VAL 2014
Läs om partiernas bredbandspolitik

stadsnätsmagasinets VALbilaga 2014

Inför stundande val känner vi på
partiernas åsikter när det gäller
Sveriges framtida IT-infrastruktur.
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Målet med regeringens bredbandsstrategi är,
att 90 procent av alla hushåll och företag ska
ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s
år 2020. Anser ditt parti att den offentliga sektorn
bör öka sina investeringar för att bredbandsmålet
ska uppnås?
(C) Centerpartiet och alliansen har satsat över 2 miljarder
kronor på investeringar i bredband på landsbygden. En
satsning som kommer att fortsätta även framöver i nästa
Landsbygdsprogram.
(Fp) Statens huvudsakliga uppgift på området bör vara
att skapa förutsättningar genom att undanröja hinder
för utvecklingen, och att marknaden utifrån givna ramar
ska kunna stå för utveckling och utbyggnad. Samtidigt
finns det områden där lönsamheten för utbyggnad är
bristfällig, där det kan vara motiverat att samhället går in
och stöttar mer aktivt. Av det skälet satsar regeringen nu
1 miljard kronor under tre år på utbyggnad av bredband
på landsbygden.

(Kd) Det offentliga måste vara med och aktivt se till
att få ut bredbandskapaciteten inte minst genom att
medfinansiera satsningar som gör att EU-pengar kan
hämtas hem. Storleken på satsningarna kommer att
vara en diskussion i budgeten.
(M) Vår utgångspunkt är att bredband ska tillhanda
hållas av marknaden och dess aktörer. Statens huvudsakliga roll är, att se till att konkurrensen på marknaden
fungerar effektivt och att spelreglerna är stabila.
Från statligt håll finns stöd inom ramarna för
landsbygdsprogrammet och kanalisationsstödet, för
utbyggnad av bredband i områden där marknaden
inte kommer att bygga ut nätet. Stödet för bredbands
utbyggnad inom landsbygdsprogrammet 2014–2020 är
ett av de prioriterade områdena.
(Mp) Ja. Miljöpartiet vill öka de statliga investeringarna
med 210 miljoner kronor per år, vilket är i linje med vad
som krävs för att nå målet om 90 procent till år 2020. På
fem år möjliggör denna ökning att ytterligare 67 000 hushåll på landsbygden kan få tillgång till snabbt bredband.
(S) Regeringens mål är fel. Vi kan inte lämna 10 procent
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av befolkningen bakom oss. Marknaden kommer inte
att bygga i olönsamma områden, där måste kommunerna och staten gå in. Delar av EUs landsbygdsprogram
innebär stöd för bredbandsutbyggnad. EU-stödet till
det svenska landsbygdsprogrammet minskas från 2014.
Vi socialdemokrater stärker i vårt budgetförslag den
svenska delen med 371 miljoner mer än regeringen. Vi
menar att det även i fortsättningen ska finnas medel
till satsningar på bredband i landsbygds-programmet.
Detta underlättar för företag och kan utveckla offentlig
verksamhet på landsbygden. Detta är en tydlig del i vår
politik om att Sverige ska uppnå EUs lägsta arbetslöshet
år 2020.
(Sd) Inget svar.
(Vp) Ja, vi föreslår ökade statliga anslag för bredbandoch fiberutbyggnad.

Tycker du att regeringen gör tillräckligt
för att bredbandsmålet ska kunna nås?
Vej ej 19 %

Vej ej 18 %

Nej 54 %

Nej 81 %

Vej ej 15 %

Nej 73 %
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(C) – att Sverige ska ha bredband i världsklass,
– vara bäst i världen på att dra nytta av digitaliseringens
möjligheter och
– att alla ska kunna vara digitalt delaktiga.
(Fp) – Värna och modernisera upphovsrätten. Det
behövs en ny upphovsrättslag för att få en bättre
balans mellan upphovsrättshavarens intressen och
allmänintresset genom att utöka de legala möjligheter
fildelning och andra tekniker ger.
– Alla hushåll och företag ska ha goda möjligheter att
använda sig av elektroniska samhällstjänster och service
via bredband oavsett bostadsort.
– Att IT får en naturlig roll i skolundervisningen.
(Kd) – Att alla ska ha tillgång till god IT-kapacitet,
– att 700-bandsnätet kan användas i detta sammanhang,
– att satsningar inom vården vad gäller användingen av
IT-teknik fortsätter.
(M) – Sverige ska vara bäst i världen på att använda
digitaliseringens möjligheter.
– Sverige ska ha bredband i världsklass.
– Alla hushåll och företag bör ha goda möjligheter att
använda sig av elektroniska samhällstjänster och service
via bredband.
(Mp) – Att fibernätet byggs ut så att det finns god
tillgång på snabbt bredband över hela landet,
– att integritetsskyddet för medborgarna stärks och
– att minska sårbarheten i systemet så att data- och
telekommunikation inom viktiga samhällsfunktioner
garanteras.
(S) – En nationell strategi för IT-politiken ska antas av
Riksdagen.
– 2020 ska Sverige vara världens ledande center för
innovation och utveckling av konkurrenskraftiga och
användarvänliga IT-baserade varor och tjänster.
– IT ska vara ett område för strategisk samverkan i
innovationsrådet som vi vill starta efter valet 2014.
(Sd) Inget svar.
(Vp) – Tillgänglighet till IT-infrastruktur med hög
överföringskapacitet i hela landet.
– Utjämna den digitala klyftan genom ökad kunskapsspridning.
– Anta strategi för IT-sektorn i syfte att minska klimat
påverkan.
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Ja 27 %
Ja 12 %
Ja 1 %
totalt

Vilka är ditt partis tre viktigaste mål
för IT-området?

