Förvaltningsplan
 Förening som får bredbandsstöd för perioden 2014-2020,
ska lämna in en förvaltningsplan i samband med slutredovisningen
 Statens Jordbruksverks checklista för förvaltningsplan i
bredbandsprojekt (Du ska lämna in följande dokument och underlag)
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Förvaltningsplan – Varför?
 Ert nät är en stor investering i tid och pengar
 Medlemmarna äger och ansvarar för nätet gemensamt
 Alla i fiberföreningen är beroende av fibernätet
 Nätet ska fungera år efter år i 50 år, minst!
 Förvaltningsplanen gör ni inte för någon annan, ni gör den för er
själva!
 Det är klokt att ha en plan för hur man ska underhålla och utveckla
fibernätet så att det inte förfaller och blir som det kopparnät ni har
lämnat bakom er!
 Förvaltningsplanen måste uppdateras löpande!
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Förvaltningsplan
 Bredbandsforums arbetsgrupp ”Infrastruktur för digitalisering” kommer
med ett utkast till förvaltningsplan i slutet på april. Färdigt?
 Västra Tunhems Fiber ”Förvaltningsplan verksamhetsåret 2019”
 Utgångspunkt för en bra förvaltningsplan:
 Gör det dokument du själv skulle vilja ha ifall du satt i en helt
nyvald styrelse, som ska ta över driften av fiberföreningen!
 Utse ”Förvaltare” för förvaltningsplanen (Förvaltningsledare).
 Vem är ansvarig för viss fråga, vilka befogenheter har denne.
 Beskriv rutiner och dokumentera.
 SJV. Beskrivning av det aktuella bredbandsnätet:
 Dokumentation över märkning, skarvning och korskoppling.
 Inmätning av nätet, kopplingar till KO, andra föreningar
 Avtal som rör nätet.
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Förvaltningsplan
 Mål och intentioner med ägandet och förvaltningen:
 Göra en insats för bygden
 Ge medlemmarna en stabil driftmiljö
 Ansluta nya medlemmar snarast möjligt
 Vidmakthåll kvalité och funktion i nätet över tid
 Genom eget ägande spara pengar åt medlemmarna.
 Hantering av förändring och utveckling
 Hur får vi till oss förändringsbehov av nät, teknik och säkerhet?
 Hur beslutar vi om förändringar?
 Förändringsbehov anmäls till styrelsen av förvaltningsansvarig
eller medlem. Styrelsen beslutar i frågan upp till X kronor.
Stämman däröver.
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Förvaltningsplan
 Drift- och underhållsplan: Coompanion ”Fiberhandboken 2.1”
 ”ElFiber” sköter drift & underhåll, löpande dokumentation,
ledningskollen.se och utsättning på entreprenad, enl bifogat avtal.
 Säkerhet:
 Föreningen följer anvisningarna i robust fiber och ställer samma
krav på anlitade entreprenörer.
 KO svarar för säkerheten i aktiv utrustning och kommunikation.
 Medlemmen svarar för säkerheten i eget nät.
 Föreningen förvarar dokumentation i brandsäkert skåp samt på
två molntjänster.
 Reservkraft, nyckelförvaring mm.
 Styrning och ledning (förvaltningsorganisation):
 Styrelsen tillsätter en förvaltningsledare som ansvarar för
förvaltningsplanen och dess genomförande samt
 Rapporterar till styrelsen och sköter rapporteringen till PTS.
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Förvaltningsplan
 Budget för förvaltningsperioden:
 Budgeten för förvaltningsplanen utgör en stor del av föreningens
budget.
 Uppföljning av drift och underhåll:
 Uppföljningsmöten kvartalsvis med serviceleverantör och KO
 Inträffade incidenter och åtgärder gås igenom.
 SLA-uppfyllnad, viten
 Förbättringsförslag?
 Upplägg för användarsupport:
 KO:ns tjänsteleverantörer svarar för användarsupporten av
levererade tjänster.
 Leverantören ”ElFiber” har felanmälan för kabelbrott mm.
 Föreningen har ett ”supportnummer” och ett mindre lager av
anslutningsboxar och TV-boxar, för snabbt utbyte.
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Förvaltningsplan – Utöver kraven
 Hur vill Ni jobba med nätet på längre sikt?
 Efteranslutning av fastigheter, nybyggnadsområde
 Utökning mot närmaste nätägare, vita fläckar
 Bygga samman nätet med grannföreningarna, Stadsnät och
övriga operatörer
 Redundans för eget nät via andra fiberföreningar
 Gemensam KO-upphandling för sammankopplade nät
 Sälja transport i nätet: redundans, mobilmaster, företag osv
 Netwest som kanal för att sälja anslutningar och stärka bygden
 Utökning av antalet fiber i föreningens stamnät för att klara
ovanstående?
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Förvaltningsplan – Utöver kraven
 Hur vill Ni hantera det kapital som avskrivningarna ger?
 Projekt som utvecklar bygden och gör den attraktiv ☺
 Fria anslutningar till föreningar mfl
 Solceller på bygdegården/idrottsföreningen
 Hjärtstartare till föreningsbyggnader
 Upprustning av badplats, lekplats
 Belysning till joggingspår/skidspår
 Fritt WiFi för stugby/camping…

 Varje medlem sparar 200-400 kr/månad jämfört med ”stadspriser”.
 Besparing på 1 år: 300 kr * 12 månader
= 3.600 kr.
 Besparing på 5 år: 300 kr * 12 månader * 5 år = 18.000 kr.
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Förvaltningsplan – När man inte äger nätet!
 Bredband 250 Mbps och Tv-paket Lagom – 798:-/mån
 Bindningstid 12 mån
 Startavgift 399 kr.
 En kostnad på 699 kr tillkommer för Tv-boxen.
 Telia Bredband: Ett snabbt, stabilt och säkert bredband på 250 Mbit/s
 Tv-paket Lagom: Sveriges populäraste kanaler, kryddat med
Eurosport, Discovery, MTV och många andra. Vår app Telia Play ingår
och låter dig streama ditt tv-utbud var du vill, när du vill.
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Frågor?
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