behovet av bredband har
fått flera kommuner att inte agera. Här behövs ett klargörande av de
mobila nätens egenskaper ur ett användarperspektiv.
Skanova bör också stimmuleras att öka sitt engagemang om ”alla” på
landsbygden skall få möjlighet till bredband enl. regeringens mål.

Erfarenheter (4)
Begreppet ”öppet nät” ställer ständigt till problem för föreningarna.
Här måste det till en tydligare skrivning

Det är oro och stor osäker för vad ska hända med kopparnätet och små
telestationer

Kritiken mot mobilnäten är kompakt

Erfarenheter (5)
”Marknaden” spretar : gräva och överlåta, gräva- upplåta- överlåta,
gräv och äga (ekonomisk förening, samfällighet, bolag)

Erfarenheter (6)
Intressant från Solefteå
Av inkomstlagen 67 kap. 13c § framgår att som hushållsarbete
räknas inte arbete för vilket bidrag eller annat ekonomiskt stöd
lämnats från staten, en kommun eller ett landsting.
Enligt 7 § kommunallagen får kommuner inte bedriva
näringsverksamhet med vinst.
Skatteverkets uppfattning är att när en kommun säljer arbeten
som utförts i kommunens regi är arbetet alltid förenat med någon
form av subvention varför sådant arbete inte ger rätt till
skattereduktion.

Erfarenheter (7)
Intressant iakttagelse från seminarieserien för bredband i
värdsklass 2011 – 2012

Störst intresse att bygga bredband via byalag visar ”50 och 60
plussarna” !

Erfarenheter (7.1)
Och vi som trodde att dom var kvar i tron att………
…… både tomten och Televerket finns !

SUIT: Utbyggnad av bredband på landsbygd
Exempel på samverkan, erfarenheter och förslag till åtgärder
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I Bredbandsforumet bör inrättas arbetsgrupper för
att hantera utbyggnaden av bredband på
landsbygden m.m.
Länsstyrelserna bör ges en tydligare roll
Brist i framförhållning av offentlig finansiering och
bidrag
PTS bör i samverkan med andra aktörer få ansvar för
att ta fram informationsmaterial och utbildningar
om offentliga stödmedel för utbyggnad av bredband
Framtida samhällstjänster kräver en utbyggd och
säker Itinfrastruktur
Konkretisera samhällstjänsternas roll i
samhällsutvecklingen och identifiera tjänsternas
behov av bredband
PTS bör få ansvar för att ta fram utbildningar,
handledningar och rekommendationer för
byggnation av framtidssäker infrastruktur
Kommunerna bör säkerställa kompetens om
bredband och om bidrag, avtal och tillstånd inom
området
Bredbandsforum kan stötta en fristående
paraplyorganisation för kompetensstöd m.m.
En öppen modell är att eftersträva, vilket kan kräva
offentlig medfinansiering för aktiv utrustning
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Goda råd till byalag bör tas fram
Ta fram en självdeklaration av byanät och en process
för hur det ska administreras
Problem i processen att ansöka om offentliga stöd bör
hanteras i PTS regeringsuppdrag
Trafikverket ska i samråd med PTS utreda förslag på
samförläggning vid vägarbete
PTS bör föreslå lösningar på problem i
kanalisationsförordningen
Kommunerna bör i samhällsplaneringen hantera
bredbandsinfrastruktur och kanalisation
Rutiner som säkerställer snabb utbetalning av
projektstöd bör utarbetas
Metoder som förenklar anläggandet av byanät behövs
Drift och förvaltning i egen regi kan vara svårt
Drift och förvaltning bör inkluderas i
rekommendationer
Byalags relationer till omkringliggande byalag/byanät
PTS bör beskriva och informera byalagen om
effekterna av att bedriva affärsverksamhet
Spridning av erfarenheter och goda exempel
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