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Ett samarbete mellan 
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2020 har varit ett innehållsrikt år för Byanätsforum som arbetat vidare i sin organisation i form av ett 

projekt drivet av Hela Sverige ska leva, LRF och Coompanion. Under året har samarbetet med Svenska 

Stadsnätsföreningen utvecklats ytterligare vilket lett till att organisationen numera är med som ett stöd till 

Byanätsforums styrgrupp som består av representanter från Hela Sverige ska leva, LRF och Coompanion. 

Under året har fyra styrgruppsmöten genomförts. Byanätsforums kansli har bidragit med förberedelser 

och som föredragande vid styrgruppsmötena. 

Bemanningen på kansliet har bestått av projektledarna Thomas S. Nilsson och Anna Johansson, 

resurserna Cecilia Reje från LRF samt Johan Larsson, Louise Edqvist Lendefors och Magnus Andersson 

som alla kommer från Coompanion och alla har varit del av kansliet under olika perioder under året.   

Byanätsforums verksamhet vilar sedan tidigare på fyra verksamhetsområden: rådgivning, nätverk, 

information och företrädarskap. Då projektfinansieringen från landsbygdsprogrammet under året blev 

utökad kunde projektet förlängas och Byanätsforum har även kunnat arbeta med nya arbetsområden som 

medlemmarna visat på behov av. Byanätsforum arbetar därför numera även med ett femte 

verksamhetsområde, värdeskapande. Ett annat behov som finns är att hitta en långsiktig 

organisationsform för Byanätsforum och ett arbete med att ta fram detta har pågått under året. 

 

Rådgivning 
Byanätsforum har en rådgivningsfunktion med en helpdesk dit bredbandsföreningar kan ställa frågor. 

Under året har ett 80-tal rådgivningsfrågor kommit in och besvarats.  

En viktig del i rådgivningen är Byanätsforums nationella rådgivarorganisation där ett tiotal rådgivare 

tidigare genomgått en rådgivarutbildning. För att förbättra rådgivningen och rådgivningsprocessen 

ytterligare har en enkät och samtal genomförts tillsammans med rådgivarna. Under året har uppföljande 

kvartalsavstämningar inletts och rådgivarna har haft ett fortbildningstillfälle för att fortsätta bygga på sina 

kunskaper.  

Byanätsforum har arrangerat två styrelseutbildningar, en för bredbandsföreningarna inom leaderområdet 

Leader Västra Småland och en för Västfiber.  

mailto:byanatsforum@helasverige.se
http://www.byanatsforum.se/
https://twitter.com/byanatsforum
https://www.facebook.com/groups/byanatsforum/


 
Hela Sverige ska leva/ 
Byanätsforums kansli 

 
Stortorget 7, 2 tr 
111 29 STOCKHOLM 

 
010-479 77 42 
www.byanatsforum.se 

 
 

  
2 (4) 

 

Nätverk 
I november arrangerade Byanätsforum en digital nationell konferens för alla som bygger och driver byanät 

runt om i Sverige. Över 120 personer deltog i konferensen som var uppdelar på tre huvudteman med olika 

talare där varje pass avslutades med mindre samtalsgrupper. De tre huvudtemana var nätdokumentation, 

affärsmöjligheter och föreningssamverkan. Läs mer om konferensen här: 

https://www.byanatsforum.se/byanatsforums-nationella-konferens-2020/  

Byanätsforum har några nätverks- och arbetsgrupper och det har under året pågått ett löpande arbete med 

dessa. Grupperna är ett stort stöd för och en viktig del i Byanätsforums verksamhet. En av grupperna är 

ett paraplyföreningsnätverk för landets paraplyföreningar och föreningar som samverkar i andra former. 

Under året har nätverket haft fem träffar med olika teman. En annan grupp är Byanätsforums 

referensgrupp som består av representanter från sju av Byanätforums medlemsföreningar. Gruppen verkar 

som ett stöd och bollplank för Byanätsforums verksamhet och riktning och har under året har haft tre 

möten. Byanätsforums Förvaltningsråd är en tredje grupp. Den har bildats under året och har syftet att 

vara stöd till Byanätsforums kansli i frågor som rör förvaltning av byanäten. 

Byanätforum har under året fortsatt att samordna en Facebookgrupp med möjlighet för föreningar att 

ställa frågor och utbyta erfarenheter med varandra.  

 

Företrädarskap 
En av de största satsningarna under förra året handlade om det nya bredbandsstödet från Post- och 

telestyrelsen. Från att det presenterades i november 2019 stod det klart att bredbandsföreningarna skulle 

få svårt att söka det. Då påbörjade Byanätsforums kansli ett arbete kring påverkan och kunskapshöjande 

insatser. Flera möten har genomförts med Post- och telestyrelsen och även med regeringskansliet. Kansliet 

har svarat på ett flertal frågor från PTS och beställt utredningar från Föreningsjuristen. Trots allt arbete 

blev ingen bredbandsförening tilldelad stöd under 2020 års utlysning och Byanätsforum hoppas att fler 

förändringar inom stödreglerna ska göras så att byanäten byggas ut med hjälp av PTS stöd till 2021 års 

utlysning. 