Om ditt parti är med och bildar regering efter
valet 2014, kommer ni då att verka för att det
ska finnas en IT-minister?

(C) IT är ett strategiskt område för svensk konkurrenskraft och kommunikationer i hela landet. Det bör fortsättningsvis finnas en minister med ansvar för IT-frågor.
(Fp) Det är naturligtvis viktigt att en minister innehar
IT-frågor i sin portfölj. Detta utesluter dock inte att
ministern även kan inneha andra frågor.

(Kd) JA.

(Sd) Inget svar.

(M) Ja, vi kommer att verka för att det ska finnas en
minister som har ansvar för IT-politiken, motsvarande
det ansvar som Anna-Karin Hatt har idag.

(Vp) IT och telekom har jämfört med väg och järnväg
mycket stor potential att minska transportbehovet och
därmed minska klimat-och miljöpåverkan.

(Mp) Ja, IT och IT-infrastruktur är viktiga områden som
kräver en ansvarig minister, vilket redan finns idag.
Miljöpartiet vill även att en minister ska ha det hel
täckande ansvaret för integritetsfrågorna.
(S) IT-frågor berör skolan, tillväxten, juridiken, arbetsmarknaden, hemsjukvården och många andra samhällsområden. Det finns dock fördelar med en särskild
IT-minister som tar helhetsansvaret.
(Sd) Inget svar.
(Vp) Vi har inte tagit ställning till vilka ministertitlar
vi avser verka för vid regeringsbildning.
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IT och telekom blir en allt viktigare del av
samhällets funktion och utveckling. Hur ser
ditt parti generellt på IT-infrastruktur jämfört med annan infrastruktur som väg och järnväg?
(C) IT, precis som all annan infrastruktur är centralt för
att Sverige ska vara konkurrenskraftigt, tillgängligt och
fungerande oavsett var i landet man arbetar eller bor.
(Fp) För Folkpartiet är IT-infrastruktur minst lika viktigt
som annan infrastruktur som väg och järnväg. Den hårda
infrastrukturen är beroende av tillgängliggjord information, grundläggande tjänster och funktioner. Det är alltså
den mjuka infrastrukturen som utgör grunden för att
system, organisationer och verksamhetsprocesser kan
kommunicera med varandra. Liberal IT-politik handlar
om att möjliggöra och skapa förutsättningar för en ökad
IT-användning.
(Kd) Likheterna är stora och det är viktigt att det
offentliga tar ett övergripande ansvar för att möjliggöra
utbyggnad av nät. Nätet är inte minst för landsbygden
lika viktigt som vägen för att företag ska kunna verka där.
(M) IT har en mycket viktig roll att fylla i ett modernt
samhälle, särskilt eftersom goda elektroniska kommunikationer bidrar till att minska behovet för vissa resor och
transporter. Vidare ökar god IT-infrastruktur möjligheterna för boende och näringsidkande i hela landet. Det vill
Moderaterna främja. Vi vill dock fortsatt att utbyggnad,
förvaltande mm av IT-infrastrukturen främst ska ägas och
förvaltas av marknadskrafter. Vi har tex inga planer på att
lägga ansvaret för IT-infrastrukturen hos Trafikverket.
(Mp) Miljöpartiet menar att IT är ett femte transportslag
och att IT-infrastruktur bör jämställas med vägar och
järnvägar
(S) IT och bredband är minst lika viktigt som vägar och
järnvägar. Det är omöjligt att rangordna olika infrastrukturslag. Alla områden går in i varandra och är en förutsättning för att skapa nya jobb och ett starkt samhälle.
En aktiv och framtidsinriktad IT-politik bidrar till målet
om lägst arbetslöshet i EU 2020 genom att skapa förutsättningar för fler och växande företag samt jobbchanser
i hela landet.
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Många aktörer har en roll för utbyggnaden
av bredband till hushållen och företagen i
städer, tätorter och på landsbygd. Hur anser
ditt parti att ansvaret respektive finansieringen för
bredbandsutbyggnaden bör fördelas?
(C) Den nuvarande modellen fungerar väldigt väl och
vi ser ingen anledning att förändra denna. I nästa landsbygdsprogram kommer stöd till bredband att finnas
vilket kommer att stimulera till fortsatt utbyggnad i de
områden där marknaden inte räcker till.
(Fp) Staten ska övervaka bredbandsmarknaden men
inte ansvara för själva utbyggnaden. Vi vill att alla svenskar ska ha tillgång till bredband hemma. 10 procent av
befolkningen i glesbygd har inte bredband i dag.
(Kd) Som sagts ovan, det måste finnas ett tydligt
regelverk som möjliggör den fria konkurrensen. Men
där marknaden inte är stark nog /tillräcklig behövs
satsningar från det offentliga .
(M) Vår utgångspunkt är att bredband ska tillhanda
hållas av marknaden, se vidare i svaret på fråga 2.
(Mp) Vi menar att staten måste ta ett större ansvar för
utbyggnad och finansiering av bredbandsutbyggnaden
där marknaden inte räcker till. Statens egna fibernät,
där stora delar enbart används av Trafikverket, måste bli
tillgängligt även för privatpersoner. Här finns en enorm
potential som regeringen hittills struntat i. Även kommuner och offentligt ägda bolag har en viktig roll när det
gäller att underlätta för bredbandsutbyggnaden.

