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Svenska Stadsnätsföreningens yttrande över Region Örebro Läns
förslag på ny handlingsplan för bredband
Svenska Stadsnätsföreningen är en bransch- och intresseorganisation som representerar stadsnät i 190
kommuner. Stadsnäten är nätägare av ny modern IT-infrastruktur och säljer grossistprodukter till både
operatörer och tjänsteleverantörer. 94 procent av stadsnäten ägs av kommunerna som tidigt började de
bygga ut det svenska bredbandsnätet.
Stadsnätsföreningen verkar för öppna stadsnät, en modell som har varit mycket framgångsrik. Modellen
öppna nät innebär att stadsnätet bär ansvaret för det öppna nätet och ska säkerställa att lika och ickediskriminerande villkor efterlevs samt ska säkerställa god konkurrens i nätet.

Yttrandet
Stadsnätsföreningen anser att förslaget på handlingsplan för bredband är välformulerad och enkel att läsa
och förstå. Det finns en tydlig nulägesbeskrivning över såväl fast som mobilt bredband med bra grafiska
kartbilder. Nedan har stadsnätsföreningen sammanställt kommentarer och förslag på formuleringar som
föreningen tycker saknas.

Ansvarsfördelning och roller, sid 22
Marknadsaktörer
Som bygger och driver bredbandsnät bör erbjuda grossistprodukter i enighet med öppna nät.
Stadsnätsföreningen har tagit fram en definition av öppna nät som beskrivs i föreningens
öppenhetsdeklaration. Det är en definition som används och som Stadsnätsföreningen rekommenderar
Region Örebro Län att använda för att undvika missförstånd.
Nedan finns definitionen av öppna nät enligt Öppenhetsdeklaration (www.ssnf.org/sverigesstadsnat/vad-innebar-oppet-nat/):
Regionen
I likhet med kommunerna kan även den egna verksamheten inom regionen påverka fiberutbyggnaden
som en stor potentiell köpare av bredbandstjänster till den egna verksamheten.
Regionen ska samverka med intilliggande regioner i syfte att säkerställa robusthet och redundans av
bredbandsnäten över länsadministrationer.
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Post och Telestyrelsen, PTS
Bredbandsforum som är regeringens egna organisation bör lyftas ut och få en egen rubrik.
Handlingsplan inom respektive strategiskt område, sid 25
Samordning
Stadsnätsföreningen saknar här tydliga exempel på insatser kopplat till digitaliseringen för att tydliggöra
fördelarna av en väl utbyggd digital infrastruktur. Samhällets digitala utveckling kommer att ställa stora
krav på säkerhet och tillgänglighet och bredbandsnäten behöver vara sömlösa.
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