
 

 
Bilaga 6. Checklista för byanät i förvaltningsfasen 

(Denna checklista ska ses som ett utkast för vidareutveckling till ett mer omfattande och digitalt tillgängligt verktyg som dessutom stäms av med målgruppen, 
byanäten. Arbetsgruppen överlämnar det vidare arbetet till Byanätsforum enligt överenskommelse.) 

Behovet av en långsiktig förvaltning 
Under det senaste årtiondet har framväxten av lokala fibernät, även här kallade byanät, varit stor. Uppskattningsvis finns det cirka tusen byanät1 spridda över 
landet och av varierande storlek. Gemensamt är att fibernäten bildats med syfte att ge hushåll och företag tillgång till fiber i områden där kommersiella aktörer inte 
haft intresse att bygga nät. Många gånger drivs de lokala fibernäten på landsbygden som ekonomiska föreningar, vilket gjort att begreppet fiberföreningar också 
används som benämning. Majoriteten av dessa nät drivs genom ideella krafter.  

Den infrastruktur som byggts på landsbygden är en förutsättning för att kunna leva och verka där. Betydelsen av digital infrastruktur och därmed byanätens fiber 
kommer att bli viktigare ju mer samhället digitaliseras. Digitala tjänster i hemmet både från det offentliga och det privata växer i snabb takt och det gäller att 
infrastrukturen hänger med. Det ställer krav på att både upprätthålla kvalitet och driftssäkerhet i infrastrukturen och att vidareutveckla i takt med att nya krav 
ställs. 

De flesta byanät befinner sig eller är på väg in i en förvaltande fas där löpande drift och kanske vidareutveckling av nätet är den huvudsakliga uppgiften. I den 
förvaltande fasen uppstår nya områden och utmaningar för byanät2 att ta tag i. Det kan handla om följande områden:   

• Hantera efteranslutningar 
• Öka robustheten i nätet  
• Etablera redundanta lösningar 
• Förnya upphandlingar av tjänsteleverantörer/kommunikationsoperatörer 
• Upprätta nya avtal för drift och underhåll 
• Utveckla mot nya affärsmöjligheter  

                                                        
1 A-focus uppskattning baserat på information om tidigare och befintliga stödprogram 
2 Kallas även lokala nätägare och fiberföreningar (genom att många drivs som ekonomiska föreningar) 
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• Skapa nya gränssnitt mot professionella aktörer  
• Fördjupa de ekonomiska aspekterna 
• Hantera administrationen kring medlemmarna och föreningen 
• Effektivisera verksamheten 

Ansvar behöver fördelas inom organisationen 
Förutom de krav som ställs på näten i samband med bidragssystemen saknas generellt reglering eller utförliga rekommendationer kring hur byanäten ska förvalta 
sin infrastruktur på ett kontrollerat sätt. Det gäller både tekniskt och organisatoriskt där byanäten kan ha större utmaningar än andra nätägare som i regel har en 
organisation bakom sig som svarar upp mot behovet. Det första steget för att skapa en bra förvaltning är att det bildas en förvaltningsorganisation med tydlig 
ansvarsfördelning och tar fram en förvaltningsplan. Oavsett om byanätet fördelat ansvaret på externa parter eller sköter det själva behöver det finnas någon/några 
ansvariga inom organisationen. Vem som har ansvaret för vad är viktigt för den övergripande kontrollen. En person behöver ha ett helhetsansvar för att 
förvaltningsområdet tas om hand, att byanätet följer gällande lagar/regler och att avtal/beslut fattas på rätt sätt.  

Jordbruksverket har sammanställt vilken dokumentation som byanäten ska lämna in, där anges att en förvaltningsplan är ämnad för de nätägare som avser att 
fortsätta äga nätet efter slututbetalningen av stöden. Sammanställningen finns publicerade på Jordbruksverkets hemsida. Enligt Jordbruksverket ska 
förvaltningsplanen innehålla följande rubriker:  

• Tidsperiod för förvaltningsplanen 
• Beskrivning av det aktuella bredbandsnätet 
• Mål och intentioner med ägandet och förvaltningen 
• Hantering av förändring och utveckling 
• Drift- och underhållsplan 
• Säkerhet 
• Styrning och ledning (förvaltningsorganisation) 
• Budget för förvaltningsperioden 
• Uppföljning av drift och underhåll 
• Upplägg för användarsupport 
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Arbetsgruppen håller med om ovanstående rubriker samtidigt som varje rubrik innehåller många viktiga delområden som vi anser behöver ingå i en 
förvaltningsplan som kan stötta byanäten i sitt arbete. En välgenomtänkt och heltäckande förvaltningsplan säkerställer att varje byanät har den kontroll som 
behövs. Det är extra viktigt att en infrastruktur som ska möta framtidens krav också har en förvaltning som är framtidsinriktad, till exempel möjligheter till att låta 
någon annan aktör utnyttja nätet. Det är dessa delområden och ett framtidsinriktat perspektiv som denna checklista försöker specificera tydligare.  

