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Dagen seminariepunkt heter ”Ekonomi för fiberföreningar”.
Det är ju inte bara redovisning och ekonomi man har att hantera i en fiberförening, utan
all typ av administration.
Fiberföreningar är företag med ganska omfattande verksamhet.
Ni investerar många miljoner i ert nät som får stor betydelse för er bygd, både när det
gäller samhällsservice, jobbmöjligheter, informationsflöde och en mängd andra tjänster.
För att inte styrelsearbetet ska bli allt för betungande gäller det att ha väl genomtänkta
rutiner och bra system för att hantera all administration på ett effektivt sätt.
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Redovisning
•

Fakturering av abonnemang och tjänster

•

Inbetalningar ska bokas av

•

Påminnelser skickas ut och följas upp

•

Inköpsfakturor ska bokföras och betalas

•

Bokföring av kvitton och övriga poster ska hanteras

•

Moms ska deklareras och rapporteras i tid

•

Löner, arbetsgivaravgifter och kontrolluppgifter ska rapporteras

•

Bokslut och Årsredovisning ska upprättas

•

Föreningens skattedeklaration ska upprättas och redovisas

•

m.m.
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De rutiner kassören har att hantera är exempelvis:
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Många lagar och regler
•

Bokföringslagen

•

Bokföringsnämndens anvisningar och god redovisningssed

•

Momslagen

•

Lagen om ekonomiska föreningar

•

Skattelagstiftningen

•

Årsredovisningslagen

•

m.m.
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Det är många lagar och regler som är involverade i redovisningsprocessen och en
frågeställning kan involvera flera av dessa lagar.
Även föreningens stadgar påverkar hur andra lagar ska tolkas.
Det kan vara svårt för en lekman att ständigt hålla sig uppdaterad om ändringar i
exempelvis skattelagstiftningen och momsregler.
Inom dessa områden kommer det ständigt ändringar, nya regler och domslut som
förändrar situationen.
Exempel:
Det är vanligt att fiberföreningar har i sina stadgar att man endast återbetalar 100 kr om
en medlem går ur föreningen.
Kapitalinsatser är ju ej momspliktiga, eftersom det är eget kapital i föreningen (inbetalt
med skattade pengar).
Men om man vid utträde endast återbetalar ett försumbart belopp, är risken stor att
Skatteverket inte betraktar detta som kapitalinsats.
Det finns exempel på att man då har ansett att medlemmar istället för kapitalinsats, har
betalt ett förskott på framtida kostnader.
En avgift för framtida kostnader är momspliktigt och då kan Skatteverket kräva moms på
dessa ”avgifter”.
Skatteverket granskar ju vad som står i stadgarna i ovanstående exempel, men detta kan
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man lätt komma förbi.
Det bör stå att man återbetalar kapitalinsatser till fullo vid ett utträde.
Man kan istället skriva in i Anslutningsavtalet, att om man går ur föreningen, så får man
betala de kostnader som belastat föreningen för kanalisation till medlemmen.
Avtalsrätten är ju fri i Sverige, men det viktiga är att det inte står i stadgarna att man inte
återbetalar kapitalinsatser.

3

Avtal
•

Markupplåtelseavtal

•

Avtal med entreprenörer

•

Avtal med KO och tjänsteleverantörer

•

Anslutningsavtal med kunder

•

Tjänsteavtal med kunder (max 24 mån enl. konsumentköplagen)

•

Överlåtelseavtal vid försäljning

•

m.m.
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Det är även en mängd juridiska frågeställningar som uppkommer i en fiberförening och
många avtal som ska hanteras.
Här är några exempel på lagar som måste hanteras i en fiberförening.
Det gäller att upprätta avtalen på rätt sätt och hålla ordning på alla avtal, så man har på
fötterna om det blir problem eller konflikter.
Exempel:
Ni vet väl att en fiberförening betraktas som ett konsumentkooperativ, och då är det
Konsumentköplagen som gäller mot medlemmar.
I konsumentlagen står det exempelvis att abonnemang som tecknas mot en privatperson
inte får ha längre bindningstid än 24 månader.
Har man automatisk förlängning när de 24 månaderna har gått ut, får avtalet inte
förlängas med mer än en månad i taget.
Fiberföreningen förbinder sig ofta mot tjänsteleverantörer med en bindningstid om 5 år,
vilket är tillåtet mellan företag.
Då kan föreningen få betala för gruppavtal i flera år för någon som har sagt upp sitt avtal
efter 24 månader.
Här bör man ha rätt att friskriva sig mot tjänsteleverantören om en sådan situation
uppstår.

