PROJEKTSTÖD
- Slutrapport

Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och
resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för
landsbygdsprojekt.
Du ska skicka slutrapporten i elektronisk form tillsammans med ansökan om slututbetalning till
den myndighet som har fattat beslutet om stöd. Skicka bilagorna 1 och 2 i original med post.
Om du har fått projektstöd inom Leader kontakta ditt leaderkontor innan du skickar
slutrapporten och ansökan om slututbetalning till länsstyrelsen. Kom ihåg att skicka en kopia
av slutrapporten till ditt leaderkontor.

A. Uppgifter om stödmottagare
Namn och adress

Röshult-Jonstorp-Aggarp fibernät ek. för

Journalnummer

org.nr. 769622-0057

2010-6000

E-postadress

info@rojanet.se

B. Uppgifter om kontaktpersonen
Namn och adress

Telefonnummer

Per Olof Nilsson, Röshult 5191, 28294 Hörja

0451-54005
Mobiltelefonnummer

0705-862757
Faxnummer (även riktnummer)
E-postadress

per-olof@rojanet.se

C. Sammanfattning av projektet
C.1. Projektet genomfördes under perioden

Från och med

Till och med

2011-02-18

2012-10-30

Var genomfördes projektet?

Glesbygden Röshult, Jonstorp, Aggarp i Hässleholms kommun
Här ska du kort och konkret beskriva projektet

. Projektet avser en förstudie för att utröna möjligheten och kostnaderna för att realisera ett optiskt fibernät. Området har i dag
fast telefoni via ett äldre nät av kopparledningar som skadades svårt under stormen Gudrun 2005. Nätet är fortfarande enbart
provisoriskt restaurerat. Farhågorna är att det kommar att läggas ner inom en snar framtid. Delar av området har också dålig
mobiltäckning, och dåliga mottagingsförhållande för marksänd TV. När projektet startade hade inte samtliga fast boende tillgång
till ADSL. Fortfarande är på många platser möjligheten till internetförbindelse sporadisk

D. Målgruppen – vem riktade sig projektet till
På vilket sätt har de fått nytta av projektet?

Boende och verksamma inom området

Projektet har utmynnat i en konkret plan för utbyggnad i
området. Om fibernätet kan realiseras kommer alla boende som
så önskar att få tillgång till en snabb och framtidssäker
kommunikation. Detta är en förutsättning för att bygden skall
överleva. Det ger äldre möjlighet till trygg ålderdom och
ungdomarna möjlighet att konkurrera på lika villkor i skolan

E. Genomförandet av projektet
E.1. Varför ville ni genomföra projektet
Projektet initierades av att EON planerade att gräva ner högspänningskabel i området. Eftersom underhållet av den bef.
kopparledningen i princip upphört, telestationerna i området är nedläggningshotade och TV-mottagningen på vissa håll är dålig,
såg vi då en möjlighet att realisera ett fibernät i området till en rimlig kostnad. Ett fibernät ser vi som enda möjlighet för bygden att
överleva. och med tanke på befolkningstätheten är chansen att marknaden i form av något kommersiellt verksamt företag skall
bygga ett nät i området obefintlig

E.2. Vilka har varit med och genomfört projektet? (ange inga namn på personer)
EttF

Kön
Män

Antal

Beskriv deras roll i projektet

Om de representerat organisation,
förening, företag eller myndighet
ange i så fall vilken.

5
3
1
1
1

Boende i området
Representanter Basnätet I Skåne
Kommunikationsoperatör
Kommunrepresentant
Repressentant Region Skåne

Rö-J-A fibernät ek. För.
Skånet
Tele2
Hässleholms kommun
Region Skåne

Kvinnor

1
1

Boende i området
Representant Länsstyrelsen Skåne

Rö-J-A fibernät ek. För
Länsstyrelsen Skåne

E.3. Hur har ni förankrat projektet?

Då vi fick information om EON:s planer på grävning i området samlade vi berörda fastighetsägare i området Röshult, Jonstorp till
ett möte för att utröna intresset. Intresset var så stort att vi bildade en ideell förening och utsåg representanter som fick i uppdrag
att jobba vidare med frågan. Vi har därefter förmått boende att deltaga i de informationsmöten som Skånet, kommunen och PTS
haft i närområdet. Vi har även haft ett eget informationsmöte för boende i byn med div. sakkuniga och representer från redan
etablerad fiberförening inbjudna. Vi har haft täta kontaktet med boende, kommunen, Skånet, Länsstyrelsen Region Skåne och
Tele2..

