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ATT GÖRA
 Nästa möte hålls på Gotland, 4:e dec. Varje gruppmedlem ombesörjer sin
transport till den gröna ön.


Samtliga gruppmedlemmar ska inkomma med ev. anmälan till workshop om
byalagens framtid senast 3:e okt. Anmälan skickas till Patrik och max får 2
personer medfölja gruppmedlem. Patrik sammanställer underlag inför
workshop och skickar ut en formell anmälan.



Fokus till nästa möte
o Byanätens framtid (Uppsummering och analys av workshop 23:e
oktober)
o

Fiber till byn broschyr (Statusuppdatering)

o

”Byanätsdeklaration” (Koncept/Prototyp)

o

Kontaktpunkt/informationsresurs för byalag (Vilka alternativ finns till
hands?)

o

Varför skiljer det sig åt mellan länsstyrelsernas villkor? (Vad vet vi i
nuläget och hur gå vidare?)

o

Snabb kunskapsöversikt –
 Vad klarar 4G-näten?
 Telestolpar för fiberutrullning?
 Vad kan det kosta att bygga ut till alla på landsbygden?

1. Regeringens engagemang för bredband på landsbygden
Åsa Möller från Näringsdepartementet inledde mötet med att berätta om regeringens
ambitioner på bredbandsområdet. Åsa pekade bland annat på att:
a. Regeringen satsar 600 miljoner kr i förstärkt stöd för
bredbandsutbyggnad på landsbygden. Detta innebär att regeringen
satsar 1,1 miljarder kr på landsbygdsbredband 2012-2014.
b. Den svenska modellen har uppmärksammat i positiva ordalag på
europeisk nivå.
c. I nuläget uppskattas ca 600-700 byar byggt fibernät – med totalt
30 000 – 50 000 fiberanslutningar. Ca 200 byalag är i färd med att
bygga byanät.
d. De nya medlen förväntas räcka till bredband för ca 30 000 hushåll på
landsbygden.
2. Presentationsrunda av gruppens medlemmar
Åsa Odell öppnade formellt mötet och samtliga gruppmedlemmar presenterade sig
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och sina organisationer. Åsa drog upp linjen för gruppens arbete som hon önskar
ska präglas av
a. en öppen diskussion,
b.

konstruktiv dialog

c. ett framåtblickande fokus.
3. Genomgång av direktiv
Patrik Sandgren gjorde en genomgång av huvudinnehållet i direktivet och svarade på
frågor. Diskussion följde. Bland framförda synpunkter märktes bland annat
a. Korrelationen mellan i direktiven uppställda leverabler så som
ett byanätens motsvarighet till REV och ett byanätsregister är
tydliga.
b. En byanätsdeklaration av näten är önskvärt att ta fram för att få
bättre översikt av infrastrukturen (byanäten).
c. Kommuner har en viktig roll för att säkerställa att näten som
byggs blir heltäckande, de har dock en ständig utmaning att få
resurserna att räcka till. I de fall kommunen inte engagerar sig
kommer enskilda hushåll (gårdar) som drar upp kostnaden att
exkluderas (vilket kommer det skapas vita fläckar).
d. Lokalt engagemang och samverkan mellan lokala aktörer är
framgångsfaktorer för byanät.
e. Viktigt att gruppen stämmer av sitt arbete med det som gör i
Bredbandsforums andra arbetsgrupper (Robusthetsgruppen och
Kommungruppen)
4. Förväntningar på arbetet
Samtliga gruppmedlemmar berättade om sina förväntningar på gruppens arbete med
utgångspunkt i huvudfrågorna
1. Vad skall vara uppnått i maj 2013 för att arbetet ska bedömas som
framgångsrikt?
2. Vilka hinder och utmaningar finns för framgång i arbetet?
3. Hur tänker vi oss att gruppens arbete och resultat ska användas?
Bland de förväntningar som uttrycktes märktes bland annat:
a. Landsbygdens varaktiga behov av bredband bör synliggöras – Det är centralt att
framhålla fördelarna med fiberbaserat bredband och diskutera vilka behov av
kapacitet som finns framledes (i syfte att illustrerar de begränsningar som
nuvarande tekniker har xDSL och mobilt bredband). Det är också centralt att
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adressera missuppfattningen att landsbygden som helhet avfolkas. Människor bor
på landsbygden, vill bo på landsbygden och kommer på landsbygden även
framledes.
b. Fiber till alla är möjligt om engagemang finns – En samstämmighet om att
landsbygden bör och kan omfattas av bredband bör etableras och kommuniceras,
liksom att det är byalag som ska bygga byanät (det kommer krävas lokalt
engagemang).
c. En kompetenshöjning om byanät är eftersträvansvärd - En ökad samstämmighet
mellan länsstyrelsernas regler är att eftersträva. Lokalt engagemang är viktigt att
vårda och främja och då behövs ökad förståelse för byggnation av byanät på alla
nivåer .
d. Det bör bli enklare att bygga byanät – Komplexiteten bör reduceras. Processen för
byggnation måste bli enklare att följa och genomföra.
e. Svar måste kunna ges om vilka regler som gäller för byanät - Det behövs
uppdaterad översiktlig information om byggnationsproceesen så väl som var nät
finns och hur byanäten kan förväntas utvecklas framledes. Det räcker inte att bara
hänvisa till de direktiv som finns, då de ger för mycket tolkningsutrymme.
f.