(S) För att nå IT-målen ska staten, regioner och kommuner tillsammans investera i IT-infrastruktur inom
ramen för en gemensam överenskommelse. Stadsnäten
runtom i Sverige bör ges en konkurrensneutral roll och
möjlighet att verka utanför kommunens gräns, liknande
det regelverk som t ex kommunala energibolag har att
verka efter idag.

dock ingen åsikt om vilken andel av hushållens bandbreddsanvändning som ska användas för vård, skola
omsorg.
(Fp) Uppkopplade hushåll, som snabbt kan kommunicera och delta i samhällslivet via nätets alla tjänster, är
bra både för den enskilda människan och samhället i
stort. Sverige ska fortsätta att vara en av världens mest
internetanpassade nationer.
(Kd) Positivt.
(M) Moderaterna är mycket positiva till ökad IT-användning i samhällstjänsterna. Det ökar effektiviteten och gör
vård och omsorg säkrare. Inom skolan bidrar IT till ökat
kunskapssökande m m. Därför ingår detta också i den
digitala agendan.
(Mp) Vi ser mycket positivt på denna utveckling eftersom den både innebär bättre service för människor och
minskar transportbehovet.
(S) Det är positivt att vi alla kan utnyttja den potential
som finns inom IT-området idag och i morgon. Ökat användande av nätet underlättar familjers vardag och ger
mer tid till annat. Men när fler och fler tjänster utförs via
nätet, är det än mer viktigt att alla fysiskt har möjligheten
men även känner att de har kunskaperna att göra det.
Socialdemokraterna ser det som en viktig uppgift att
skapa lika förutsättningar för alla, oavsett vart i landet
man bor och vilka kunskaper man besitter.
(Sd) Inget svar.
(Vp) Vi ser fördelar med ökad IT-användning inom
välfärden. En förutsättning är dock att detta inte sker
på bekostnad av kvaliteten inom välfärden samt att
tillgängligheten och kunskapsspridning minskat den
digitala klyftan i samhället.

Hur viktigt är det att kommunen har egen
bredbandsinfrastruktur?
inte så
viktigt
24 %

(Sd) Inget svar.
(Vp) Vi anser att staten måste ta ett stort organisatoriskt
ansvar för bredband- och fiberutbyggnad. För att inte
förstärka klyftan mellan landsbygd och tätbebyggda
områden måste staten även ta ett ökat ekonomiskt
ansvar.
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Svenska Stadsnätsföreningen tror att upp
emot hälften av bredbandskapaciteten till
hemmen inom 20 år kommer att användas
till samhällstjänster därför att bland annat skolan,
vården och omsorgen då kommer att ske till stor del
över nätet. Hur ser ditt parti på denna utveckling?
(C) Centerpartiet har varit drivande för att bredbandsutbyggnaden ska ske snabbt och över hela landet. Vi har

ganska
viktigt
33 %

Vej ej 1 %
inte så
viktigt 7 %
ganska
viktigt
20 %
Mycket
viktigt
72 %

Vej ej 1 %
inte så
viktigt 14 %
ganska
viktigt
25 %

Mycket
viktigt
60 %

Mycket
viktigt
43 %

totalt
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Bara var tionde enfamiljshus i Sverige har i
dag tillgång till snabbt bredband. Det kostar
villahushållen allt från 7 000 till 70 000 kronor
att ansluta sig till bredband via fiber, där kostnaden
varierar kraftigt framförallt mellan olika markförhållanden. SSNf har föreslagit att ROT-avdraget
kompletteras med ett så kallat RIT-avdrag, som
skulle omfatta maskinkostnader vid fiberanslutning.
Hur ser ditt parti på att införa ett sådant avdrag? Har
ni andra förslag för att få fler enfamiljshus anslutna
till snabbt bredband?

(S) Det är viktigt att hushållen och de fasta verksamhetsställena ska ha tillgång till bredband med snabb
överföring av stora mängder information (idag definierat
som 100 Mbit/s) år 2020.
För att nå målen vill vi att staten investerar ytterligare
i IT-infrastruktur, samt att kommuner och landsting
tillsammans investerar lika mycket inom ramen för en
gemensam överenskommelse.
När Sverige var världsledande på 90-talet införde vi
socialdemokrater både Hem-PC-reformen och hade stöd
för indragning av bredband i hemmet.

