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Remissvar angående betänkandet ” Bredband för Sverige in i framtiden”  SOU 2014:21. 

Hela Sverige har beretts tillfälle att yttra sig över betänkandet ”Bredband för Sverige in i framtiden”  

(SOU 2014:21) och lämnar här synpunkter. 

Hela Sverige ska leva delar i stora drag utredningens förslag, som vi ser ger en effektivare hantering 

av bredbandsstöden. Vi ser även att förslagen leder till en bättre bredbandsstruktur på lokal, regional 

och nationell nivå. 

Hela Sverige ska leva har ca 5 000 lokala utvecklingsgrupper som arbetar för sin bygds utveckling. 

Många är aktiva i etableringen av fibernät.  Engagemanget är stort i bygderna och det gäller att 

fortsätta att ta vara på intresset för att inte bara uppnå utan överträffa regeringens bredbandsmål 

2020.  Vårt mål är högre satt: varenda by ska ha tillgång till 100 Mbit/s senast 2015 och samtliga 

hushåll 2020. 

Vi är sedan flera år på olika sätt delaktiga i bredbandsutbyggnaden och uppmuntrat byalagen till att 

etablera fibernät. Vi ser bredband med god kapacitet som en förutsättning för en positiv utveckling 

på landsbygden.   

Vi vill härmed lyfta fram följande synpunkter: 

- Den offentliga sektorn måste på ett tydligare sätt ta ansvaret för utbyggnad av bredband i 

Sverige samt vara med och betala där marknaden inte visar intresse. 

Utbyggnaden ska omfatta alla medborgare – även de på landsbygden. 

 

- Vi finner det missvisande att hänvisa till mobilt bredband som alternativ till fiber och anser 

att alla har rätt till trådbunden fiber i stort sett oavsett var man än bor i landet. Det finns 

andra lösningar tex att ”hänga fibern” och vissa fall är det är det trådlöst som är den enda 

möjligheten, men grävd fiber ska gälla så långt någonsin möjligt . Den tekniska utvecklingen 

på området går snabbt och flera välfärdstjänster dvs. tjänster inom skola, vård och omsorg 

samt andra servicelösningar kräver fiber.  Säkerhetsfrågan är av stor vikt med bla 

trygghetslarmen där driftsäkerheten måste säkras. 

 

- Vi anser att utredningen nästan helt glömt bort fiberföreningarna och det arbete de lägger 

ned. Föreningarnas arbete är en mycket grundläggande del av den totala investeringen och 

svarar även för en stor del av det lokala kapitalet.  

 



- Bredbandsguiden samt de regionala och kommunala strategierna bör implementeras 

tydligare.  Vi har i tidigare remissvar påtalat att Hela Sverige ska leva, LRF och Coompanion 

som har lång erfarenhet och kunskap kan utgöra ett viktigt stöd till i första hand 

fiberföreningar men även kommuner och regioner. 

 

- Vi tillstyrkeratt det ska utses bredbandskoordinatorer på regional nivå och 

bredbandssamordnare/ fiberlotsar på kommunal nivå. Kommunernas bredbandssamordnare 

ska verka i nära samarbete med byalagen och fiberföreningarna för att bygga ut fibernätet på  

landsbygden. Vi anser att en sk ”helpdeskfunktion”  för fiberföreningarna ska etableras, 

likande den som Bredbandsforum föreslår.  Hela Sverige ska leva tar gärna ett delansvar 

tillsammans med exempelvis LRF och Coompanion.  

 

- Stor vikt ska fästas vid samordning och samförläggning, det lokala och regionala perspektivet 

måste vara utgångspunkten i arbetet. 

 

- Kanalisationsstödet bör inte användas för att finansiera organiseringen, detta bör finansieras  

via politiken för regional tillväxt och utveckling 

 

- Undantag bör göras från lokaliseringsprincipen för kommuner vid bredbandsutbyggnad, 

utred möjligheter och konsekvenser 

 

-  En snabb och omfattande utbyggnad av bredband på landsbygden är nödvändig och ska 

stimuleras. Ge Bredbandsforum mandat och resurser att fortsätta sitt mycket positiva och 

pådrivande arbete.  

 

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