En kontaktspunkt för byalag bör etableras – Det finns behov av en
rådgivningstjänst / helpdesk som kan komplettera den information som ges inom
ramen för broschyrer och på möten som ordnas för att katalysera
bredbandsutbyggnad på landsbygden.

g. Samarbete mellan byalag och kommuner bör bli standard – modeller för fruktbart
samarbete mellan byalag och kommuner där engagemang från både parter
accentueras bör framhållas och kommuniceras.
h. Byanätsfrågan bör ägas av en organisation – Det är ur marknadsaktörernas
synvinkel påtagligt att det behövs en organisation som kan ta ett samlat grepp i
rollen som nätägarna och företräda byanäten.
5. Fiber till byn – Lärdomar från fotarbete
Lars Hedberg och Lars Björkman från EkoT konsult redogjorde för det projekt PTS
och SSNf finansierat under namnet ”Fiber till Byn”. Totalt har nästan 50 seminarier
genomförts runt om i landet. Av de erfarenheter som adresserades noterades:
a. 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.
b. Kunskapen hos länsstyrelser och kommunerna är mycket ojämn b la beroende
på bristande resurser och otydliga direktiv.
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c. 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.
d. 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.
e. Länssamverkan bredband bör ensa kraven från länsstyrelserna då det gäller
kriterier och nivåer för medfinansiering. Ur rättvisesynpunkt borde det inte
vara länsgränserna som avgör storleken på bidragen.
f.

En ny ”byanätsbroschyr” behövs för att sprida övergripande kunskap om hur
man går tillväga för att bygga byanät behövs.

g. 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.
h. Handläggningen av stödmedel måste ske snabbare (gäller framförallt
Jordbruksverket). Fördröjningen av slututbetalning av stöden gör att byalagen
riskerar att hamna i likvidetskriser.
i.

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.

j.

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

k. Det är oro och stor osäker för vad ska hända med kopparnätet och små
telestationer.
Gruppen beslutade att sanktionera uppdatering av broschyren ”Fiber till dig på
landsbygden” och inkomma med synpunkter på innehållet. Patrik återkommer med en
tidplan för arbetet och underrättar gruppmedlemmarna.
7. Hur ser det ut på landsbygden, en omvärldsorientering
Patrik Sandgren gav en snabb översikt av befolkningen på landsbygden och deras
preferenser för bredband. Presentaitonen underströk att
a. En ansenlig mängd människor bor på landsbygden och många av dessa är
unga.
a. Behov, önskemål och betydelsen av bredband med hög hastighet är påfallande
lika i både städer och på landet.
b. Tillgången till bredband är väsentligt sämre på landsbygden än i städerna.
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8. Övriga frågor
En fråga noterades:
Teknikomställning och frågan om stolpborttagning – går telefonstolpar att använda för
att hänga upp fiber? Frågan får behandlas på kommande möte.
9. Kommande möten inkl. workshop
Workshop 23 oktober om byanätens framtid. Samtliga gruppmedlemmar ombads
inkomma med anmälan till Patrik Sandgren om de själva har möjlighet att delta samt
max 2 personer som de önskar ta med. Underlag till gruppen kommer att skickas ut 3:e
okt.
Möte II – 4 dec 2012 – Mötet kommer att hållas på Gotland.
Möte III – 11 feb 2012
Möte IV – 19 april 2013
Möte V – 15 maj 2013

10. Mötets avslutande
Åsa avslutade mötet
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