(C) Centerpartiet menar att det viktigaste är att stimulera
bredbandsutbyggnaden i de områden där marknaden
inte är intresserat av att satsa. Om pengar istället ska
satsas på en allmän subvention för bredband kommer
detta även att gå till områden där marknaden ändå hade
investerat. Centerpartiet menar att pengarna ska satsas
där de gör störst nytta, på landsbygden.

(Sd) Inget svar.

(Fp) Regeringens bredbandsstrategi är utformad med
utgångspunkten att elektroniska kommunikationstjänster och bredband ska tillhandahållas av marknaden och
att statens huvudsakliga roll är att skapa förutsättningar
för marknaden, formulera politiska mål och undanröja
hinder för utvecklingen.
Bredbandsstrategin syftar till att möjliggöra för
marknaden att 90 procent av alla hushåll och företag har
tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020.
(Kd) Flera Kristdemokratiska riksdagsledamöter har
motionerat om olika formre för RIT-avdrag. Men det
måste vägas mot andra satsningar i budgetprocessen.
(M) De åtgärder som ligger inom RUT- och ROT-avdragen har fungerat bra. Dock finns inga planer på att införa
ett RIT-avdrag i dagsläget.
(Mp) Vi föredrar generellt att hitta enhetliga lösningar
framför särskilda avdrag. Däremot tycker vi att staten bör
ta initiativ till dialog med kommunerna för att se över
prissättningen för villaägare. Kostnaderna för att gräva
och att äga fiber i en kommun är inte baserade på hur
många hushåll man når på en viss adress eller plats, utan
på en generell prissättning. För att nå största möjliga
utbyggnad tror vi att kommunerna behöver se över sin
prissättning för att lägga fiber i kommunal mark och
även på återställningskostnaderna efter en fiberförläggning.
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(Vp) Vi har inte för avsikt att införa ett sådant avdrag.
Däremot ökar vi statliga anslaget för bredband- och
fiberutbyggnad på landsbygden med 200 miljoner för
2014.

8

Stadsnät i mindre kommuner har idag ofta
svårt att få tillräcklig volym i sin verksamhet
då de inte tillåts verka utanför den egna
kommunen. Svenska Stadsnätsföreningen anser att
det borde finnas ett undantag som möjliggör detta i
Lagen om elektronisk kommunikation (LEK), motsvarande det undantag i kommunallagen som gäller
kommunala elbolag. Hur ställer sig ditt parti till att
utreda om stadsnäten ska tillåtas verka utanför den
egna kommunen?

(C) Det finns idag möjlighet för kommuner att bilda
samarbetsbolag och därmed tillsammans kunna verka
över kommungränser, vilket Konkurrensverkets yttrande
från 5 november i år visar. Centerpartiet finner det därför
inte prioriterat att införa några undantag ifrån en lagstiftning som förefaller fungera.
(Fp) Vi ställer oss positiva till en eventuell utredning om
stadsnätet ska tillåtas verka utanför den egna kommunen. Det är viktigt att stadsnät i mindre kommuner inte
hämmas på grund av sin volym.
(Kd) Inte främmande för att utreda frågan, men också
viktigt att kommunerna samverkar med varandra och
andra aktörer. Tror att mera kan göras med befintligt
regelverk.
(M) Vi har ännu inte tagit ställning till den frågan.

(Mp) Miljöpartiet är positivt till en sådan utredning.
(S) Vi ställer oss positiva till detta. Stadsnäten runtom i
Sverige bör ges en konkurrensneutral roll och möjlighet att verka utanför kommunens gräns, liknande det
regelverk som t ex kommunala energibolag har att verka
efter idag.
(Sd) Inget svar.
(Vp) Vi är öppna för en sådan utredning.

Kommer stadsnätet i din kommun
att byggas ut?
vet ej 18 %

vet ej 7 %
nej 5 %

nej 0 %
ja 82 %

ja 88 %

vet ej 13 %
nej 3 %
ja 84 %

totalt

Diagram: SSNf genomförde den 25 oktober – 20 november
en enkätundersökning bland 869 ledande politiker och
tjänstemän i Sveriges kommuner i syfte att undersöka
synen på bredbandsfrågor i allmänhet och stadsnätens
roll och villkor i synnerhet. 375 personer svarade på enkäten,
vilket ger en svarsfrekvens på 43 procent. Enkäten sändes till
samtliga kommunstyrelseordföranden, kommundirektörer
och oppositionsråd i landets kommuner. 241 av landets 290
kommuner finns representerade bland de svarande.

Så har partiernas bredbandspolitik
utvecklats sedan 2006
Inför tre riksdagsval i rad har Svenska Stadsnätsföreningen ställt frågor till samtliga riksdagspartier*. Vid en jämförelse av svaren ser man en växande insikt om vikten av snabbt bredband
och stadsnätens betydelse för infrastrukturen.