Checklistans olika delar 
Arbetsgruppen för infrastruktur har tillsammans med Byanätsforum tagit fram en checklista på områden som byanäten särskilt bör arbeta med i förvaltningsfasen 
och således inkludera i förvaltningsplanen. Checklistan ska fungera som ett stöd för byanät och fiberföreningar i sin förvaltning, och vissa områden i checklistan 
kan vara mer eller mindre relevanta för olika nätägare. Det kan också vara relevant att mer utförligt beskriva hur områdena i checklistan ska hanteras hos varje 
nätägare. 

Checklistan är indelad i följande huvudområden 

• Teknisk förvaltning 
• Administrativ förvaltning och affärsutveckling relaterad till nätet 
• Föreningsförvaltning 

Teknisk förvaltning 
Den tekniska förvaltningen handlar om att försäkra sig om att byanätets infrastruktur är uthålligt, tillgängligt och driftssäkert. Det omfattar den fysiska nivån som 
till exempel kanalisation, brunnar, skarvar, noder, teknikskåp, fibernätet. Även om nätägaren avtalat med annan aktör om drift och underhåll av de tekniska 
delarna behövs en kontinuerlig bedömning av vad som ingår i avtalet. Vanligt är att en person utses som ansvarig för den tekniska förvaltningen/driften. Nedan 
finns områden/aktiviteter som är viktiga vad gäller den tekniska förvaltningen. 
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Aktivitet Aktuell för 
byanätet 

Ansvarig  Rutin/avtal Uppdatering/ 
Åtgärd behövs 

Länk till viktig 
information-
/kunskapskälla Ja/Nej Internt inom 

organisationen 
Extern 
aktör 

Finns Saknas Ja/Nej 

Löpande/uppdaterad dokumentation 
av fysiska nätdelar1 

 

       

- Kanalisation        
- Brunnar        
- Skarvar        
- Noder        
- Teknikskåp        
- Optokabel        

Löpande kontroll av driften av nätet2        

- Process vid felanmälan        
- Process för incidenthantering        
- Riskanalyser vid normala respektive 

kritiska händelser 
       

- Kontaktlistor – externa partners        
- Kontaktlistor - egen organisation        
- Rondering av kritiska kopplings-

punkter (ex mark/miljöskåp, 
brunnar, siter3&noder4) 

       

- Uppdatering av info till 
hushåll/företag som berörs av ev. 
avbrott 

       

Driftssäkerhet av Siter & Noder3        

- Strömförsörjning AC        
- Strömförsörjning DC        
- Behov av batteribyte        
- Avbrottsfri kraft        

                                                        
3 En site är ett fysiskt utrymme som innehåller en eller flera noder.Till site räknas bl.a. följande funktioner: skalskydd, elsystem, reservkraftsystem och klimatsystem. Källa: Robust fiber 
4 En no är en spridningspunkt därtrafikflöden vidarekopplas koncentreras och/eller fördelas. Kan vara spridningspunkt för fiber eller spridningspunkt där fiber kopplas mot andra typer avnät. 
ODF och aktiv kommunikationsutrustning är exempelvis placerade i en nod. Källa: Robust fiber 
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- Kyla/värme/fukt        
- Fysisk säkerhet        
- Tillträde/behörighet        
Servicenivåer (timmar/dagar, vecko-
dagar, tid på dygnet)4 

       

- Tillgänglighet        
- Åtgärdstider         

- Avbrott        

- Redundans        

Nätutveckling5        

- Efteranslutningar (nya medlemmar 
och/eller extern kund) 

       

- Sambyggnation med andra nät        

- Löpande förbättringar        
Omvärldsbevakning6        

Försäkring av nätet7        

 

1. Nätet ska vara dokumenterat när det är färdigbyggt och ett krav för att få 
bidrag, över tid sker i regel förändringar av nätet och dokumentationen 
behöver uppdateras därefter. 

