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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR
BYANÄTSFORUM IDEELL FÖRENING 2021
De senaste åren har varit framgångsrika för Byanätsforum. Från att har varit ett projekt har nu en
förening, som är väl förankrad i rörelsen, bildats och verksamheten har påbörjat sin resa för att vara en
viktig intressent i det digitala Sverige.
När Bredbandsforum bildade Byanätsforum var detta den långsiktiga målbilden – att det skulle bli en egen
förening utan att vara en del av en myndighet. Genom samverkan mellan föreningar, civilsamhälle,
myndigheter och nationell finansiering har vi kunnat förverkliga detta. Här kan man verkligen se styrkan
med samverkan.
Det långsiktiga målet är att Byanätsforum blir en stark aktör som kan stå på egna ben. Men framför allt
kan bidra med informationsutbyte, nätverksbyggande, kunskapsöverföring och kanske det viktigaste att
kunna företräda bredbandsföreningarna så att dessa har en tydlig röst i bredbandssverige. Det är lätt att
stora aktörer tar över och påverkar villkoren för förutsättningar, regelverk och investeringsstöd. Där har
och ska Byanätsforum spela en viktig roll nu och framöver.
Jag är oerhört stolt över att fått vara med på denna resa som ordförande, först med att ta över ansvaret via
projektet Nya Byanätsforum och ordförande i styrgruppen för projektet och sedan som ordförande för
Byanätsforum ideell förening det första verksamhetsåret. Detta jobb har varit möjligt genom oerhört
kompetenta och kunniga personer som jobbat med projektet och med föreningen. Ett arbete som nu ger
frukt.
Under året har vi kunnat finna finansiering för fortsatt verksamhet, påverkat möjligheterna för
bredbandsföreningar att söka investeringsstöd i det nya systemet, skapa utbyte och kunskapsöverföring
mellan föreningar och bygga en grund för det fortsatta arbetet. Jag lämnar nu över detta ärofyllda uppdrag
och jag är övertygad om visionen av ett starkt Byanätsforum som en aktad och viktig aktör kommer
förverkligas genom det fortsatta samverkansarbete som påbörjats anno 2021.
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Inledning
Byanätsforum ideell förening bildades 1 mars 2021 och har under året utvecklats jämsides med att
projektet Byanätsforum fullföljts. Samtidigt har ett nytt projekt sökts för att finansiera fortsatt utveckling
och verksamhet för föreningen. Projektet Byanätsforum som startades 2018 har drivits av
Riksorganisationen Hela Sverige ska leva, Lantbrukarnas Riksförbund och Coompanion Sverige med stöd
av Svenska Stadsnätsföreningen, Bredbandsforum och Post- och telestyrelsen och med finansiering från
landsbygdsprogrammet.
Arbetet under året har utförts av ett kansli som varit bemannat av projektledarna Anna Johansson och
Thomas S. Nilsson (till och med augusti 2021) och resurserna Cecilia Reje, LRF (till och med maj 2021),
Niklas Bergman, LRF (från juni 2021) samt Johan Larsson, Coompanion. Som ämnesexpert har kansliet
haft stöd av Magnus Andersson, Föreningsjuristen.

Styrelse
Byanätsforum ideell förening leds av en styrelse som består av fem representanter för
bredbandsföreningarna samt en företrädare vardera för de fyra samarbetsorganisationerna: Coompanion
Sverige, Lantbrukarnas Riksförbund, Riksorganisationen Hela Sverige ska leva och Svenska
Stadsnätsföreningen.
Under 2021 har styrelsen bestått av:
Ordförande Terese Bengard, Riksorganisationen Hela Sverige ska leva
Vice ordförande Eiwor Backelund Jacobsson, Forshällabygden Fiber
Ledamöter:
Eva Andersson, Bredband Bro
Mårten Edberg, Tavelsjö byanät
Ingela Eriksson, Väring Sydost Fiber
Börje Green, Silpinge Fiber
Mikael Bäckström, Lantbrukarnas Riksförbund
Ewa Engdahl, Coompanion Sverige
Mikael Ek, Svenska Stadsnätsföreningen
Revisorer:
Ulrik Strömberg, ordinarie
Hans Cederberg, suppleant

Medlemmar
Sista december 2021 hade Byanätsforum ideell förening 91 medlemmar, vilka tillsammans ägde 29 301
antal aktiva anslutningar.
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Verksamhet
Byanätsforums verksamhet drivs inom de fem verksamhetsområdena rådgivning, nätverk, information,
företrädarskap och värdeskapande.

