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Proposition 3 från styrelsen till föreningsstämman 2016 
 
Styrelsen föreslår att styrelsen får uppdraget att upphandla fler alternativ än enbart en 
totalentreprenad. 
 
Vi föreslår att vi även undersöker vilka alternativ som finns, främst möjligheten att upphandla en 
utförsäljning av hela projektet enligt VG-Regionens mall för ”Upphandling av leverantör av 
tillhandahållande av byggande av nät, grossistansvar för nätets tjänster samt tjänster till 
fiberföreningens medlemmar.” 
 
Vi har under året konstaterat att utbyggnad av fiberanläggningar på landsbygd främst sker genom 
privata initiativ i föreningsform, och i mer centrala lägen (med fler potentiella kunder) satsar 
kommersiella aktörer på att bygga i egen regi och utan stöd av bidrag. 
 
På främst Orust har ett flertal av de från början 17 fiberföreningar som skapades valt att låta en 
kommersiell aktör ta över upparbetade anslutningsavtal och markavtal och därmed har projektet att få 
fiber kunna starta betydligt snabbare, till en fast kostnad för varje anslutning. 
 
Även vi skulle kunna kontakta potentiella aktörer, med ovanstående mall som grund, se om det ger 
oss ett alternativ som är kostnadsmässigt likvärdigt för våra medlemmar och med fördelen att kanske 
kunna starta tidigare. 
 
Fördelar som vi kan se idag: 
 

1) Tiden till att vi har fiber kortas. 
2) Kostnaden är fastställd i avtalet, utan risk för överraskningar. 
3) Vi får samma typ av anslutning som olika stadsnät, när det gäller tillgång av tjänster mm. 
4) Vi behöver inte ha en fiberförening att driva de närmaste 20 åren eller mer. 

 
Nackdelar som vi kan se idag: 
 

1) Fiberanläggningen ägs då inte av oss själva utan helt av ett företag som vi inte har inflytande 
över 

2) OM kostnaden för anläggningen/ anslutning blir lägre än förväntat så får vi inte del av den 
minskade kostnaden, utan kostnaden står fast. 

3) Föreningen kan inte upphandla flera olika tjänsteleverantörer och få ner priset på 
nättjänsterna via gruppavtal, utan företaget styr helt vilka tjänster som erbjuds. 

4) Eventuella vinster från hyror och tjänsteavtal när fiberanläggningen senare är i drift, tillfaller 
inte föreningen och i förlängningen dess medlemmar att besluta om hur det ska hanteras. 

 
 