2. I det fall att något händer behöver det finns en beredskapsplan på plats, 
dvs fastställda rutiner om incidenter inträffar. Det är också viktigt att det 
görs så kallade ronderingar av nätet, dvs att nätet/nätdelarna inspekteras 
med jämna mellanrum.  

3. Siter och Noder är viktiga nätdelar, det är i dessa punkter som passiv 
infrastruktur aktiveras. Dessa nätdelar behöver särskilda säkerhets-
åtgärder som strömförsörjning och fysisk säkerhet. Den lokala 
nätägaren/fiberföreningen kanske ansvarar för detta själv eller har anlitat 

någon att göra det åt dem. Oavsett behöver det säkerställas att dessa 
områden ingår och att det är ordning och reda. 

4. Det är vanligt att byanätet anlitat extern part för drift och underhåll av 
den fysiska infrastrukturen. Det är viktigt att dessa delar ingår och är 
tydliga i avtalet. Byanätet behöver också reflektera över om det är rimliga 
nivåer. Är det för höga och därmed dyra eller för låga i relation till 
behovet? 

 

 



[DOKUMENTTITEL] 

5. Det är vanligt att hushåll och företag vill efteransluta sig, har byanätet 
rutiner för hur de rent praktiskt ska hantera efteranslutningar. För att nå 
redundans och/eller bli en större enhet kan det finnas anledning att bygga 
samman sin infrastruktur med t. ex. ett närliggande fibernät. Finns det 
möjliga lösningar för hur det kan hanteras rent praktiskt. 

6. Digital infrastruktur utvecklas hela tiden. Nya standarder och nya 
tekniska regler införs. Är ni uppdaterade på vad som gäller och har ni 
någon ansvarig som följer utvecklingen? 

7. En försäkring av nätet och dess nätdelar behövs.

 

Administrativ förvaltning och affärsutveckling relaterad till nätet 
Till den tekniska driften och löpande underhåll följer också en hel del administration som avtal med olika aktörer och upphandlingar som behöver göras. Vissa 
byanät ser kanske utvecklingsmöjligheter i att sälja infrastrukturtjänster, till exempel svart fiber, till andra aktörer, eller att etablera ett närmare samarbete med 
andra byanät. Andra byanät överväger att överlåta byanätet. Alla dessa frågor har en tydlig koppling till nätet och tekniken men också till regelverk och 
affärsmässiga villkor. I ett byanät är det inte ovanligt att ansvaret för dessa områden är spridd på olika personer men teknisk kompetens kan då behöva 
kompletteras med annan kompetens som juridik och ekonomi. 

Aktivitet Aktuell för 
föreningen 

Ansvarig Rutin Gällande 
avtalstid 

Uppdatering/ 
Åtgärd behövs 

Länk till viktig 
information-
/kunskapskälla Ja/Nej Internt inom 

föreningen 
Extern 
aktör 

Finns Saknas  Ja/Nej 

Avtalshantering8         

- Drift och underhåll         
- Kommunikationsoperatör         
- Tjänsteleverantör         
Nya upphandlingar9         

- Drift och underhåll         

- Kommunikationsoperatör         

- Tjänsteleverantör         
Efteranslutningar10         
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Ledningskollen11         

- Registrering         

- Uppdatering         

- Särskilda ärenden/ Utsättning         

Försäljning/uthyrning av passiv 
infrastruktur12 

        

- Kanalisation         
- Svart fiber         

Samverkan med andra byanät13 
 

        

Avveckling av nätet14         

 

8. Vem är ansvarig för de avtal som upprättats och avser 
infrastrukturen/tjänsterna? Vad har de för avtalstid? Behöver de 
uppdateras? Har ni egen kompetens för att bedöma om avtalen är 
rimligt och rätt utformade? 

9. Är det dags för nya upphandlingar? Det kan vara en process som kräver 
särskild kompetens och en upphandling kan ta tid. När behöver ni 
påbörja arbetet och vem ska vara ansvarig? Behöver föreningen 
komplettera sin kompetens? 

10. Ovan nämndes hantering av efteranslutningar rent praktiskt. Föreningen 
behöver också hantera det administrativa kring efteranslutningar? Det 
kan handla om nya markavtal, aktivering/inkoppling till nod/KO, avtal 
tjänsteleverantör samt ekonomisk modell för efteranslutningar. En 
förening tjänar på att upprätta rutiner för efteranslutningar i förväg.   

11. För att få stöd följer krav på att föreningarna ska vara med i 
Ledningskollen. Det är dock viktigt att den information som finns i 

Ledningskollen är uppdaterad och att det finns en ansvarig mottagare av 
ärenden/förfrågningar. 

