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Remissvar angående SOU 2016:1 Statens bredbandsinfrastruktur som resurs. 

Riksorganisationen Hela Sverige ska leva har beretts möjlighet att svara på remissen: 
Statens bredbandsinfrastruktur som resurs (SOU 2016:1) 

Riksorganisationen Hela Sverige ska leva består av ca 5 000 lokala utvecklingsgrupper i 
hela landet som arbetar for sin bygds utveckling. Många är aktiva i etableringen av 
fibernät Engagemanget är stort i bygderna och det gäller att fortsätta att ta vara på 
intresset for att inte bara uppnå utan överträffa regeringens bredbandsmål 2020. Vi består 
även av 24 länsbygderåd samt 44 medlemsorganisationer som stödjer vår verksamhet. 

Hela Sverige ska leva ställer sig bakom de av utredningen lämnade forslagen och vill som 
särskilt viktigt framhålla att Trafikverket, Affårsverket och Svenska kraftnät genom 
tydliga och forpliktigande instruktioner görs delaktiga i det arbete som pågår for att uppnå 
det nationellt fastställda bredbandsmålet 

Hela Sverige ska leva menar att detta for bästa resultat kräver en omstrukturering av både 
ägande av och inflytande över den IT -infrastruktur som ägs av staten även om detta inte 
ingick som en del av utredningens uppdrag att lämna forslag kring. 

A v statistik som återges i utredningen framgår att det främst är landsbygdens behov av 
nätutbyggnad som behöver tillgodoses och som kräver olika typer av stödåtgärder. 
Utredningens forslag är begränsade till det statliga innehavet av så kallade mellanortsnät 
och stamnät vilka i sammanhanget kan ses som "möjliggörare" for utbyggnad av de 
accessnät som kan bidra till att det nationellt satta bredbandsmålet kan uppnås. Det är 
också for utbyggnaden av dess accessnät som den nationella satsningen under 2014-2020 
på 3,25 miljarder kronor ur Landsbygdsprogrammet är avsatta. Här bör därför även 
Statens Jordbruksverk i regleringsbrev ges uppdraget att verka för uppnåendet av den 
nationella politiken på bredbandsområdet 

Hela Sverige ska leva menar att den kostnadseffektivitet som kan uppnås i 
bredbandsutbyggnaden genom att de boende själva engagerar sig måste tas till vara och 
att reglema for stödmedlen så långt som möjligt bör utgå från fiivilligkraftemas 
förutsättningar att hantera dessa. Erfarenheterna av det regelverk som är beslutat av 
Statens Jordbruksverk for stödet under innevarande programperiod visar enligt Hela 
Sverige ska leva att om det betydelsefulla arbete som frivilligkrafterna genom till 
exempel fi.berforeningar, byalag och vägföreningar gjort ska kunna påräknas även 
framgent regelfarenklingar måste komma till stånd. De avsatta medlen är nu intecknade 
genom hos länsstyrelserna inneliggande ansökningar. Dessa ansökningar omfattar 
dessutom ett väsentligt högre belopp än det tillgängliga. För att bredbandsutbyggnaden 