Ombytta roller
Sedan partierna besvarade frågorna första
gången har allianspartierna gått från att vara i
opposition till att utgöra regering – och Socialdemokraterna tvärtom. Det är svårt att bortse
från sambandet mellan det egna ansvaret och
nöjdheten med nuläget.
Centerpartiet, som nu innehar IT-ministerposten, föreslog 2006 en s k digital allemansrätt.
Partiet slog fast att en sådan kräver »en heltäckande digital infrastruktur, tillgänglig för alla
medborgare och företag« och drog det så långt
som att »idag diskrimineras stora delar av befolkningen«. Nu nöjer man sig med att beskriva
befintliga satsningar.
2006 var det Socialdemokraterna som konstaterade att den egna regeringen hade gjort
»en stor satsning på utbyggnaden av bredband
i hela landet« och skött om den befintliga
infrastrukturen. I svaren 2014 är kritiken hård:
»Regeringens mål är fel. Vi kan inte lämna 10
procent av befolkningen bakom oss.«
Det femte transportslaget
Snabbt bredband har gått från att betraktas som
en möjlighet för framtiden till en självklarhet för
nutiden. 2006 var det fler som nämnde mobilt
bredband som alternativ och som hänvisade till
lokala förutsättningar för bredbandsutbyggnad.
De sju partierna beskriver nu IT som något
självklart och att det inte finns några motsättningar med andra delar av infrastrukturen.
Inför valet 2010 var det Kristdemokraterna som
använde begreppet »ett femte transportslag«,
som pekar på ITs roll vid sidan av väg, järnväg,
sjöfart och flyg. I årets enkät är Miljöpartiet det
enda parti som använder begreppet.
Mål för IT-området
Allianspartiernas IT-visioner spretar rejält inför
valen 2006 och 2010. I årets svar är partierna mer
samstämmiga – framförallt Centerpartiet och
Moderaterna talar med en röst. Förklaringen är
såklart regeringssamarbetet och den beslutade
digitala agendan.
Svenska IT-företag och utvecklandet av nya
produkter och tjänster nämns av samtliga partier som en positiv effekt av fortsatt utbyggnad.
Flera partier lyfter också fram möjligheter för
demokratin, de offentliga förvaltningarna och
medborgarnas deltagande.

I enkätsvaren från 2006 nämner ingen integritetsfrågorna, men 2010 märks tydligt att
FRA-debatten har satt spår: M, FP, MP och V
listar stärkt integritetsskydd som ett av tre mål
för IT-området. Trots att integritetsfrågorna
knappast är mindre aktuella idag, är det nu bara
Miljöpartiet som nämner dem.
Statlig finansiering självklar – men synen på
ansvar varierar
Flera partier betonade 2006 och 2010 att staten
ska garantera god infrastruktur i hela landet,
men utan att utveckla vad det innebär. De sju
partierna är numera rörande överens om att
staten ska fortsätta medfinansiera bredbandsutbyggnaden, åtminstone på landsbygden – där
skiljelinjen är att oppositionen vill öka de statliga
investeringarna.
Moderaternas utgångspunkt är att bredband
ska tillhandahållas av marknaden. Staten ska
se till att spelreglerna är stabila och att konkurrensen fungerar. 2010 svarade man att det »i
framtiden kan finnas geografiska områden där
staten kan behöva engagera sig«. I årets enkät är
Moderaternas besked om möjligt ännu tydligare: IT-infrastrukturen ska främst byggas ut, ägas
och förvaltas av marknaden.
Folkpartiet tycks ha bytt fot i ansvarsfrågan.
2006 lyfte man det offentliga ansvaret att se till
att infrastrukturen täcker hela landet även om
det »inte [måste] innebära att staten äger 100
procent«(!). Nu betonar Folkpartiet att statens
roll är att övervaka bredbandsmarknaden, inte
att ansvara för utbyggnaden.
Även i Centerpartiets svar anas en förflyttning. 2006 svarade partiet att det är en av
»statens grundläggande uppgifter att garantera
lika tillgång till infrastruktur«, men nu säger man
sig vara nöjd med den nuvarande modellen.
Kristdemokraterna har konsekvent pekat på
vikten av att alla får tillgång till en bra bredbandsuppkoppling. 2006 betonade man att
frågan måste ses ur ett rättviseperspektiv. Både
2010 och 2014 beskriver KD statens ansvar som
övergripande och samordnande, men också att
staten bör satsa där marknaden sviktar och vid
behov korrigera politiken.
Miljöpartiet lyfter genomgående att de stats
ägda fibernäten bör ses över och om möjligt slås
samman. 2010 skriver man att samhället måste
se till att det finns funktionell och fast kommu-

