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Remissvar angående SOU 2016:1 Statens bredbandsinfrastruktur som resurs. 

Riksorganisationen Hela Sverige ska leva har beretts möjlighet att svara på remissen: 

Statens bredbandsinfrastruktur som resurs (SOU 2016:1) 

Riksorganisationen Hela Sverige ska leva består av ca 5 000 lokala utvecklingsgrupper i 

hela landet 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. Vi består 

även av 24 länsbygderåd samt 44 medlemsorganisationer som stödjer vår verksamhet.  

 

Hela Sverige ska leva ställer sig bakom de av utredningen lämnade förslagen och vill som 

särskilt viktigt framhålla att Trafikverket, Affärsverket och Svenska kraftnät genom 

tydliga och förpliktigande instruktioner görs delaktiga i det arbete som pågår för att uppnå 

det nationellt fastställda bredbandsmålet.  

Hela Sverige ska leva menar att detta för bästa resultat kräver en omstrukturering av både 

ägande av och inflytande över den IT-infrastruktur som ägs av staten även om detta inte 

ingick som en del av utredningens uppdrag att lämna förslag kring. 

Av statistik som återges i utredningen framgår att det främst är landsbygdens behov av 

nätutbyggnad som behöver tillgodoses och som kräver olika typer av stödåtgärder. 

Utredningens förslag är begränsade till det statliga innehavet av så kallade mellanortsnät 

och stamnät vilka i sammanhanget kan ses som ”möjliggörare” för utbyggnad av de 

accessnät som kan bidra till att det nationellt satta bredbandsmålet kan uppnås. Det är 

också för utbyggnaden av dess accessnät som den nationella satsningen under 2014-2020  

på 3,25 miljarder kronor ur Landsbygdsprogrammet är avsatta. Här bör därför även 

Statens Jordbruksverk i regleringsbrev ges uppdraget att verka för uppnåendet av den 

nationella politiken på bredbandsområdet. 

Hela Sverige ska leva menar att den kostnadseffektivitet som kan uppnås i 

bredbandsutbyggnaden genom att de boende själva engagerar sig måste tas till vara och 

att reglerna för stödmedlen så långt som möjligt bör utgå från frivilligkrafternas 

förutsättningar att hantera dessa. Erfarenheterna av det regelverk som är beslutat av 

Statens Jordbruksverk för stödet under innevarande programperiod visar enligt Hela 

Sverige ska leva att om det betydelsefulla arbete som frivilligkrafterna genom till 

exempel fiberföreningar, byalag och vägföreningar gjort ska kunna påräknas även 

framgent regelförenklingar måste komma till stånd.  De avsatta medlen är nu intecknade 

genom hos länsstyrelserna inneliggande ansökningar. Dessa ansökningar omfattar 

dessutom ett väsentligt högre belopp än det tillgängliga.   För att bredbandsutbyggnaden 



i landsbygdsområden inte ska stanna av krävs således att ytterligare medel för ändamålet 

avsätts. Beslut om detta bör fattas så snart detta kan ske.  

 Hela Sverige ska leva anser också att den nationella målsättningen angående 

bredbandsutbyggnaden måste höjas så att målet blir att 100 Mbit/s bör gälla för alla. Det 

idag satta målet skulle dessutom kunna nås även om en väsentlig del av de boende på 

landsbygden lämnas utanför vilket utgör ytterligare skäl för en ambitionshöjning. 

 De aktörer som i dag verkar inom området har fått sina uppdrag vid olika tidpunkter och 

utifrån olika och då rådande förutsättningar. Efter de ca 15 år som det statliga 

engagemanget med stödmedel funnits för att få dessa nät utbyggda även i områden där 

en marknadsdriven utbyggnad inte sker behövs en översyn av dessa strukturer. 

Ambitionen bör då vara att få en tydligare och mera effektiv ordning där myndigheter 

och andra kan samverka såväl nationellt, regionalt som lokalt.  Hanteringen av, och 

regelsättning för, eventuellt fortsatta stödmedel bör då ske inom ramen för denna struktur. 

Post- och telestyrelsen med sin expertkunskap inom flera här relevanta områden, bör ges 

en sammanhållande och rådgivande roll i detta arbete. 

Hela Sverige ska leva ser positivt på att regeringen nu tillsatt bredbandskoordinatorerna, 

det betyder mycket för arbetet framåt. Vi har i tidigare remissvar lämnat förslag om att 

förstärka och utöka PTS/Bredbandsforum och där tillhörande Byanätsforum med en sk” 

helpdesk”. Vi har även uttryckt önskemål om så kallade ”fiberlotsar” som komplement 

till koordinatorerna liknande det arbete som utförts i Västra Götalandsregionen för att 

stärka föreningarna. Fiberföreningarna behöver stöd och hjälp såväl ekonomiskt, juridiskt 

och tekniskt för att utföra sitt arbete. Det stora engagemanget i bygderna får inte mattas 

av. 

 

 

Med vänlig hälsning – Hela Sverige ska leva! 

 

Staffan Nilsson            Åse Classon          Terese Bengard 

Ordförande                     Ordförande                                 Verksamhetschef   

 

 


