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Delbetänkande av Utredningen om utvärdering av bredbandsstrategin ”Effektivare 
bredbandsstöd”(SOU 2013:47). 
 
Hela Sverige ska leva har beretts tillfälle att yttra sig över delbetänkande av Utredningen om 
utvärdering av bredbandsstrategin ”Effektivare bredbandsstöd”(SOU 2013:47) och lämnar här 
följande synpunkter. 
 
Utredningen lämnar ett antal förslag på förbättringar för att främja en mer effektiv hantering av 
frågor om bredband på landsbygden. Vi ser att förslagen syftar till enkelhet och tydlighet samt att 
främja lokalt engagemang hos fiberföreningarna, och det är bra!   
 
Hela Sverige ska leva stödjer delbetänkandets olika förslag för att skapa ett enklare gemensamt 
regelverk med förbättrad styrning och uppföljning. Vi ser att insatserna på sikt kommer att 
underlätta för alla inblandade parter, oavsett nivå eller organisatorisk tillhörighet.   
 
Hela Sverige ska leva har ca 5 000 lokala utvecklingsgrupper(i delbetänkandet benämnda – byalag) 
som arbetar för sin bygds utveckling. Många är aktiva i etableringen av fibernät. Det finns ett starkt 
engagemang i bygderna och nu gäller det att ta vara på intresset för att nå regeringens 
bredbandsmål 2020. Vårt mål är ännu högre satt: varenda by ska ha tillgång till 100 Mbit/s senast år 
2015 och samtliga hushåll 2020. 
 
I Hela Sverige ska leva är vi sedan flera år på olika sätt delaktiga och aktiva i processen med att 
etablera byanät.  Sedan 2012 har flera fiberföreningar upptagits som medlemmar i organisationen.  
 
Hela Sverige ska leva vill särskilt lyfta fram följande synpunkter: 
 

- Vi ser positivt på att en nationell byanätskarta upprättas för att underlätta samarbete mellan 
byalagen och olika operatörer. Vi stödjer förslaget att PTS får det nationella ansvaret för 
kartan. Hela Sverige ska leva vill gärna medverka i dialogen kring upprättandet tillsammans 
med PTS, Lantmäteriet, LRF och Coompanion. 
 

- Vi anser att en gemensam nationell sk ”helpdesk” som ett stöd till fiberföreningarna bör  
etableras. Behovet av opartisk rådgivning och handfast stöd är stort, där en översiktlig och 
enhetlig information riktad till byalagen enkelt kan spridas. Det är många frågor av 
ekonomisk, juridisk och teknisk natur när ett byanät växer fram. En ”helpdesk” är viktig i 
starten men särskilt viktig för driften av en förening. Hela Sverige ska leva tar gärna ett 
delansvar för helpdesken tillsammans med exempelvis LRF, Coompanion och Länssamverkan 
Bredband 2.0. Finansieringen bör ske genom medel från flera olika aktörer, men en statlig 
basfinansiering är nödvändig. Vi ser även att det på sikt behövs en nationell förening för 
byanäten. Det kan vara en ny, som Riksförbundet enskilda vägar, eller så kan 
fiberföreningarna bli en del av en befintlig förening, exempelvis Hela Sverige ska leva. 



 
- Vi ser positivt på tillsättandet av bredbandskoordinatorer likande de fiberlotsar som arbetar i 

Västra Götalandsregionen, enligt förslagen i delbetänkandet. Dessa kan med fördel kopplas 
till ”helpdesken”. Behovet av bredbandskoordinatorer bör utvärderas om några år för att 
bedöma om de behövs efter 2020.   
 

- Vi ser positivt på förenklingarna i stödsystemet, vilket underlättar på många sätt för 
föreningarna att bygga egna nät. Det är viktigt att byanäten inte behöver uppfinna hjulet 
igen. 

 
- Vi anser att föreningarna ska behålla ägandet över sitt nät om viljan och kompetensen finns,  

därmed har de kontrollen över hur det används och utvecklas. 
 

- Vi anser att det mycket angeläget att arbetet och engagemanget inte avstannar på grund av 
att det saknas nationella medel för fortsatt byanätsbyggande. Medel måste garanteras 
långsiktigt i ett mer kontinuerligt flöde och inte så oförutsägbart och ryckigt som nu.  
 

Det finns ett starkt engagemang i bygderna och det gäller att ta vara på det nu och att stötta de 
lokala utvecklingsgrupperna/byalagen fortsättningsvis. 

 
Ärendet har beretts av verksamhetschefen Staffan Bond och handläggaren Ulrik Strömberg. 
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