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2016-04-12 

§ 57 Svar på remiss avseende slutbetänkandet 
statens bredbandsinfrastruktur som resurs 
(SOU 2016:01) 
Dnr KST 2016/126 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott instämmer i bifogat remissvar på slutbetänkandet 
Statens bredbandsinfrastruktur som resurs, och beslutar att remissvaret ska 
överlämnas till Näringsdepartementet 

Sammanfattning av ärendet 

Torsby kommun har som enda kommun i Värmland inbjudits att lämna remissvar på 
slutbetänkande Statens bredbandsinfrastruktur som resurs, SOU 2016:1, Utredningen 
om effektivare användning av statens bredbandsinfrastruktur. Bredbandssamordnare 
Cecilia Sjöden har fått i uppdrag att presentera ett remissvar. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse av Cecilia Sjöden 
Remiss- statens bredbandsinfrastruktur som resurs (SOU 2016:1) 
Yttrande på remiss av Cecilia Sjöden 

Beslutet skickas till 

Cecilia Sjöden 

Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
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Datum 

2016-04-01 

Yttrande 

2016-04-01 Dnr KST 2016/126 

Näringsdepartementet 

103 33 Stockholm 

Betänkande SOU 2016:1, Utredningen om effektivare användning av 
statens bredbandsinfrastruktur 

Dnr N2016/00194/ITP 

Sammanfattning 

Vi instämmer i de förslag som utredning presenterar för en effektivare användning av 

statens bredbandsinfrastruktur. Vi anser dock att utredningen även skulle ha innefattat 

bredbandsinfrastruktur som ägs till mer än 1/3 av staten. Som ägare av mer än 37 % i 

TeliaSonera bör även de kunna omfattas av regeringens tydligt uttalade förväntningar 

om att bidra till att regeringens och riksdagens bredbandsmål uppnås genom 

samverkan med övriga statliga bolag och myndigheter. Som utredningen påpekar vad 

gäller Vattenfall AB och Teracom AB kan regeringen som ägarrepresentant föra samtal 

med ledningen och betona vikten av att de deltar i samverkan, så kan även regeringen 

som stor delägare ha en motsvarande dialog med styrelsen och ledningen för 

TeliaSonera. Utredaren har också kommenterat att det enligt hörsägen ska vara svårt 

att köpa t.ex. svartfiber av Skanova som är ett dotterbolag till TeliaSonera (avsnitt 

2.2.5). Hade TeliaSonera ingått i utredningen hade det varit en relevant kommentar 

och utredningen kunnat fastställa om så var fallet och i så fall varför. 

4. Regeringens styrning av de statliga aktörerna, förslag nr 9 

En årlig redovisning till ansvarig minister av hur Vattenfall AB och Teracom AB bidrar 

till att regeringens bredbandsmål uppfylls bör kunna framföras som önskemål av 

staten som ägarrepresentant. 

Cecilia Sjödén Torsby kommun 0560-160 03 direkt cecilia.sjoden@torsby.se Sida 

Bredbandssamordnare 20. IT-avdelningen 073-271 21 97 mobil it@torsby.se 1 (3) 

Besöksadress 685 80 Torsby 0560-160 00 växel ks@torsby.se 

Nya Torget 8, Torsby 0560-160 25 fax www.torsby.se 

http:www.torsby.se
mailto:ks@torsby.se
mailto:it@torsby.se
mailto:cecilia.sjoden@torsby.se


 
 

  

 

 
 

  

 

  

    

    

  

  

  

  

  

   

   

 

 

   

 

  

 

   

  

 

     

 

     
 

   

    

 

    

  

  

    

     

 

 

  

 

   

 

 

6. Förläggning av ny bredbandsinfrastruktur för framtida behov 

	 För att detta förslag ska få effekt är det viktigt med dialog och samverkan med 

marknadens aktörer så de faktiskt drar nytta av det. Även här skulle staten 

som delägare i TeliaSonera ha möjlighet att föra dialog med även deras styrelse 

och ledning och betona vikten av samverkan. 

	 Det bör fastställas ett standardkrav för kanalisation och fiber så att kvalitet och 

hållbarhet säkras. Förslagsvis den standard som Tillväxtverket anger i 

Vägledning för ett lyckat bredbansprojekt så att ortssammanbindande nät som 

delfinansieras av medel ur Europeiska regionala utvecklingsfonden och lokala 

accessnät som delfinansieras ur Landsbygdsprogrammet inte skiljer sig i 

standard från statens bredbandsinfrastruktur. 

	 Det förefaller märkligt att utredningen ser det som en nackdel att Trafikverket 

behöver dokumentera kanalisation och anslutningspunkter (punkt 6.3.2 

Kanalisation). Idag ställs det höga krav på aktörer som bygger 

bredbandsinfrastruktur med stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden 

eller Landsbygdsprogrammet att dokumentera kanalisation med eller utan 

fiberkabel och anmäla det till Ledningskollen. Ska statliga bolag och 

myndigheter ha lägre krav? Som framgår i punkt 2.2.1 har Trafikverket ingen 

samlad bild av hur mycket kanalisation och fiberkabel som finns och därför 

borde det vara av största vikt att Trafikverket får i uppdrag att genomföra en 

inventering och dessutom får resurser till det. 

7. Sammanbyggnad av nät för ökad robusthet på platser där det inte finns någon 
marknadsdriven utveckling 

Detta förslag anser vi vara det viktigaste av utredningens förslag då avsatta medel 

inom Landsbygdsprogrammet till accessnät är begränsade liksom de medel som 

avsatts ur Europeiska regionala utvecklingsfonden för ortssammanbindande nät som 

finns tillgängliga för de tre programområden med störst glesbygd, Övre Norrland, 

Mellersta Norrland och Norra Mellansverige. Det är också det förslag som kan ge 

största effekten av ökad tillgång och samordning av den statliga bredbands

infrastrukturen för att nå regeringens och riksdagens bredbandsmål. 

Det framgår dock inte vem eller vilka som bedömer rimligheten och vad den baseras 

på. Detta tillför en osäkerhet i effekten av förslaget med tanke på att Trafikverkets och 

Svenska kraftnäts samlade innehav av bredbandsinfrastruktur inte omfattar stora delar 

av Småland, Östergötland, Värmland, Dalarna, Härjedalen, Jämtland, Lappland och 

Norrbotten. 

Ytterligare utredning 

I utredningens analys av vilka konsekvenser utredningens förslag kan ge upphov till 

tar utredningen upp en väsentlig punkt i fråga om informationssäkerhet i de statliga 

näten (8.1.3). Det bör skyndsamt tillsättas en utredning av statens framtida behov av 

säkerhet i sina nät så att påverkan av samförlagd bredbandsinfrastruktur bli klarlagd 

innan samförläggning görs. 
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Som nämndes inledningsvis har utredningen inte inkluderat TeliaSonera som ägs till 

drygt 37 % av staten men tagit upp en hörsägen om svårigheter att köpa svartfiber från 

Skanova. Med anledning av det och med anledning av att samordning är nyckeln till 

att uppnå målen i Bredbandsstrategi för Sveriges föreslår vi också att det tillsätts en 

utredning av hur övriga nätägare, TeliaSonera/Skanova, Tele2, IP-Only och TDC bidrar 

till statens bredbandsmål, i vilken omfattning och på vilka villkor de erbjuder tillgång 

till svartfiber. 

I detta ärende har Kommunstyrelsens arbetsutskott, Torsby kommun beslutat. 

Bredbandssamordnare Cecilia Sjödén har varit föredragande. 
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