12. Vissa operatörer, inklusive stadsnät, vill utnyttja byanätens infrastruktur 
för att ta sig vidare. Det kan till exempel handla om att ansluta en 
basstation i ett mobilnät från byanätet eller som en kompletterande 
sträcka i deras fibernät. Om det är intressant behöver byanäten upprätta 
affärsmässiga avtal och rutiner för att kunna hantera sådan försäljning. 

13. Vissa typer av samarbeten med andra nät, framförallt tekniska, behöver 
avtal och rutiner utformas. 

14. Vissa byanät har haft som huvudsyfte att etablera fibernätet men med 
ambitionen att överlåta/sälja hela nätet eller ansvaret till annan aktör. Är 
byanätet förberett på detta och har byanätet tillgång till den kompetens 
som behövs för att hantera en avveckling av nätet?



 

Föreningsförvaltning 
Många byanät drivs som en ekonomisk förening, i detta sammanhang ofta kallade fiberföreningar. En förenings verkställande organ är alltid styrelsen, det betyder 
att det alltid är styrelsen som har det yttersta ansvaret för föreningens förvaltning och att föreningen följer de lagar och regler som gäller. I en fiberförening är det 
många områden som ska hanteras och det kan kräva att olika kompetenser behövs. Vissa av dessa kompetenser kan finnas i styrelsen men de kan också finnas hos 
andra medlemmar eller externt. Styrelsen kan utse personer som sköter vissa aktiviteter på uppdrag åt styrelsen. 

Förvaltningen som avser själva föreningen, det vill säga som inte är direkt kopplad till teknik och infrastruktur, omfattar till exempel administration av 
medlemmarna, föreningens ekonomi och försäkringar, arbetsordningar och styrelsemöten. Det finns en mängd lagar och regler som gäller för föreningar som 
måste följas. Ett krav är föreningen ska en förteckning över anslutna fastigheter och kunder till föreningen. Lagen om ekonomiska föreningar genomgick 
förändringar både 2016 och 2018, stadgar som är antagna före detta kan vara i behov av förändringar till följd av dessa lagändringar. Nedan finns en 
sammanställning över föreningsförvaltande områden med förklarings-/informationstext efter tabellen.  

 

Aktivitet Rutin/dokumentation/ 
trygg arkivering 

Justeringar/åtgärder 
(Ange datum i resp kolumn) 

Ansvarig 

Finns Saknas Senast justerat/åtgärdat Behov av justering/åtgärd Person 
(Namn) 

Stadgar15      
Medlemsförteckning16      
Förteckning anslutningar/kunder      

Personuppgiftansvar med policy för 
hantering (GDPR)17 

     

Information till medlemmar18      
Förteckning över föreningens avtal19      

Kontaktperson för medlemmar/kunder20      

Kontaktperson leverantörer/operatörer22      

Kontaktperson revisorer22      
Kontaktperson myndigheter23      
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Kontaktperson valberedning      
Posthantering24      
Försäkringar25      
Riskhanteringsplaner26      
Arbetsordning för styrelsen      
Instruktioner firmateckning27      
Instruktioner för övriga delegeringar och 
befogenheter till personer och 
arbetsgrupper28 

     

Protokoll för styrelse och stämmor29      

Ekonomisk administration, bokföring, 
fakturering, bankärenden mm.30 

     

Årsbudget      
Budgetuppföljning31      
Bokslut, årsredovisningar32      
Framtidsplaner verksamheten33      

Kompetensutveckling Styrelse/medlemmar34      

Uppdatering förvaltningsplan      

 

15. Är föreningens stadgar aktuella enligt gällande regelverk eller i behov 
av uppdatering?  

16. Föreningen ska en förteckning över anslutna fastigheter och kunder till 
föreningen. 

17. Föreningen är personuppgiftsansvarig. Vilka rättigheter och 
skyldigheter som föreningen har när personuppgifter samlar in följer av 
reglering enligt GDPR. Det är viktigt att veta vad som gäller och en 
rekommendation är att byanätet har en policy för sådan hantering. Mer 
kring GDPR finns att läsa på datainspektionens hemsida. 

18. Föreningen bör ha rutiner för att informera medlemmarna om aktuella 
händelser. Detta kan exempelvis ske genom nyhetsbrev eller på 
hemsida. 

19. En förteckning över vilka olika typer av avtal som föreningen ingått bör 
finnas. Detta gör administrationen enklare för kommande styrelser. 

