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Remissvar gällande förslag till förordning om statligt stöd för driftsäkra 
och robusta elektroniska kommunikationer  

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. Föreningen företräder en majoritet av de aktörer som aktivt 
investerar i ny modern infrastruktur för bredband i Sverige.  

Yttrandet 
Stadsnätsföreningen stödjer Post- och telestyrelsens (PTS) förslag om att regeringen ska besluta om en 
förordning enligt vilken PTS ska kunna ge ersättning för robusthetsåtgärder. Enligt PTS syftar 
robusthetsåtgärderna till att stärka sektorn för elektronisk kommunikation eller tillgången till elektronisk 
kommunikation, så att allvarliga händelser kan undvikas, eller konsekvenserna av dessa kan hanteras 
bättre. Enligt PTS är detta åtgärder som ska skapa ett skydd men som inte kan motiveras av den aktuella 
aktören och där risken är stor att nödvändiga investeringar inte genomförs om ansvaret för att uppnå den 
behövliga skyddsnivån ligger hos operatörerna.  

Stadsnätsföreningen håller med PTS om att alla aktörer som har en verksamhet som är av vikt för sektorn 
för elektroniska kommunikationer eller som är av vikt för samhället och har ett särskilt behov av 
elektronisk kommunikation, ska kunna få stöd genom robusthetsmedlen. 

En förordning skulle innebära ett tydligare regelverk och Stadsnätsföreningen anser, som PTS, att ett 
tydligt regelverk innebär att myndigheten kan säkerställa att krav på underlag, redovisning, återbetalning 
och återkrav också uppfylls. Förordningen bör även säkerställa att PTS har det mandat som myndigheten 
efterfrågar för stödverksamheten. Det skapar stabilitet och trygghet för de aktörer som kan bli aktuella 
för stöd.  
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