4

Utveckla eller avveckla?
•

Sälja?

•

Styrelsen behöver avlastas

•

Utveckla ert tjänsteinnehåll

•

Utveckla er bygd

•

Samarbeta med andra föreningar

•

Eventuellt fusionera med grannförening för nå större bas
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Det är ett stort ansvar som styrelsen har tagit (ofta ideellt) och det kräver kompetenser
inom många områden.
Det gäller att ”gå rätt i djungeln” av lager och skatteregler, som ofta hänger ihop och
påverkar varandra.
Ni har ju lagt ner en massa jobb för att bygga ert fibernät och man kan ha viss förståelse
för de fiberföreningar som funderar på att sälja till kommersiella aktörer.
När styrelsens börda blir för tung kanske man inte orkar inte driva föreningen själva –
eller att det i framtiden blir svårt att få styrelser som ställer upp och gör detta arbete.
Ni som har startat och driver era fiberföreningar, brinner ju för uppgiften, men det gäller
att inte ”brinna upp”:
Fiberföreningar kan inte i längden hålla på och slita ut sin styrelse, så det gäller att göra
det effektivt och enkelt. Man behöver ju även få styrelseledamöter i framtiden, som kan
fortsätta driva fiberföreningen och vidareutveckla syftet med varför man byggde ett
lokalt fibernät.
Styrelsen behöver istället avlastas så att man kan utveckla föreningen strategiskt och
affärsmässigt.
Samarbeta med andra föreningar och utveckla tjänster. Det kan exempelvis gälla nya
tjänster i nätet eller annat som kan utveckla er bygd.
Tycker man att föreningen behöver större ”tyngd”, så kan man fundera på att fusionera
med grannföreningar, för att bli en intressantare kund och få bättre villkor från
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leverantörer.
Man får då även en större bas att rekrytera styrelse från.
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Budskap – Behåll era nät!
•

Det måste vara möjligt att köpa tjänster till ett rimligt pris.

•

Lätta på bördan för styrelsen

•

Skapa kontinuitet (nästa generation av styrelse)

•

Effektivisera rutiner och outscourca det ni inte är specialister på
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Ni sitter på en ”guldgruva” när det gäller att utveckla landsbygden på er ort och det är
många kommersiella aktörer som bara längtar efter att ta över era nät för en billig
penning.
Säljer ni näten då har ni helt släppt kontrollen över både kostnader och tjänsteinnehåll.
Jämför hur det har gått för alla el-föreningar som fanns på 1900-talet och vad som har
hänt med nätavgiften efter att föreningarna succesivt har köpts upp av de stora
aktörerna.
Det finns även många avskräckande exempel på hur fiberföreningar har hanterats efter
man har överlåtit sina nät.
Det måste kunna vara möjligt att köpa tjänster som underlättar styrelsearbetet till ett
rimligt pris.
Minska bördan för styrelsen genom att ourscourca det ni inte är specialister på själva.
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Affärsidé
Genom standardiserade processer och hög automatiseringsgrad erbjuder
Fiberekonomi en komplett administrativ tjänst för fiberföreningar i Sverige
till ett attraktiv pris.
Mission
Vår uppgift är att hjälpa fiberföreningar att fortsatt behålla sina nät.
Det gör vi genom vår kompetens, och våra administrativa tjänster.
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Fiberekonomi är helt fokuserade på att stödja fiberföreningar och skapar system och
rutiner som underlättar styrelsens arbete.
Vi utvecklar ständigt våra tjänster och program för att göra det enkelt att driva
fiberförening.
Genom vår ägarstruktur har vi tillgång till:
• Ett kraftfullt affärssystem som är anpassningsbart
• Ca 40 programmerare för affärssystemet Dynamics NAV, webbutvecklare och
nätverkstekniker.
• Ca 10 auktoriserade redovisningskontulster som förstår fiberföreningarnas vardag och
är uppdaterade på skattelagstiftningen.
• Vi har även erfarenhet av att bygga och förvalta fibernät.
Vi vill hjälpa fiberföreningar att fortsatt behålla sina nät.
Samarbetet mellan oss och fiberföreningen sker främst via vår webbportal där
föreningen kan säkerställa att rätt uppgifter behandlas.
Vi gör det enkelt att driva fiberförening.
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Faktureringen görs automatiskt
•

