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Ett samarbete mellan 
Hela Sverige ska leva 

Coompanion 
LRF 

 

2019 var året då Byanätsforum verkligen kom igång på allvar i sin nya organisering som ett projekt drivet 

av Hela Sverige ska leva, Coompanion och LRF. De tre samarbetsorganisationerna tog över Byanätsforum 

under 2018 från regeringens Bredbandsforum. Samma år anställdes två projektledare; Anna Johansson och 

Tommy Nilsson och som resurser från Coompanion och LRF fanns Magnus Andersson och Cecilia Reje. 

Verksamheten vilar på fyra ben som är rådgivning, nätverk, företrädarskap och information. 

Rådgivning 
Under 2019 byggdes en nationell rådgivarorganisation upp under ledning av Magnus Andersson från 

Coompanion. Rådgivarna är alla anställda som rådgivare inom Coompanion och har nu fått en 

specialanpassad utbildning anpassad för de frågor som en bredbandsförening kan ställa. Totalt har 10 

rådgivare utbildats och man når dem via Byanätsforums helpdesknummer 010-479 77 42 eller 

byanatsforum@helasverige.se. Rådgivningen är gratis för alla medlemmar i Byanätsforum. 

Nätverk 
Byanätsforums kansli tog under 2019 initiativ till att samla landets paraplyföreningar för byanäten till 

återkommande nätverksmöten. Det finns i Sverige ett tiotal paraplyföreningar som varierar stort i storlek. 

Fibernät Gotland och Västfiber är de största som täcker hela regioner men sedan finns det flera som 

enbart täcker en viss kommun eller liknande storlek. I en paraplyförening samverkar flera 

bredbandsföreningar och stöttar varandra på olika sätt. 

Den 10 oktober 2019 arrangerade Byanätsforum tillsammans med landets regionala 

bredbandskoordinatorer en nationell konferens i samarbete med riksorganisationen Hela Sverige ska leva, 

Coompanion och LRF. På 17 olika platser i landet träffades närmare 300 personer och allt knöts samman 

med videoteknik. Läs mer här: https://www.byanatsforum.se/konferens-2019/   

Byanätsforums kansli har även besökt föreningar runt om i landet för att stötta dem och berätta om 

Byanätsforums verksamhet. 

Företrädarskap 
Genom olika kampanjer och samarbeten har Byanätsforum under 2019 företrätt sina medlemsföreningar. 

Det har handlat om att stärka den nationella bredbandsstrategin, lyfta positiva aspekter med byanäten samt 

dess roll för landsbygdernas tillgång till bredband och under hösten och vintern 2019 har mycket arbete 

lagts på att det nya bredbandsstödet som nu utformas ska anpassas för bredbandsföreningar. 

Debattartiklar i nationell och lokal media har publicerats och kampanjer i sociala medier har genomförts. 

Information 
Byanätsforums webb www.byanatsforum.se är kärnan i informationsarbetet. Den publicerades i oktober 

2018 och har sedan dess successivt fyllts på med instruktioner, mallar och dokument. Genom webbplatsen 
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kan man även prenumerera på återkommande webbnyheter samt nyhetsbrevet. Här finns även alla 

webbinarier samlade. Webbinarier och nyhetsbrev kommer ungefär varannan månad med teman som på 

olika sätt berör bredbandsföreningar och de som jobbar med byanäten. 
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