nikation i hela landet, men att det inte är säkert
att staten bäst genomför utbyggnaden. 2014 betonar MP att staten måste ta ett stort ansvar för
utbyggnad och finansiering och föreslår ökade
investeringar med 210 miljoner per år.
Socialdemokraterna anser att de offentliga
aktörerna ska vara marknadskompletterande
snarare än att ta ett huvudansvar för bredbandsutbyggnaden. Detta eftersom det finns så starka
ekonomiska incitament för privata aktörer att
bidra. Ändå vill partiet 2014 kraftigt öka statens
anslag, med 371 miljoner mer än regeringen.
Vänsterpartiets ståndpunkter är konsekventa:
staten har ett organisatoriskt och ekonomiskt
ansvar för infrastrukturen och för att minska den
digitala klyftan i samhället. 2010 betonade man
också att det bör vara det allmänna som äger
bredbandsnätet. 2014 förslår även Vänsterpartiet
ökade anslag för fiberutbyggnad.
Synen på marknaden
Även om det talas en del om det lokala engagemanget och ansvaret, lyser stadsnäten med sin
frånvaro i enkäterna. I 2010 års enkät var det bara
Kristdemokraterna som nämnde stadsnätens
viktiga roll. I årets enkät är det bara Socialdemokraterna som spontant nämner stadsnäten, men
på en direkt fråga är även Folkpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet öppna för att utreda
stadsnätens möjligheter att verka utanför den
egna kommunen.
När partierna tidigare år berör bredbandsmarknaden verkar det framförallt handla om
en oro för att offentliga aktörer ska snedvrida
konkurrensen och störa den fria marknaden.
Folkpartiet betonar 2010 att man inte vill att
några nya monopol ska formas bland operatörer – vilket kan tolkas som att man har ögonen
på Telias dominerande ställning. Socialdemokraterna framhåller också 2010 att man vill se
ökad konkurrens bland dem som tillhandahåller IT-infrastruktur. I årets enkät är frågan om
konkurrensneutralitet för stadsnäten den enda
marknadsaspekt som nämns. n
SSNf
* Även Sverigedemokraterna fick 2014 års enkät,
men besvarade den inte.
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Eliza Roszkowska Öberg
Riksdagspolitiker (M)

Du är IT-talesperson för ert parti. Kan du
beskriva omfattningen av dina IT-frågor?
Jag är ansvarig för IT-politiska frågor i Trafikutskottet som behandlar infrastruktur- och
e-förvaltningsfrågor samt övergripande IT-politiska frågor. Jag arbetar dock även med många
andra IT-relaterade frågor som behandlas av
andra utskott, som informationssäkerhet, IT i
skolan, grön IT/IT och miljön, IT i vården, personlig integritet på nätet, Internet Governance,
e-demokrati, elektroniska val, e-parlament och
frågor som berör IT inom EU.
Hur har du varit med och påverkat den
digitala utvecklingen i Sverige?
Jag har bidragit till att vi nu har en IT-strategi för
Sverige, den Digitala Agendan.
Riksdagen beslutar om statens budget och
inom Trafikutskottet ansvarar vi för anslagen till
Kommunikationer som inkluderar bland annat
IT-infrastruktur. Vi utformar lagstiftningen och
skapar spelregler för hela branschen. I mitt arbete fokuserar jag på att ta bort onödiga hinder för
utvecklingen och skapa bra förutsättningar för
en fungerande konkurrens.
Jag har skrivit många motioner som berör
olika IT-områden.
Som opinionsbildare skriver jag artiklar i
tidningar.
Jag för aktiv dialog med många aktörer inom
IT-branschen, både företag och myndigheter,
för att hålla mig uppdaterad, bli inspirerad och
påverka den digitala utvecklingen.
Jag var med i en utredning som heter
E-offentlighetskommittén som handlade om
elektroniskt utlämnande av handlingar och om
säkerhetskopiors rättsliga status – vi föreslog att
säkerhetskopior bör undantas från begreppet
allmän handling.
Tack vare en ständig dialog med regeringen
och departementen, framför allt Näringsde-
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Ta bort onödiga hinder
och skapa bra förutsättningar
för en fungerande konkurrens
partementet, har jag påverkat många beslut.
Personligen är jag mest stolt över beslutet om
att frekvenserna efter nedsläckningen av den
analoga TVn skulle användas för elektronisk
kommunikation och inte till flera marksända
HDTV-kanaler. Med dagens mobila samhälle
behöver vi mycket frekvensutrymme både för
mobiltelefoni och mobilt bredband.
Är det någon specifik fråga som du
brinner mer för?
Det är viktigt att se tekniken som en möjliggörare, inte som ett mål i sig själv. Det finns en stor
potential i användningen av informationsteknik,
men vi får inte glömma att tekniken är till för
människorna, inte tvärtom. Det finns många
mycket intressanta IT-frågor, det är svårt att välja
bara en.
Hur ser du på stadsnäten?
Stadsnäten har en stor och viktig roll i
bredbandsutbyggnaden och digitaliseringen av
Sverige. På många håll har stadsnäten varit pionjärer med fibernätsutbyggnad. Fler människor
och företag får tillgång till elektroniska tjänster
och service. En allt större del av kommunikationen sker idag elektroniskt. En välfungerande
elektronisk kommunikation är en förutsättning
för att samhället ska fungera och utvecklas och
spelar en viktig roll för Sveriges konkurrenskraft.
Vilken roll tycker du att stadsnäten ska ha?
Jag tycker att stadsnäten ska fortsätta bidra
till att digitalisera Sverige och bidra till att våra
politiska målsättningar uppfylls: att Sverige ska
ha bredband i världsklass, där alla hushåll och
företag bör ha goda möjligheter att använda
sig av elektroniska samhällstjänster och service
via bredband (Bredbandsstrategin) samt att
Sverige ska vara bäst i världen på att använda
digitaliseringens möjligheter. I en internationell

