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Remissvar – Statens bredbandsinfrastruktur som resurs 
 
Regionförbundet i Västerbottens län, nedan kallat Region Västerbotten, har tagit 
del av betänkandet av Utredningen om effektivare användning av statens 
bredbandsinfrastruktur och fått möjlighet att inkomma med synpunkter till 
Regeringskansliet. 
 
Region Västerbotten delar uppfattningen om att den statligt ägda 
bredbandsinfrastrukturen är en viktig komponent för att nå regeringens mål 
gällande bredbandsutbyggnaden i Sverige. Genom att stärka samordning av och 
öka tillgängligheten till den är det möjligt att minska kostnader, öka säkerheten 
och robustheten i näten samt förstärka och påskynda bredbandsutbyggnaden.  
 
Region Västerbotten vill dock påpeka att de förslag som utredningen lägger 
endast avser stamnät och ortsammanbindande nät. Den stora utmaningen och de 
stora kostnaderna för att nå bredbandsmålen ligger i att bygga ut accessnät i de 
mer glest befolkade områdena i landet. En utbyggnad som underlättas av en god 
tillgång av stamnät och ortsammanbindande nät. De statliga aktörernas 
bredbandsinfrastruktur måste därför vara tillgänglig för alla på marknaden på 
konkurrensneutrala och icke-diskriminerande villkor. Därtill behöver rutiner, 
regler och samordning effektiviseras för att uppnå bästa resultat. 
 
Region Västerbotten ser positivt på utredningens förslag om att effektivisera och 
samordna användningen och nyttjandet av den statligt ägda och kontrollerade 
bredbandsinfrastrukturen. Att utredningen i sin analys utgått från den 
övergripande samhällsnyttan och beaktat de konsekvenser och den påverkan 
som förslagen innebär för bredbandsmarknaden är bra. 
 
Region Västerbotten instämmer generellt i utredningens förslag om att styrning 
och samordning mellan de myndigheter och statliga bolag som innehar 
bredbandsinfrastruktur måste formaliseras. Utredningen föreslår en tydligare 
styrning i regleringsbreven för myndigheterna Trafikverket och Affärsverket 
Svenska kraftnät. 
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I de två statliga bolagen Vattenfall AB och Teracom AB är dock förslagen endast 
att regeringen uttalar att ”den förväntar sig” att de berörda bolagen bidrar till att 
regeringens bredbandsmål uppfylls. Region Västerbotten föreslår en tydligare 
styrning från regeringen av de två bolagen, med nödvändiga krav för samverkan, 
kartläggning och redovisning av bolagens bredbandsinfrastruktur. 
 
Utöver samverkan mellan de aktuella myndigheterna och statliga bolagen måste 
samverkan också ske med det omgivande samhället. För att den statliga 
infrastrukturen ska kunna bli mer tillgänglig och kunna nyttjas effektivare 
behöver den också kartläggas och beskrivas på ett gemensamt och enhetligt sätt. 
För att skapa förutsättningar för detta föreslår Region Västerbotten att en av de 
statliga bredbandsaktörerna ges ett samordnings- och främjandeansvar avseende 
tillgång till och nyttjande av den statliga bredbandsinfrastrukturen.  
 
Region Västerbotten anser att förslagen till styrning och samordning även kräver 
en tydlig regional koppling. Detta för att få en tydlig knutpunkt mellan nationell, 
regional och lokal nivå avseende samordning och uppföljning.  Region 
Västerbotten föreslår därför att de organisationer som idag har det regionala 
utvecklingsansvaret i länen utses som samordnande regional organisation. 
Kopplingen till de regionala bredbandskoordinatorernas arbete blir då också 
tydlig och naturlig. 
 
Beslut om detta yttrande har fattats av förbundsstyrelsens arbetsutskott den 16 
juni 2016. 
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