20. Om styrelsen delar ut uppdrag till enskilda personer eller grupper. Finns 
det instruktioner och ramar för uppdraget. Finns det rutiner för 
styrelsens uppföljning? 

21. Hur arkiveras föreningens protokoll? Sker det på ett betryggande sätt. 
Se särskilt 7 kap. §§24-25 Lagen om ekonomiska föreningar. 
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22. Har föreningen betryggande och fungerande bokföring och hantering av 
ekonomi. För ekonomiska föreningar gäller Bokföringslagen och 
årsredovisningslagen. Har föreningen en rimlig reparations-/underhålls-
/utvecklingsfond?  

23. Hur ofta följer styrelsen upp budgeten och är det rimligt med hänsyn 
tagen till föreningens storlek? 

24. Alla ekonomiska föreningar måste upprätta årsredovisning en gång per 
år (för varje räkenskapsår). Utöver årsbokslut kan föreningen även 
upprätta periodbokslut. Är det relevant för denna förening att upprätta 
periodbokslut? 

25. Styrelsen bör ha en plan över den framtida verksamheten. Finns det tex 
planer på att utöka verksamheten genom fler anslutningar, utökat 
verksamhetsområde eller utökade tjänster? 

26. Att utöka styrelsen och medlemmars kunskaper ökar också 
förutsättningarna för en bra verksamhet och ett ökat engagemang. Det 
kan vara kompetenshöjande aktiviteter när det gäller så väl 
föreningskunskap som tekniska kunskaper om digital infrastruktur mm. 

27. Vem ska medlemmar/kunder ringa till om de har frågor? 
28. Vem ska leverantörer och operatörer kontakta i föreningen? 
29. Vem ansvarar för att kontakta och informera revisorer, samt delge dem 

underlag inför revisoner? 
30. Vem har kontakt med Bolagsverket, Skatteverket, Jordbruksverket, 

Länsstyrelsen och kommunen mm? 
31. Vem är mottagare av föreningens post? 
32. Har föreningen fullgoda försäkringar för egendom och ansvar och vem 

sköter dessa kontakter? 
33. Hur hanterar föreningen oväntade händelser gällande organisation och 

ansvar? Vad gör styrelsen om någon person inte kan fullfölja sitt 

uppdrag i föreningen? Finns det en successionsordning? Vilka oväntade 
situationer kan uppstå och hur ska styrelsen agera? 

34. Vem vilka har rätt att ingå avtal i föreningens namn. Finns det 
begränsningar i belopp och typer av avtal som firmatecknare få ingå 
avtal om, med eller utan styrelsens beslut. 



   
 

 

Bredbandsforum 
kontakt@bredbandsforum.se 
bredbandsforum.se 
 

 
 

För ytterligare information: 

• Bredbandforums arbetsgrupp Infrastruktur för digitala tjänster, Slutrapport, juni 2019 
• Bredbandforums arbetsgrupp Infrastruktur för digitala tjänster, Förstudie byanät – kvalitet och robusthet – rev 2, februari 2019 
• Jordbruksverket, Checklista för dokumentation i bredbandsprojekt 

http://www.jordbruksverket.se/download/18.77f61041167329de2ec497a5/1542813231255/Checklista%20f%C3%B6r%20dokumentation%20-%20bredband_2018-11-20.pdf 
• Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar 
• Ledningskollen.se 
• PTSFS 2015:2, Post- och telestyrelsens föreskrifter om krav på driftsäkerhet 
• PTS, Referensdokument för kontroll av robusthet och driftsäkerhet, https://www.pts.se/globalassets/startpage/dokument/icke-legala-dokument/pm/2013/referensdokument-och-

checklista-robusthet-driftsakerhet.pdf 
• Robust fiber, https://robustfiber.se 
• Stadsnätsföreningens Ledningssystem, Driftsäkerhetsarbete för elektroniska kommunikationsnät och tjänster 
• www.byanatsforum.se 
• www.bredbandsforum.se 
• www.datainspektionen.se 
• Companion.se 
• www.lrf.se 

 

 

 

mailto:kontakt@bredbandsforum.se
http://www.bredbandsforum.se/
http://www.jordbruksverket.se/download/18.77f61041167329de2ec497a5/1542813231255/Checklista%20f%C3%B6r%20dokumentation%20-%20bredband_2018-11-20.pdf
http://www.byanatsforum.se/
http://www.datainspektionen.se/

	Bilaga 6. Checklista för byanät i förvaltningsfasen