Rådgivning
Byanätsforum har en rådgivningsfunktion med en helpdesk dit bredbandsföreningar kan ställa frågor.
Helpdesken har utgjorts av Byanätsforums kansli, Coompanions specialutbildade rådgivare samt juridisk
rådgivning via Föreningsjuristen. Kansliet har även under året uppdaterat sidan med Frågor och svar på
Byanätsforums webbplats.

Nätverk
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.
Byanätsforum har sedan 2020 haft ett förvaltningsråd som är ett stöd för Byanätsforums kansli i frågor
som rör förvaltning av näten. Två frågor som varit viktiga är framtagandet av en ny mall för
förvaltningsplan och en Checklista för föreningar i förvaltningsfas.
Byanätsforum har under året fortsatt att samordna en Facebookgrupp med möjlighet för föreningar att
ställa frågor och utbyta erfarenheter med varandra. Under året har ett diskussionsforum för enbart
föreningens medlemmar skapats på Slack.

Företrädarskap
Utvecklingen av det nya bredbandsstödet från Post- och telestyrelsen har följts upp och analyserats. Under
hösten samlades synpunkter in från bredbandsföreningarna. Ett dialogmöte hölls med PTS tjänstemän i
september och ett annat med PTS generaldirektör och ett antal andra företrädare i december. Dessa
handlade om PTS bedömning av ekonomiska föreningars finansiella förmåga samt stödets utformning. En
rapport om utfallet av bidragsfördelningen har tagits fram av styrelseledamöter i samarbete med
Coompanion. Rapporten presenteras för PTS och för landets bredbandskoordinatorer i början av 2022.
Kansliet har varit delaktiga i olika grupper, som Jordbruksverkets förenklingsgrupp (som Byanätsforums
kansli tog initiativ till), Lantmäteriets kundgrupp samt Västra Götalandsregionens Ubit-grupp. Dessutom
har Byanätsforum deltagit vid tre möten som bredbandskoordinatorer arrangerat för
bredbandsföreningarna i sina län.
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Information
Under året har Fiberhandboken uppdaterats och en ny mall för förvaltningsplan tagits fram.
7 webbinarier har arrangerats:
-

-

Om iNSIDE #1-5 – övergripande, inläggning av data, använda systemet för planering och
marknad, använda systemet för projektering, använda systemet för utförande, drift och
övervakning.
Bokföringsexpertens bästa tips
Bredbandsstödet från Post- och telestyrelsen med talare från PTS och Föreningsjuristen med ett
80-tal deltagare.

Ett nyhetsbrev har givits ut om digitala årsstämmor och digitala möten. Dessutom har webbnyheter
publicerats varje månad, totalt 20 stycken.

Värdeskapande
Värdeskapande kan handla om att Byanätsforum tar fram ramavtal för sina medlemmar eller verktyg eller
mallar som ökar affärsmöjligheterna för bredbandsföreningarna. Under 2020 upphandlades digitalisering
av checklistan för förvaltningsplaner samt teknisk dokumentation av byanäten. Avtal tecknades med
Hawkeye Computing och webbinarier om hur systemet fungerar har genomförts under 2021.
För att stärka kvalitén och affärsmöjligheterna hos byanäten har Byanätsforum samarbetat med
Stadsnätsföreningen för att dels skapa en plattform för Robusta Byanät som ska bli en del av konceptet
Robust Fiber och dels för att få med byanäten i handelsplattformen Cesar2 som handlar främst med
svartfiberanslutningar. Arbetet kommer att gå in i en mer aktiv fas under 2022 när ny verksamhetsledare är
på plats.

Ekonomi
Under 2021 har föreningen inte haft någon egen ekonomi utan Byanätsforums verksamhet har
genomförts med stöd av projektet Byanätsforum med Hela Sverige ska leva som projektägare. För att
underlätta övergången från projektnätverk till föreningsmedlemskap erbjöds bredbandsföreningarna fritt
medlemskap för 2021. Föreningens ekonomi kommer att startas upp under 2022 med fakturering av
medlemsavgifter och med ett nytt projekt som ägs av Byanätsforum ideell förening.
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