Som en del i en kunskapshöjande satsning gentemot politiken på högsta beslutande ort arrangerade 

kansliet ett möte mellan representanter från flera bredbandsföreningar samt tjänstemän på 

Infrastrukturdepartementet och Näringsdepartementet som bland annat jobbar med de olika statliga 

https://www.byanatsforum.se/byanatsforums-nationella-konferens-2020/
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bredbandsstöden. Mötets deltagare upplevde att kunskapen om byanäten generellt var ganska låg bland 

tjänstemännen men var glada att de tog sig tid att lyssna till oss.  

Byanätsforum har tillsammans med Svenska Stadsnätsföreningen deltagit i några kampanjer. Bland annat 

skrevs ett öppet brev till digitaliseringsministern om Bredbandsforums framtid. Byanätsforum fick även 

med sig Företagarna, Hela Sverige ska leva och LRF i satsningen Bredbandsuppropet. I satsningen lyfts de 

problem organisationerna ser innan målen i den nationella bredbandsstrategin kan nås. Det ges även 

förslag på lösningar. En kampanjwebb har tagits fram och både nationella och regionala debattartiklar 

publicerades. Till en början hade Bredbandsuppropet även en namninsamling men den fick avbrytas på 

grund av att det var svårt att skapa engagemang för namnundertecknandet. Byanätsforums kansliet har 

även talat på Stadsnätsföreningens årskonferens om samarbeten mellan kommuner och byanät. 

Kansliet är även delaktiga i olika grupper och har deltagit i Jordbruksverkets förenklingsgrupp (som 

Byanätsforums kansli tog initiativ till), Lantmäteriets kundgrupp samt Västra Götalandsregionens Ubit-

grupp. Byanätsforum har även skrivit ett remissvar om den framtida jordbrukspolitiken på begäran av 

Näringsdepartementet samt PTS ”externa dialog” där de har intervjuat ett flertal aktörer inom 

bredbandsutbyggnaden. Förutom Jordbruksverkets förenklingsgrupp var Byanätsforum även 

initiativtagare till ett annat regeringsuppdrag och det var att byanäten uttryckligen ska kunna söka PTS 

bredbandsstöd vilket nu är inskrivet i myndighetens regleringsbrev. 

Information 
Under våren publicerade Byanätsforums kansli några artiklar med tips på att arrangera digitala 

föreningsstämmor i tider med Corona-pandemi. Information om de tillfälliga regelverk som skapades för 

digitala stämmor skickades också ut. 

Med hjälp av Föreningsjuristen skapades en vägledning för fusioner mellan föreningar vilket börjar bli allt 

vanligare när byanät och bredbandsföreningar slås samman. En mall för samarbetsavtal mellan 

bredbandsföreningar togs också fram samt en mall för att avsluta medlemskap i en bredbandsförening. 

Två webbinarier har arrangerats: 

• Om SLA-nivåer, januari 

• Om breddat styrelsearbete, juni 

Ett nyhetsbrev har givits ut:  

• Om breddat styrelsearbete 
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Som vanligt har kansliet även skrivit och publicerat ett flertal webbnyheter. Kansliet har även varit 

delaktiga och bidragit till flera nyhetsartiklar i fackpress och nyhetsmedia som exemprlvis P1 morgon. 

 

Värdeskapande 
Det nya verksamhetsområdet som Byanätsforums kansli fokuserar allt mer på handlar om värdeskapande 

åtgärder för byanäten. Det kan handla om att Byanätsforum går in i ramavtal för sina medlemmar eller tar 

fram verktyg eller mallar som ökar affärsmöjligheterna för bredbandsföreningarna. 

Under hela 2020 pågick ett arbete att planera inför en digitalisering och utveckling av den checklista för 

förvaltningsplaner som Byanätsforum fått överta från Bredbandsforum. En upphandlingsprocess 

initierades där tre olika företag fick ge anbud på digitaliseringen av checklistan och samtidigt erbjuda en 

helhetslösning när det gäller teknisk dokumentation av byanäten. Hawkeye Computing lämnade det mest 

tilltalande erbjudandet och kansliet har nu påbörjat ett arbete tillsammans med Hawkeye Computing och 

ett avtal har tecknats. En serie webbinarier tillsammans med Hawkeye Computing är inplanerad. 

För att stärka kvalitén och affärsmöjligheterna hos byanäten har kansliet tagit initiativ till att dels skapa en 

plattform för Robusta Byanät som ska bli en del av konceptet Robust Fiber och dels att arbeta för att få 

med byanäten i handelsplattformen Cesar2 som handlar främst med svartfiberanslutningar. Detta görs i 

samarbete med Stadsnätsföreningen och under 2021 ska en plan tas fram för hur genomförandet ska gå 

till. 