E.4. Vilka har ni samarbetat med?
Har ni haft kontakter med andra organisationer, föreningar, företag, kommuner eller myndigheter under
projektet?

Ja

Nej

Om ”Ja”, vilka

Hässleholms kommun, länsstyrelsen, Region Skåne, Skånet, Tele2, banker i närområdet, leaderlag PH, Tassemarkens
fiberförening. PTS, LRF, div. entreprenörer, FNC, Västersockens fibernät.
Har projektet skapat nya samarbeten eller nätverk?

Ja

Nej

Om ”Ja”, med vilka

Projektet har genomförts i samarbete med Skånet, Hässleholnms kommun, Tele2, Region Skåne och Länsstyrelsen, vi har även i
knutit kontakter med fibernätprojekt i närområdet

E.5. Vad har ni genomfört i projektet?
-Kartlagt intresset i området för anslutning till fibernätet.
-Bildat ekonomisk förening för att hantera projektet.
-Tagit fram översiktskartor med stamnät och fastighetsanslutningar.
-Tagit fram upphandlingsunderlag och lösningsbeskrivning inkl. mängdlista och materialspec.
-Gjort förteckning över fastighetägare och tagit fram fastighetskartor
-Tagit fram blankett för medlemsansökan.
- Tagit fram blankett för markavtal.
-Förhandlat med Tele2 om övertag av med EON samförlagd slang.
-Förhandlat fram köp av teknikbod av Tele2
-Gjort ansökan om projektstöd för byggande av nätet till Länsstyrelsen och Region Skåne
- Fått beviljat stöd till fibernätet
-Utrett moms-problematiken
-Begärt in offerter på underhåll och service av nätet
-Skickat anmälan om samråd enl. miljöbalken till länsstyrelsens miljöavdelning.

E.6. Har något gått bättre än planerat?
Intresset för anslutning har varit större än förväntat.j

E.7. Vilka svårigheter eller hinder har ni upplevt under projektets gång?

Många. B.l.a enl nedan
-Svårighet att få någon operatör intresserad av projekt med så få abonnenter.
-Svårt att få överblick över bidragsmöjligheterna, förutsättningarna har ändrats under projektets gång, olika besked från olika
aktörer.
-På grund av att vi för att få samförlagd slang med EON till ett rimligt pris, förmått Tele2 att uttnyttja sitt avtal med EON. har Tele2
blivit ägare till slangen. Under projektets gång har Tele2:s förhålland ändrats så att de inte längre har intressen i telemasten i
området. Efter att vår första projektering blivit klar övergav Tele2 planerna på att agera kommiunikationsoperatör. Vi har därför
tvingats revidera planerna och själva äga switcharna och teknikboden och förhandla för att överta nedlagd slang.
-I vår första ansökan till länsstyrelsen förutsatte vi att vi skulle få stöd från PTS. När vi reviderat vår ansökan p.g.a Tele2:s
ändrade hållning,var PTS stödpengar slut och vi tvingades hitta annan finansiering. Lösningen var kanalistionsbidrag från
Region Skåne. Detta innebar nya turer och nya blanketter.
- Momsfrågan. I vår ansökan om stöd förutsatte vi att vi skulle bli momsregistrerade, men med det upplägget vi hade ifrågasattes
detta av skatteverket. Reglerna var minst sagt oklara. Under tiden vi korresponderade med skatteverket gav man ut ett 17-sidigt
ställningstagande som spädde på tolkningmöjligheterna ytterligare. Förhoppningsvis har vi en lösning på problemet nu.
-Samordning mellan myndigheterna saknas. Man kunde förvänta sig att efter att så lång tid förflutit sedan beslutet om satsning på
bredandsstöd togs någon form av samordnig och gemensamma anvisningar från myndigheterna hade utarbetats
- Svårighet att avgöra vad som är inaktuell och aktuell information.

F. Projektets mål och resultat
F.1. Vilka resultat skapade projektet?
-Vi har projekterat ett nät och klarlagt finansieringen av nätet. Vi är på gång att ta in anbud på utförandet och teckna markavtal
och medlemsavtal. Vår förhoppning är att ha igång ett fibernät under 2013.
-Samlat kunskap och erfarenhet som kan nyttjas iliknande kommande projekt

F.2. Vilka var projektets mål? Vad blev resultatet?
Vi har

Mål

Resultat

Är målet uppfyllt? (Ja/Nej)

1.Att projektera och
kostnadsberäkna ett fibernät för
området
2.Att samla generella
kunskaper och erfarenhet som
kan utnyttjas i kommande
projekt

1.Vi har en klar projektering
och finansiering av fibernätet
2.Projektet har givit samtliga
inblandade kunskap och
erfarenhet för framtiden.
Se vidare Pkt.J

Ja
.

