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Sjönet en fiberförening för fem 
byar norr om Braås har sökt 
bredbandsstöd om ca 2 Mkr. Efter 
två omgångars utdelning har 
Sjönet inte fått någon tilldelning.
Snart stänger Telia ner telefon-
stationen och ADSL försvinner.

Följande är en beskrivning av 
problemet och förslag till åtgärder 
med handlingsplan.

Nulägesbeskrivning, 2017-02-14 
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Projekt Sjönet

Problembeskrivning 1

Sjönet har små möjligheter att få bredbandsstöd

Två tilldelning har skett enligt följande
• 34 föreningar kvalificerade, 8 föreningar tilldelades 56Mkr
• 30 föreningar kvalificerade, 3 föreningar tilldelades 34Mkr
Till 3:e omgången tävlar 31 föreningar om 27Mkr

Stora föreningar med ansökningar om 6Mkr eller mer får tilldelning. Sjönet är en 
liten förening med ansökan på 2Mkr och ligger långt ner på listan. Mindre och 
mindre medel finns till fler och fler ansökningar.

Utsikterna är att Sjönet inte får något stöd i Landsbygdsprogrammet 2014-2020 
och därmed blir området norr om Braås utan tillgång av fiber.

2



Projekt Sjönet

Problembeskrivning 2

Telia lägger ner telestation i Sandreda i nov 2017

Många boende i Sjönets område och även i byar utanför Sjönet kommer att förlora 
fast internetanslutning via ADSL. Frustrationen är stor att man tvingas över till 
mobilt bredband, där erfarenheterna är dåliga, refererar till mötet i Rottne med 
Telia. 

Wexnet förlorar ett stort antal ADSL-kunder då telestationen stängs och det inte 
finns någon möjlighet till ADSL-anslutning.

Det finns en risk att en fastighetsägare som tvingats över i att investera i mobilt 
bredband inte vill byta investering till fiber och därmed tappar Sjönet och Wexnet
ett kundunderlag. 

3



Projekt Sjönet

Problembeskrivning 3

Fiberstam genom Sjönets område

Kommunen och Wexnet planerar en 
utbyggnad av fiberstammen enligt 
plan 2015-04-29, punkt 2
Äskås-Lidboholm, 2.414.600.-

En suboptimering av kostnader är 
uppenbar om inte Wexnets plan och 
Sjönets plan samordnas.
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Projekt Sjönet

Åtgärdsförslag 1

Kommunen garanterar till Sjönet motsvarande stöd som bredbandsstödet om 
detta inte skulle beviljas. På samma sätt som, enligt uppgift, Uppvidinge kommun 
gör.

Handlingsplan
Kommunen har idag beviljat ett lån till Sjönet, D.nr 2015-00236, som ett stöd tills 
Sjönet får bredbandsstöd. 
Kommunen lägger till i lånevillkoren att lånet efterskänks om bredbandsstöd skulle 
utebli.

Sjönet uppdaterar sin låneansökan och kommunen beviljar enligt detta.
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Projekt Sjönet

Åtgärdsförslag 2
Sjönet ökar sitt område för att täcka hela området norr om Braås. 
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Projekt Sjönet

Åtgärdsförslag 2, forts

Sjönet ökar sitt område för att täcka hela området norr om Braås. Mot 
Jönköpings län i norr, Uppvidinge kommun i öster och sjön Örken i 
väster. 

Ett ökat område för Sjönet innebär
1. Antal anslutningar för fiber ökar från 61 till ca 117 och därmed ökar 

kundunderlaget för Wexnet.
2. En möjlighet för kommunen att nå målet med fibertillgänglighet i 

hela det beskrivna området.
3. Sjönets budget ökar till ca 6,8Mkr med bredbandsstöd på 4,1Mkr

Handlingsplan
Sjönet uppdaterar budget, finansieringsbehov, ansökan om 
bredbandsstöd, samt låneansökan till kommunen.
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Projekt Sjönet

Åtgärdsförslag 3

Wexnet och Sjönet gör en 
samförläggning inom Sjönets område, 
5km röd linje
Wexnet bygger i samband med detta 
ut fiberstammen upp till Äskås och till 
Heda, 7km blå linje.
Kostnad ca 0,9Mkr
En besparing >1,5Mkr mot plan.

Handlingsplan
Wexnet uppdaterar sin plan 2015-04-
29, enligt ovan
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Projekt Sjönet

Slutsats

Med hänvisning till utsatta mål och regeringens nya bredbandsstrategi 2016-12-
16 är det viktigt att Sjönet, Wexnet och Kommunen satsar nu. Det finns ett win-
win för alla, om parterna satsar enligt ovan.

• Sjönet får sin fiberanslutning och riskerar inte utanförskap.
• Wexnet får behålla sitt kundunderlag och avkastning på gjorda investeringar.
• Kommunen får utbyggd fiber enligt sin målbild och kan åtnjuta effekterna 

enligt ”Analys av samhällsekonomiska effekter av FTTH”.

Om inte satsningen görs
• Sjönet läggs ner föreningen och engagemang upphör.
• Kommunen riskerar en vit fläck på bredbandskartan ovanför Braås.
• Wexnet tappar kunder.
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