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Sammanfattning
Att samverka om bredbandsutbyggnad är centralt. Genom att arbeta tillsammans och
samordna insatser är det möjligt att nå effektivare resursanvändning, få ett
helhetsperspektiv på utbyggnaden och tillgång till expertkunskap. I Sverige är det
särskilt viktigt att samverkan om bredbandsutbyggnad förekommer på regional nivå.
Att länsstyrelser, regioner, kommunala samverkansorgan, landsting och kommuner
samverkar regionalt är en förutsättning om bredbandsmålenska kunna nå
bredbandsmålen.
Det finns flera exempel på samarbetskonstellationer som idag arbetar på den regionala
nivån med bredbandsutbyggnad. Bredbandsforums arbetsgrupp Mandatgruppen har
identifierat tydliga framgångsfaktorer för att lyckas i samarbetet. Det räcker till
exempel inte med att enbart skapa mötesplatser för samarbete. För att ett effektivt
samarbete om bredbandsutbyggnad ska kunna utvecklas behövs personer som känner
ansvar för arbetet och kan driva det framåt. Det är i detta sammanhang särskilt
önskvärt att det finns en samarbetsorganisation med kansliresurser som kan fungera
operativt. Det behövs också en regional bredbandsstrategi som kan fungera som
gemensam utgångspunkt. Därtill krävs att alla aktörer känner ett förtroende för
varandra och samarbetsorganisationen. Utan detta förtroende kan inte
samarbetsorganisationen få ett tillräckligt stor mandat för att kunna agera handfast och
genomföra konkreta åtgärder.
I Sverige delas ansvaret för bredbandsutbyggnad i nuläget mellan flera olika aktörer
som arbetar på olika nivåer: den nationella, den regionala, och den lokala nivån. På den
nationella nivån finns minst 10 aktörer med betydande inflytande över möjligheten att
främja bredbandsutbyggnad. Dessa aktörer behöver koordinera sina insatser och ha en
gemensam målbild för bredbandsutbyggnaden. Koordinering behövs också på den
regionala nivån. Länsstyrelsen har ansvar för att fördela stödmedel för
bredbandsutbyggnad på landsbygden. Samtidigt ansvarar regioner och kommunala
samverkansorgan i de allra flesta fall, för den regionala utvecklingen. Att främja den
regionala utvecklingen innefattar även ett strategiskt ansvar att främja
bredbandstillgången. Ansvar och resurser är således delade mellan olika aktörer.
För att organisera aktörerna och åstadkomma ett gott samarbetsklimat som resulterar i
ett helhetsperspektiv på utbyggnaden och en effektivare användning av de tillgängliga
resurserna är bredbandskoordinatorer ett framgångsrikt verktyg. I bland annat
Östergötland, Dalarna och Västmanland har det tillsatts en bredbandskoordinator med
ansvar för att driva arbetet framåt. Det finns också tydliga tecken på att processen med
att ta fram en regional digital agenda skapat bättre samarbete mellan aktörerna. De
regionala digitala agendorna kompletterar också de bredbandsstrategier som tagits fram
regionalt och lokalt, och ger samtidigt dessa en ökad legitimitet.
På den lokala nivån är det i stor utsträckning kommunen som bestämmer hur mycket
som satsas på bredbandsutbyggnad. Att aktivt främja och förbättra förutsättningarna
för utbyggnaden av bredbandsinfrastruktur är i många avseenden ett frivilligt
åttagande. Kommunernas engagemang är därför en förutsättning för en god regional

samverkan och att samarbetsorganisationen får ett starkt mandat och en reell möjlighet
att påverka. Ett sätt att öka engagemanget för bredbandsutbyggnad är att öka
kunskapen om nyttan med bredband. Om bredbandsinfrastrukturen främst ses som en
kostnad, ett nödvändigt ont, kan det skapa ovilja att anvisa de resurser som behövs.
Sammanfattningsvis involverar bredbandsutbyggnaden många aktörer, med skilda
prioriteringar, otydliga och överlappande mandat samt begränsade resurser. Oavsett om
fokus sätts på den lokala, regionala eller nationella nivån är utmaningarna likartade.
Dessa utmaningar måste hanteras om bredbandsmålen ska kunna nås.
För att ytterligare sänka tröskeln för ökad samverkan om bredbandsutbyggnad på
regional nivå föreslår Bredbandsforums mandatgrupp att:


Länsstyrelserna och regionernas bredbandsuppdrag förtydligas



Jordbruksverket ges ett bredbandsuppdrag



Regionala bredbandskoordinatorer införs i alla län



Boverket får i uppdrag att följa upp hur planering för bredband hanteras



SKL ger ökad vägledning om bredbandsutbyggnad lokalt och i samarbete med
regionerna lyfter fram nyttan av bredband.



Bredbandsforum tillsätter en ny arbetsgrupp med uppgift att effektivare
kommunicera nyttan av bredbandsinvesteringar.