Abonnemang av tjänster (repetitiv fakturering).

•

Engångsfakturering

•

Kunden väljer e-faktura, Autogiro, e-post eller brevfaktura

•

Kvartalfaktura standard, val på månad och år

•

Daglig inläsning och automatisk avprickning av inbetalningar (OCR)

•

Påminnelser skickas automatiskt

•

Webbportal
•

Underhåll och uppdatera

•

Hämta data
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Fakturering
Automatiskt hela vägen
Så fort ett abonnemang har skapats, tar systemet över allt som har med fakturering att
göra. Fakturorna skapas, skickas, bokförs och prickas av helt automatiskt.
Även påminnelser skickas automatiskt.
Man kan även fakturera annat än abonnemang.
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Bokföring
Två val:
1. Bokför själv i webbportalen
•

Bokföringsorder (ex. kvitton för utlägg)

•

Inköpsfaktura

•

Utbetalningar

2. Låt Fiberekonomi ta hand om bokföringen
•

Scanna och häng in bild på kvitto eller faktura – Fiberekonomi bokför.

•

Momsdeklaration

•

Avstämningar bankkonton, skattekonto m.m.
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Lägre krav på förkunskaper
Kassörens arbete i en fiberförening kräver traditionellt en hel del förkunskaper inom
bokföring och redovisning, men Fiberekonomi gör det enklare än någonsin.
Fiberekonomi kontrollerar, bokför och gör momsredovisning.
Vi gör bokslut och upprättar årsredovisning samt skickar in föreningens deklaration.
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Anläggningsregister
Bokför direkt mot anläggningsregistret
•

Individuell avskrivning

•

Särredovisa till Jordbruksverket på deras koder

•

Ta ut rapporter som underlag för bidrag
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En genomtänkt struktur i affärssystemets kodplan, förbereder och underlättar uttaget av
rapporter.
Genom att använda dimensionsredovisning för särredovisning av bidragsgrundande
kostnader, kan varje transaktion ges den tilläggskod som Jordbruksverket kräver för
redovisning vid ansökan om bidrag.
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Uppföljning
•

Helt integrerat och ständigt uppdaterat

•

Jämför resultat, utfall mot budget

•

Rapporter för analyser

•

Kontroll över obetalda fakturor
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Ha stenkoll på hur föreningen mår
Med ständigt aktuell information kan du alltid se föreningens ställning, följa upp
resultatutvecklingen och ha kontroll över obetalda fakturor.
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Hantera avtal elektroniskt
•

Skicka elektroniskt till avtalsparter

•

Signera med Bank-ID eller liknande

•

Automatiska påminnelser om signering

•

Uppdatering direkt i affärssystemet

•

Bevakning av förnyelsedatum

•

Överblick vilka avtal som finns/saknas
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Hantera avtalen elektroniskt
Det är många avtal att hålla reda på och det är lätt att missa att man inte fått avtal
signerade i retur.
Vi skickar och lagrar alla avtal exempelvis markupplåtelseavtal, tjänsteavtal och
anslutningsavtal helt elektroniskt.
Avtalen signeras med BankID eller liknande, vilket gör det säkert, snabbt och smidigt.
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