Synpunkter på Länsstyrelsens bidrag till bredbandsutbyggnaden
Nedan följer några synpunkter på Länsstyrelsens bidrag till fiberföreningar. Först följer en kort
redogörelse för Örnsköldsviks kommuns fiberprojekt. Upplägget på detta projekt ger en förståelse
för denna bakvända situation där vi argumenterar för mindre bidrag till fiberföreningarna i vår
kommun och även resten av länet.

e-SPINN
Örnsköldsviks kommun driver sen i höstas projektet e-SPINN där e-lots är ett delprojekt.
eSPINNs vision är att ge medborgarna likvärdig tjänste- och servicenivå i Örnsköldsvik oavsett var
man bor i kommunen
 Hur? - eTjänster där du är
 Vad? - Utmärkta kommunikationer var du än bor för datorer och smartphones
 Varför?- Solidarisk samhällsutveckling, höjer livskvalitet och regionens attraktivitet

Arbetsbeskrivning e-lots
Övergripande mål: Alla i Örnsköldsviks landsbygd som vill ska få tillgång till framtidssäkert bredband.
Detta ska ske genom att det bildas byanätsföreningar för fiber som täcker in hela Örnsköldsviks
landsbygd. Hur indelningen av byanäten ska se ut styrs av e-lotsen för att undvika ”vita fläckar” med
områden som ingen engagerar sig i. Målet bör vara att alla som vill ansluta sig ska få det.
Inledande fas: Denna fas startade på halvtid i september 2012 och började med insamlande av
information och goda exempel för att kunna lägga upp en plan för hur detta ska genomföras på bästa
sätt. Detta har bland annat skett genom ett studiebesök till Årjäng och Munkedal. Jag har även pratat
med en mängd människor med kunskap om att bygga fiber på landsbygden där Skanova, ByNet, Övik
Energi, Länsstyrelsen och en mängd kommuner och byanätsföreningar är en del. Mycket information
har jag även hittat på internet.
Genomförande fas: Att starta med hela kommunen på en gång skulle vara ett alldeles för stort
projekt och därför valdes BLT området som pilotområde. En fiberbroschyr togs fram och jag började
sprida information i bygden genom att berätta om projektet med hjälp av presentationer på
styrelsemöten hos lokala intresseföreningar, startade diskussioner på lokala Facebooksidor och
genom annonsering mm. Ett stormöte ordnades för hela området och där bildades 4 interimstyrelser
på plats och fler föreningar är under bildande och just nu jobbar alla med att skaffa medlemmar. Som
ett led i detta är det även inbokat ett stormöte i varje område som genomförs av föreningarna och elotsen tillsammans.
Fortsättning: Min bedömning är att det är 5-7 föreningar som kan gå in med bidragsansökan innan
den 6 mars 2013. Planen är att under de närmaste 2-3 åren jobba vidare på liknande sätt med resten
av kommunen. Planen är även att det ska bildas en gemensam paraplyförening för alla föreningar när
byggfasen övergår i drift.

Varför 100% bidrag kan förstöra förutsättningarna för detta projekt.
I rapporten IT-infrastruktur som gjordes av Kommunförbundet, Lanstinget Västernorrland och
Länsstyrelsen Västernorrland beräknas kostnaden för att Västernorrland ska nå regeringens mål om
att 90% av befolkningen ska ha 100mbit/s innan 2020 till drygt en miljard. En grov uppskattning som
jag själv har gjort är att bara kostnaden för Örnsköldsviks kommun hamnar på ca 250 miljoner.
Med 100% i bidrag skulle Länsstyrelsen behöva nästan 150 milj/år under perioden 2014-2020 för att
alla föreningar ska kunna få pengar. Om Länsstyrelsen får sådana resurser så är 100% i bidrag
naturligtvis väldigt bra, men jag bedömer det som väldigt osannolikt. Detta kommer att leda till att
ett fåtal hushåll kommer att få fiber nästan gratis medan majoriteten av hushållen blir helt utan fiber.
Med ett bidrag på 50% så kommer betydligt fler föreningar kunna genomföra sina projekt och
därmed kommer fler hushåll att få fiber.
Det koncept som vi från Örnsköldsvik jobbar med bygger på samarbete och inte konkurrens mellan
kommunens föreningar. När några föreningar får allt och andra inget så blir det lätt att föreningarna
ser varandra som konkurrenter istället för samarbetspartners och detta är negativt för alla.
Vårt koncept bygger också mycket på ideell kraft och arbete från alla medlemmar i föreningarna. Alla
medlemmar ska lägga minst 3 arbetsdagar ideellt arbete. Med 100% kostnadstäckning finns inget
incitament för ideellt arbete och en enorm potential går till spillo.
Klas Strandberg
e-lots Örnsköldsviks kommun

