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Skrivelse från Byanätsgruppen inom Bredbandsforum

Angående schabloner för bredbandsstöd
Bästa Jordbruksverket,

Bredbandsforum är en del i genomförandet av regeringens bredbandsstrategi.
Det övergripande målet i strategin är att Sverige ska ha bredband i världsklass.
Bredbandsforum fungerar som en arena för dialog och samverkan mellan
regeringen, myndigheter, organisationer och företag som verkar på den svenska
bredbandsmarknaden.
Inom Byanätsgruppen, Bredbandsforums arbetsgrupp för bredbandstillgång på
landsbygden, har frågan om det kommande landsbygdsprogrammet diskuteras.
Det har kommit till gruppens kännedom att Jordbruksverket överväger att införa
en schablon för bredbandsstöd inför nästa programperiod. Gruppen vill härmed
göra Jordbruksverket uppmärksam på följande.
Ambitionen att förenkla landsbygdsprogrammet är viktig och nödvändig. Att
sträva efter att göra regler och ansökningsprocess enklare – samtidigt som
handläggningen kan bli snabbare - är efterfrågat. För att programmet ska kunna
nå målgruppen byalag effektivare är det nödvändigt att reducerar byråkratiskt
krångel så långt som möjligt.
Ambitionen att förenkla och förtydliga får dock inte ske på bekostnad av att
områden på landsbygden där det är långt mellan gårdarna, eller
markförhållandena är besvärliga, exkluderas. Att införa en schablon som ger
alla hushåll en specifik summa i möjligt bredbandsstöd - utan att beakta de
reella förhållanden som råder regionalt och lokalt – är fel väg att gå. Det
kommer att ge incitament att allokera stöd till närmare tätorter, och lämna stora
områden utan vare sig kommersiellt intresse eller stödmöjligheter.
Byanätsgruppen bedömer att schabloner kan vara ett sätt att skapa ökad
tydlighet och förutsägbarhet. De måste dock utformas med försiktighet. Syftet
måste vara att premiera engagemang, inte utestänga enskilda gårdar och
områden med låg befolkningsdensitet.
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----------------------------------------[Underskrift]
Åsa Odell,
Ordförande i Byanätsgruppen inom Bredbandsforum
I Byanätsgruppen ingår representanter för LRF, PTS, HSSL, SKL, Skanova, SSNf,
Bynet, Atellus, VGR och Telenor.
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