Förord
Den svenska modellen för bredbandsutbyggnad till slutkonsumenter bygger i stor
utsträckning på ett underifrånperspektiv. Det finns inga statliga planer för utbyggnad
till slutkonsumenter utan istället är det på regional nivå som utvecklingsarbetet sker.
Utbyggnaden sker på många sätt och en återkommande framgångsfaktor är samarbete
mellan lokala aktörer där hänsyn tas till lokala förutsättningar och utgångspunkten är
att tillsammans hitta lösningar som fungerar.
Inom ramen för Bredbandsforum har Mandatgruppen under ca ett halvår tittat närmare
på förutsättningar och utmaningar kring bredbandssamarbete. Vilka lärdomar kan dras
av det arbete som bedrivs i Sverige? Vad är det som gör att vissa regionala och lokala
samarbeten fungerar och andra inte? Hur svårt är det att få till stånd ett samarbete som
fungerar och skapar ett mervärde?
Mandatgruppen har varit verksam under perioden februari – september 2014 och har
samlat experter och ledande representanter inom bredbandsområdet för att diskutera
regionala roller, ansvar och resurser med avseende på bredbandsutbyggnad.
Sammansättningen på gruppen har gett en unik kompetenspool att dra nytta av. Detta
har gett effekt. Arbetet har präglats av stort engagemang hos deltagarna som frikostigt
delat med sig av sina lärdomar, erfarenheter och reflektioner. Gruppen har skapat
förutsättningar att djupdyka i det anvisade området och peka ut nyckelfaktorer. Trots
komplexiteten och bredden av frågor har gruppen kunnat avgränsa och skapa skärpa
kring vad som behöver göras för att stärka det regionala fundament som
bredbandsutvecklingen bygger på.
Denna rapport utgör en sammanfattning av gruppens arbete och representerar ett
tvärsnitt av de diskussioner, analyser och förslag som arbetet genererat. Slutrapporten
är samtidigt, på intet sätt, allt som gruppen gjort. En stor del av arbetet har skett i form
av workshops, diskussioner och genomgång av praktiska fall från verkligheten. Denna
typ av arbetssätt som skapat nätverk och genererat nya aktiviteter kan inte alltid
kvantifieras eller materialiseras i rapportform. Det långsiktiga värdet är långt högre än
vad en rapport ensam kan åstadkomma och i rollen som ordförande för denna grupp
har jag fått förmånen att möta intressanta, kunniga och trevliga människor som gjort
detta möjligt.
Ett stort tack till alla expertdeltagare som delgett sina erfarenheter utan omskrivningar
och till Bredbandsforums kansli som fångar upp och får det på pränt.
I enlighet med arbetsgruppens direktiv överlämnar härmed Mandatgruppen sin
slutrapport till Bredbandsforums styrgrupp.
Eva-Marie Marklund
Ordförande Mandatgruppen
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Slutrapport Mandatgruppen

1 Ramverk för gruppens arbete
1.1 Bakgrund
Denna rapport är en sammanfattning av det arbete som utförts inom ramen för
Mandatgruppen. Mandatgruppen tog sin utgångspunkt i det faktum att
bredbandsområdet sträcker sig över en rad områden och ett stort antal aktörer. Under år
2014 pågår dessutom arbetet med det de nya programmen för de regionala
strukturfonderna och landsbygdprogrammet (2014-2020). Båda programmen har
tidigare varit viktiga offentliga finansieringskällor av bredbandsinfrastruktur i områden
med svaga kommersiella förutsättningar och beräknas bli än viktigare under den
innevarande perioden.
På många sätt karaktäriserar programmen bredbandsområdet. En mångfald av aktörer,
frågor och regelverk måste jämkas samman inte minst på regional nivå. Bredden
möjliggör kreativa lösningar, men skapar oklarheter i förhållande till ansvar, roller och
vem som har mandat att agera. Det finns därmed en påtaglig risk för att hindren för
etablering av bredband växer, och att såväl lokala krafter (exempelvis byalag) som
marknadsaktörer (exempelvis stadsnät) minskar sitt engagemang och sina
investeringar.1
En särskild utmaning finns bland de offentliga aktörerna. Detta har bland annat
uppmärksammats av utredning av bredbandsstrategin. I sitt delbetänkande visar
utredningen bland annat att hur bredbandsstödens effektivitet påverkats negativt av
oklara roller mellan aktörer. Olika uttolkningar av regelverk och begränsad samordning
har bland annat gett upphov till suboptimalt utfall.2
När stödet till bredbandsutbyggnad under 2010 blev en del av Landsbygdsprogrammet
fick också Jordbruksverket en särskild och betydelsefull roll. Verkets uppgift att
säkerställa att ackrediteringsvillkoren för stödhanteringen uppfylls har omgetts av
utmaningar och de handläggande myndigheterna (länsstyrelserna) har tvingats lägga
mycket tid på administration såsom handläggningsrutiner som fortlöpande utarbetats
och ändrats. Detta förhållande har också bidragit till att stor osäkerhet skapats hos
stödmottagarna med en hämmande inverkan på det ideella engagemanget liksom
kommunernas möjlighet att agera.
I Sverige har kommunerna i praktiken goda möjligheter att bidra till
bredbandsutbyggnad men engagemanget baseras i stor utsträckning på frivillighet. I
plan- och bygglagen (PBL) har det därför tydliggjorts att kommunerna har ett ansvar
för bredband. Detta ansvar kan dock ta sig många praktiska former med olika
ambitionsnivåer. Även om goda exempel finns är behovet påtagligt att operationalisera