Om målet bara är delvis uppfyllt,
ange orsak

.

F.3. Har projektet gynnat eller arbetat för någon av följande prioriteringar?
Ja/Nej

Om ”Ja”, på vilket sätt?

Funktionshindrade

ja

Om nätet realiseras.Möjlighet till bättre kommunikation/sysselsättning

Hållbar utveckling

ja

Om nätet realiseras. Levande landsbygd

Integration

ja

Om nätet realiseras. Bättre kommunikation

Kompetenshöjning

ja

Om nätet realiseras. Bättre kommunikation. Lättare kunskapsinhämtning

Jämställdhet

ja

Om nätet realiseras. Bättre kommunikation

Kvinnor

ja

Om nätet realiseras. Bättre kommunikation

Miljö

ja

Om nätet realiseras. Bättre kommunikation

Ungdomar

ja

Om nätet realiseras. Landsb.ungdomen får samma möjligheter som tätorten

F.4. Vilka resultat kan ni se direkt efter projektets slut?

Resultat direkt
efter projekt

Mätbara resultat
Antal nya företag

Kommentera och beskriv

0

Antal nya produkter

0

Antal nya tjänster

0

Antal nya tekniker

0

Antal nya nätverk och mötesplatser
Män
Antal bevarade arbetstillfällen
Kvinnor

Män
Antal nya arbetstillfällen
Kvinnor

Män
Antal deltagare i utbildningar
Kvinnor

Yngre än 25 år

Ett flertal
0

25 år eller äldre

0

Yngre än 25 år

0

25 år eller äldre

0

Yngre än 25 år

0

25 år eller äldre

0

Yngre än 25 år

0

25 år eller äldre

0

Yngre än 25 år

0

25 år eller äldre

0

Yngre än 25 år

0

25 år eller äldre

0

Totalt antal nya övernattningar per år

0

Antal nya övernattningar för besökare från
andra kommuner eller länder per år
Totalt antal nya dagsbesökare per år

0

Antal nya dagsbesökare från andra kommuner
eller länder per år

0

0

G. Eventuella specifika resultat kopplade till mål för ert leaderområde (andra än de i tabellen ovan)
Mätbara resultat

Resultat direkt efter projekt

Kommentar

H. Hur har ni spridit projektets resultat?
Rapporten kommer att läggas ut på Rö-J-A fibernäts hemsida (www.rojanet.se)
Länk dit kommer att läggas in på Skånets och kommunens hemsida?

J. Slutsatser från projektet och rekommendationer till andra
-Projektarbetet har varit mycket tidsödande
-Kräver mycket engagemang och möjlighet att träffa myndigheter och intressenter på normal kontorstid
-Mycket arbete och tid har behövt ägnas åt frågor som redan borde varit lösta på myndighetsnivå
-Orimligt att varje fiberförening skall lösa frågor som borde vara gemensamma för alla fiberföretag.
- Det finns ett stort behov av regional samordnare och stödperson.
-Det är viktigt att ha kontakt och med någon operatör och klatrgöra att någon är villig att leverara tjänster
- Viktigt att utredavilka bidragsformer som är möjliga
-Säkerställa att man kan komma överens om markavtal där man behöver lägga ned kanalisationen.
-Anlita proffesionell projektör.
-Kolla upp möjlgheter att samverka med grannprojekt.
-Bilda ekonomisk förening på tidigt stadium.
-Ha kontinuerlig kontakt med myndigheter.
-

K. Hur fortsätter verksamheten efter projektets slut? hur kommer ni att använda det resultat som projektet
skapat

Vi arbetar vidare med att förverkliga fibernätet. Vi arbetar vidare med projektunderlaget för att klargöra alla detajer och göra en
upphandling. Skriva markavtal med alla berörda och skriva bindande avtal med intessenterna. Förhoppningen är att ha nätet klart
under 2013.

L. Bilagor
•
•
•
•

Eventuellt material som ni har tagit fram i projektet, som till exempel,broschyrer, filmer, bilder eller annat material
som ni har tagit fram för att marknadsföra ert projekt.
Bilaga 1 Godkännande om publicering av kontaktuppgifter
Bilaga 2 Slutredovisning av projekt för att anlägga, bygga ut eller uppgradera bredband

