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Remissvar- Samhällsomfattande teletjänster: finansieringen vid upphandling och
höjning av nivån för funktionellt tillträde till internet.
Inledning
Svenska Stadsnätsföreningen (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 vilka till 85 % ägs och eller drivs av kommunala bolag, 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 såväl på landsbygden som
i tätort möjlighet till bredband via öppna konkurrensneutrala nät där valfrihet och öppenhet på icke
diskriminerande villkor råder, som ger befintliga och nya aktörer möjlighet att leverera sina tjänster
utan att behöva investera i egen infrastruktur.
Lokalt/regional påverkan
Sverige är till skillnad mot de flesta andra länder i EU ett mycket glest befolkat land och har därmed
en extra utmaning när det gäller samhällsomfattande teletjänster, speciellt i områden där marknadens
aktörer visar litet intresse. Glesbygdsområden saknar ofta de förutsättningar som krävs för att en
marknadsdriven utbyggnad av infrastrukturen ska vara kommersiellt möjlig och det finns geografiska
faktorer som exempelvis berg eller djupa dalgångar som leder till radioskugga. Långa avstånd gör att
gräv- och schaktarbeten blir höga kostnadsmässiga faktorer. SSNf vill understryka vikten av den
lokala kännedom som kommuner och regionala samverkansorgan besitter. Dessa bör engageras i
arbetet med att förse svenska hushåll, som idag saknar grundläggande förutsättningar till bredband,
med funktionellt tillträde till Internet.

3.2

2 Mb

SSNf ifrågasätter den lägsta nivån på 0,5 Mb. Det funktionella tillträdet till Internet bör vara
minst 2 Mb, symmetrisk. Orsaken är bland annat utvecklingen av en alltmer avancerad
sjukvård i offentlig regi som i allt större omfattning bedrivs i patientens hem. Det finns idag
framgångrika tillämpningar med minst 1 Mb där en patient med hjälp av video i HD-kvalitet
kan bli undersökt i sitt hem och snabbare få konsultationer och den vård som behövs.
Eftersom många av Sveriges invånare har stora geografiska avstånd till vårdgivaren öppnar
vård på distans nya möjligheter till effektiviseringar och miljöbesparingar.
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SSNf förordar 2 Mb symetriskt för att kommande investeringarna i funktionellt tillträde till
Internet också ska i framtiden kunna vara bärare av viktiga samhällstjänster.
Vilka hushåll omfattas
SSNF anser att utbyggnaden av funktionellt tillträde till Internet och med minst 2 Mb
symmetrisk kommer att omfatta fler hushåll än det antal promemorian uppger. Hur många
hushåll som kommer att omfattas måste studeras djupare och kostnadsberäkningar tas fram.
Det är av vikt att få fram klarhet i denna fråga för att kunna ta ställning till vilka kostnader
som denna utbyggnad kommer att handla om. Med respekt för kommande investeringar så
kan man formulera ett måldatum längre fram i tiden då alla hushåll verkligen skall ha 1 Mbit.

4.3

En kompletterande finansieringsmodell för skyldigheten att tillhandahålla
samhällsomfattande teletjänster

Syftet med att ge hushållen funktionellt tillträde till Internet är att det i förlängningen kommer
att bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle. Det hjälper Sverige att möta utmaningarna i
form av en ökad globalisering och en åldrande befolkning i ett glest befolkat land.
Att ge hushåll funktionellt tillträde till Internet är till största delen en vinst för den offentliga
sektorn. Detta eftersom möjligheten att använda digital tjänster för skola, vård och omsorg
samt andra viktiga samhällstjänster kommer att bli allt viktigare för att behålla och utveckla
den välfärd som Sverige har och fullt ut kunna dra nytta av digitala samhällets fördelar. Även
tjänsteleverantörer och näringsidkare i allmänhet kommer att kunna dra fördelar av den
föreslagna utbyggnaden.
Därför anser SSNf att det inte är bara de anmälningspliktiga operatörerna som med sina
avgifter ska vara med och bekosta utbyggnaden utan i så fall många fler och det blir svårt eller
nästintill omöjligt att hitta en rättvis kostnadsfördelning. SSNf åsikt är därför att kostnaderna
till största delen ska finansieras via skattemedel.

Med vänlig hälsning

Mats Berggren
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