jämförelse ska Sverige ligga i framkant vad gäller
överföringstjänster, kvalitet och priser. Förutsättningen att uppfylla dessa mål är en välutbyggd,
robust IT-infrastruktur med hög kapacitet.
Personligen tycker jag att stadsnätens roll bör
förtydligas eftersom det är i vissa fall lite oklart
vilken roll stadsnäten spelar på marknaden.
Många stadsnät har kommersiell inriktning, vissa
förutom att äga och hyra ut fiber är även aktiva
som kommunikationsoperatörer eller till och
med som tjänsteleverantörer. Man kan fråga
sig om offentligt finansierad verksamhet ska
konkurrera med privata aktörer. Det är viktigt att
man inte snedvrider konkurrensen genom prissättning under självkostnad. Om en kommun
agerar på bredbandsområdet måste man fråga
sig om den verksamheten bedrivs inom ramen
för den kommunala kompetensen. Trafiken i
stadsnäten bör vara neutral och öppen och det
innebär att man ger tillträde till den egna infrastrukturen på lika och icke diskriminerade villkor.
Hur ser det ut där du bor? Kan du välja
fiberbredband?
Nej.
Om du fick önska, vilken digital tjänst
kulle du vilja ha som inte finns idag?
Jag skulle önska mig mer standardiserade och
kompatibla digitala tjänster och produkter, t ex
öppna protokoll för ljud och bild mellan produkter. Att inte behöva massvis med olika adapters
och olika sladdar skulle också underlätta vardagen. Jag föredrar konkurrens och flexibilitet före
inlåsningar för vissa system.
Är det något medskick du vill göra
till bredbandsbranschen?
Keep up the good work! n
Laila Lilliehöök

Det handlar om att ta
utvecklingen till nästa steg
Du är IT-talesperson för ert parti. Kan du
beskriva omfattningen av dina IT-frågor?
Jag är ordförande i Trafikutskottet vilket innebär
ett engagemang i alla IT-infrastrukturfrågor.
Hur har du varit med och påverkat den
digitala utvecklingen i Sverige?
Det var socialdemokraterna som lade grunden
till den position som Sverige har idag när det
gäller dessa frågor.

Anders Ygeman

Riksdagspolitiker (S)

Är det någon specifik fråga som du brinner
mer för?
Det handlar om att ta utvecklingen till nästa
steg. Vi ser att Sverige börjar sacka i en del
internationella rankingar och det finns fortfarande de som står utanför IT-samhället. Det blir
ett allt större handikapp. Det krävs att man är
med. Detta är en demokratifråga men också
en näringsfråga. Vi ska kunna konkurrera med
andra länder och då måste vi ha en tätposition.
Man blir lätt ifrånsprungen.
Vi måste få snabbt bredband över hela
landet. Naturligtvis måste vi också ha en bred
folkbildningssatsning för att få med de här
900 000 människorna som står utanför idag. Vi
måste ställa krav på täckning för mobildata i
stora delar av vårt land. Vi måste få skärpta tekniska krav och vi måste vara med och bidra med
pengar, t ex EUs lantbruksstöd, för att bygga ut
i glesbygd. Även andra bör skjuta till resurser. Vi
måste få andra sätt att koppla upp oss men ser
också att staten och kommunerna samt regionerna kommer att vara tvungna att bidra. Vi ser
att de kommuner och regioner som är aktiva är
de som också får resultat.
Hur ser du på stadsnäten?
De är en viktig del av Sveriges framgångssaga.

Vilken roll tycker du att stadsnäten ska ha?
De ska vara konkurrenskraftiga leverantörer av
IT-infrastruktur som gör att många olika intressenter kan använda sig av det och bygga vidare
på Sveriges starka position.
Hur ser det ut där du bor? Kan du välja
fiberbredband?
Jag kan inte välja helt fritt men Stokab erbjuder
flera olika leverantörer och jag kan koppla upp
mig på flera olika sätt.
Om du fick önska, vilken digital tjänst
skulle du vilja ha som inte finns idag?
Jag vill väldigt gärna ha en bättre simultanöversättare. Vi kommer närmare och närmare en
lösning men vi har en bra bit kvar. Vi har Google
som vi kan skriva in och prata till men den klarar
fortfarande inte det simultant och har väldigt
svårt att förstå sammanhang. Det betyder
otroligt mycket för världen om vi kunde kommunicera simultant mer sammanhangsberoende.
Det krävs en massiv folkbildningsinsats och vi
ska ge branschen möjlighet att vara med.
Att vi har de största vinsterna i IT-samhället
framför oss. Vi är fortfarande i utvecklingens
början. Det finns otroligt mycket både mänskligt och ekonomiskt att vinna på en fortsatt
utveckling. Det är ex vis fortfarande så att vi har
digitaliserat väldigt mycket papper men vi gör
det fortfarande på det gamla papperssättet. Vi
använder inte digitaliseringens möjligheter.
Är det något medskick du vill göra
till bredbandsbranschen?
Det handlar om att fortsätta bygga Sverige
konkurrenskraftigt. n
Laila Lilliehöök

