1(2)

2009-02-06

Handläggare:

Fi2009/346

Lars Hedberg
08-506 362 70
e-post:: lars.hedberg@ssnf.org

Finansdepartementet
103 33 Stockholm
e-post
registrator@finance.ministry.se
anneli.edstam@justice.ministry.se

Remissvar
Svenska Stadsnätsföreningen (SSNf) lämnar följande synpunkter på Er remiss:

Promemorian Skattereduktion för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av vissa
bostäder.

Inledning
SSNf är en bransch- och intresseorganisation som organiserar ca 150 stadsnät och ca 150 leverantörer av
tjänster och utrustning.
Våra synpunkter avser endast stadsnätsägarnas intressen som till ca 90 % ägs och drivs av kommunala
bolag eller förvaltningar eller i samverkan med privata partners.
Huvudsyftet för våra offentligt ägda stadsnät är att ge invånarna, företag och den kommunala
verksamheten i respektive kommun och region möjlighet till bredband via öppna konkurrensneutrala nät,
där valfrihet och öppenhet på icke diskriminerande villkor råder.
Det ger befintliga och nya aktörer möjlighet att leverera sina tjänster utan att behöva investera i egen
infrastruktur.
Stadsnätens verksamhet har bedrivits i ca 15 år och har gjort Sverige till den mest utbyggda nationen i EU
och den tredje i värden med ca 30 % fiberanslutning av hushållen, varav 20 % via stadsnäten. Stadsnäten
har investerat ca 20 miljarder sedan verksamheten började.
I Sverige finns ca 4,5 miljoner hushåll där ca 52 % utgörs av egna hem. Dessa har en relativt lägre
anslutningsgrad då marknadens aktörer är mindre benägna att ansluta dessa p.g.a. högre kostnader per
hushåll. Vi befinner oss därför i ett läge där någon form av incitament skulle öka viljan att investera i
egen bredbandsinfrastruktur på sin fastighet. Detta skulle dessutom skapa många nya arbetstillfällen, inte
minst på landsbygden.
Vi avser endast att lämna synpunkter på den del som gäller ”elektronisk kommunikation” (4.2 sid 21) och
kostnaden för installationsarbetet.

Synpunkter
SSNf anser att skattereduktion för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad är ett utmärkt förslag
och ställer oss därför bakom detta. Då ett incitament som står för en del av de egna arbetskostnaderna som
gör att man får tillgång till en ny ITinfrastruktur gynnar både det enskilda hushållet och samhället.
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Det är vår övertygelse att detta kommer att skapa nya arbetstillfällen och göra svartarbete vita. Samtidigt
som medborgarna gynnas av att få tillgång till publika tjänster gynnas den demokratiska processen.
Då skrivningen är något otydlig i vad som menas med ”arbetskostnad” är det viktigt att det klargörs på ett
mycket tydligt sätt så att ev. missförstånd undvikes. Exempelvis måste maskintid ingå d.v.s. om en
fastighetsägare ger en entreprenör i uppdrag att gräva ner kanalisation från tomtgräns till bostadshuset, så
måste den totala grävkostnaden vara avdragsgill, i annat fall måste fastighetsägaren hyra in personal som
handgräver, vilket förmodligen blir betydligt kostsammare.
Till detta arbete kan också tillkomma arbetskostnader för att dra en kabel i kanalisationen samt att i huset
montera kabel/kablar till bredbandsuttag.

Med vänliga hälsningar
Stockholm den 6 februari 2009

Lars Hedberg
Generalsekreterare
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