IT-infrastruktur för stad och land (SOU 2000:111)

Svenska Stadsnätsföreningens (SSNf) remissvar på Betänkandet IT-infrastruktur för stad och
land (2000:111)
SSNf och dess medlemmar har tidigare svarat på delbetänkanden och varit aktiva i
bredbandsdebatten. Vi har påpekat att det statliga stödet för utbyggnaden är alltför otillräckligt
och komplicerat. Den statliga satsningen har utgått ifrån att 70 % av utbyggnaden skulle hanteras
av marknadens aktörer och att stödet skulle koncentreras till verklig glesbygd. Denna övertro på
marknadens möjligheter/vilja har snedvridit såväl debatten som statens agerande. Vi befarade
mycket tidigt att marknadens intresse för utbyggnaden inte skulle sträcka sig till 70% av riket.
Detta har fått till följd att stora delar av Sverige riskerar att stå utanför bredbandsutbyggnaden.
Det statliga stödet till den extrema glesbygden blir också i det närmaste verkningslöst då
närbelägna tätorter inte ges förutsättningar.
SSNf är väl medveten om att stora investeringar krävs för att ge hela Sverige en väl utbyggd ITinfrastruktur. Därför menar vi att detta är en nödvändig investering om vårt land ska kunna
bibehålla en tätposition inom IT-utvecklingen, men även för att trygga vår framtida välfärd.
Sverige är en isolerad del av Europa, stora avstånd och liten befolkning. Dessa fakta går det inte
att bortse ifrån. Om riksdagens och regeringens uttalade löfte om bredband till alla ska
förverkligas så krävs ett kraftigt ekonomiskt tillskott.
SSNf menar att nya och robusta tag nu måste tas av staten för att alla ska få tillgång till den nya
tekniken. Förutom ett kraftigt ekonomiskt tillskott krävs ett tydliggörande av vad bredband är för
något. Ett avstamp i regeringens egen IT-kommissions vision vore lämpligt. Dagens vilseledande
marknadsföring om vad bredband är har dessutom lyckats reta upp stora delar av befolkningen ,
varför det vore på sin plats att definiera vad man menar med ”bredband” eller nät med hög
överförings kapacitet.
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