Motioner om bredband

2%

Motioner där bredband nämns

En gång om året får riksdagsledamöterna lämna motioner och förslag
i praktiskt taget vilket ämne som helst. Det är vid den allmänna motions
tiden som äger rum på hösten.
Under riksdagens allmänna motionstid förra året lämnades det inte mindre än
3 548 motioner. Ordet »bredband« nämns i 74 av dessa motioner. Om vi studerar
dessa mer i detalj var 18 s k parti- eller kommittémotioner, som uttrycker partiets
uppfattning och 48 var s k enskilda motioner från ledamöter. n
Camilla jönsson SSNf
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Anna-Karin Hatt

IT- och energiminister (C)

Så här ser IT-ministern
på bredbandsfrågorna
Du har varit IT-minister i 3,5 år. Har din syn på
bredbandsbranschen förändrats under den
här tiden?
Det som jag framför allt slagits av är, att bredbandsmarknaden utvecklats så snabbt de
senaste åren. I början när Alliansregeringen
anslog medel till bredbandsutbyggnad på
landsbygden blev det till och med pengar över,
eftersom inte tillräckligt många sökte. Idag är
det ett helt annat söktryck och många som vill ta
del av de 2,2 miljarder som jag och Centerpartiet
hittills lyckats få Alliansregeringen att satsa på
bredbandsutbyggnad på landsbygden.
Vad vill du lyfta fram som du åstadkommit
under perioden?
Jag är särskilt glad över att vi kunnat satsa så
mycket på att bygga ut bredband på landsbygden, och nu förbereder vi oss för att kunna
fortsätta satsa på det också framöver. Dessutom
är det väldigt bra att utbyggnaden av både
mobilt och fast bredband går så snabbt just nu.
Det finns förstås många förklaringar till det, men
ett av de viktigaste är regeringens bredbandsstrategi och det arbete vi gör i Bredbandsforum,
där SSNf är en flitig aktör.
Av det du velat åstadkomma, är det något
du är mindre nöjd med?
Nej, IT-utvecklingen går helt klart åt rätt håll, och
den gör det dessutom väldigt snabbt. Operatörerna, stadsnäten, och politiken har gemensamt
nått väldigt långt, vilket är bra för Sverige. Väldigt många svenskar gillar den nya tekniken och
använder den flitigt. Allt detta tillsammans gör
att Sverige kan öka sin konkurrenskraft, skapa

2 981
gånger användes ordet stadsnät på
sociala medier under 2013.

nya jobb och företag och förverkliga andra samhällsmål, som t ex att minska vår miljöpåverkan.
Om du fortsätter som IT-minister efter valet,
vilka är de tre viktigaste frågorna som du då
vill driva?
För mig och Centerpartiet är det helt avgörande
att vi fortsätter bygga ut bra bredband, så att
hela landet kan ha bredband i världsklass. Man
ska kunna kommunicera med modern kommunikation både i storstädernas centrum och
på landsbygden. Det är en framgångsfaktor för
Sverige.
Dessutom vill jag och Centerpartiet fortsätta
bygga ut mobiltelefonin, så att mobilnäten täcker allt mer av landets yta och räcker till när allt
fler vill använda mobiltelefonin allt mer. För att
det ska vara möjligt, ska vi fortsätta ställa tuffa
krav på operatörerna, samtidigt som vi frigör allt
mer spektrum för mobiltelefoni.
Den tredje frågan handlar om IT i skolan. Idag
går alltför många ungdomar ut skolan utan fullständiga betyg. Samtidigt vet vi, att smart IT kan
hjälpa våra barn och unga att lära sig mer. Därför
vill jag och Centerpartiet att alla skolor ska skaffa
sig en egen IT-strategi, vi vill se mer smart IT-användning i skolan, vi vill satsa mer på forskning
om IT-baserad pedagogik, vi vill satsa på ett
nationellt digitalt lärarlyft och vi vill underlätta
för fjärr- och distansundervisning även i skolan.
Med smartare IT-användning i klassrummen
kommer fler barn och unga få chansen att göra
mesta möjliga av sin förmåga och få godkända
betyg. n
Laila Lilliehöök

Stadsnät på sociala medier
Idag använder många människor, företag och organisationer sociala medier för att kommunicera
med sina målgrupper och varandra. Skälet till det är att det är ett snabbt och enkelt sätt att nå fram
och skapa en dialog. De sociala medierna har också blivit allt viktigare i politiken. Inför det s k supervalåret 2014 satsar partierna på att synas i sociala medier.
När SSNf inkluderar Facebook, Instagram, Twitter, bloggar, videobloggar samt mikrobloggar har
ordet stadsnät används 2981 gånger 2013. n
Camilla jönsson SSNf