1

En konsekvens blir att bredbandsutbyggnaden försvåras och att transaktionskostnaderna ökar. På vissa håll i landet
finns ett fruktbart samarbete mellan parterna så at insatserna kompletterar varandra. Helheten blir därmed långt större än
de enskilda delarna. Av dessa exempel finns mycket att lära.
2
SOU, ”Effektivare bredbandsstöd”, 2013 (SOU 2013:47)
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kommunernas bredbandsarbete och ge vägledning i hur man kan lyfta in den
elektroniska infrastrukturen som en del i den ordinarie planeringen.

1.2 Syfte och mål
Mandatgruppen har haft som syfte att diskutera hur resurs- och ansvarsfördelning
fungerar mellan regionala och lokala aktörer. Målsättningen har varit att kunna föreslå
en samarbetsmodell som ger en tydlig ansvarsfördelning för den långsiktiga
bredbandsplaneringen mellan i första hand länsstyrelser, regioner och kommuner. En
uttalad ambition i arbetet har också varit att lyfta fram goda förebilder på
bredbandssamarbete, liksom att adressera synkronisering på nationell nivå
(koordinering mellan nationella myndigheter).
Sammantaget innebär ovanstående att gruppen:
-

undersökt hur ansvarsförhållandena för bredband idag ser ut i praktiken på
olika ställen i landet, vilka samarbetsmodeller som finns och hur dessa
fungerar i praktiken.

-

identifierat vilka utmaningar som uppkommer till följd av dagens
ansvarsfördelning.

-

genererat förslag på förbättringar för att tydliggöra ansvar och roller.

Gruppen har dessutom:
-

följt upp hur PBL faktiskt används för att främja bredbandsutbyggnad,

-

identifierat positiva exempel på kommuner som använder PBL för att främja
bredbandsutbyggnad.

Vad är Mandatgruppen?
Mandatgruppen är namnet på en arbetsgrupp inom Bredbandsforum som var verksam
under perioden februari 2014 – september 2014. Gruppen samlade ett tiotal experter
och ledande intressenter inom bredbandsområdet för att diskutera regionala roller,
ansvar och resurser med avseende på bredbandsutbyggnad. Ordförande för gruppen
var AC-Net genom Eva-Marie Marklund.
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1.3 Disposition
Rapporten är upplagd enligt följande:
I kapitel 2 ges en introduktion till den regionala dimensionens betydelse.
I kapitel 3 ges en översikt av de aktörer som är aktiva på regional nivå och vilka
resurser som finns till förfogande.
I kapitel 4 ges en beskrivning av regionalt samarbete samt orsaker till varför samarbete
inte alltid fungerar.
I kapitel 5 ges en analys av hur aktörer – lokalt, nationellt och på marknaden – har
kopplingar till den regionala nivån.
I kapitel 6 ges en redogörelse för bredbandsstrategier och hur de kan kopplas till på
gående regionala processer.
I kapitel 7 diskuteras lokal planering ur ett bredbandsperspektiv.
I kapitel 8 slutligen, dras slutsatser från rapportens innehåll samt förslag på åtgärder
framåt.

Bredbandsforum

10/66

Slutrapport Mandatgruppen

2 Den regionala dimensionen
I Sverige har det funnits en stark förvaltningstradition som utgått från nationalstaten.
Statsmakten har varit stark och nationella myndigheter har ansvarat för tydligt
avgränsade områden. På det lokala planet har den nationella ordningen kombinerats
med omfattande självständighet. Sveriges 290 kommuner har i stor utsträckning kunnat
styra sina egna angelägenheter och ansvara för sin utveckling. Detta innebär att Sverige
i stort haft två tydliga förvaltningscentra. Å ena sidan statsmakten med sina regionala
utposter i form av länsstyrelser, och å andra sidan kommuner med självständighet inom
sina administrativa gränser. Strukturen kan liknas vid ett timglas med en stor topp och
en stor bas men med en smal midja.
Det svenska systemet fungerade väl så länge som politikområden gick att avgränsa.
Statsmaktens ansvar gällde hela landet och kommunerna erhöll kompensation för
åtaganden. Samspelet var utbrett mellan stat och kommuner. Systemet visade sig dock
fungera betydligt sämre i takt med insteg av marknadsanpassade lösningar, tydlig vilja
att bygga vidare på lokala förutsättningar och framväxten av spatiala identiteter som är
närmare grannkommunerna än centralmakten i Stockholm.
Motiven till att ge regionala och lokala nivåer ökat ansvar är bl.a. att deras
närhet till problemen och tillgång till lokal, mer pålitlig, information gör det
möjligt för dem att lösa problem som den centrala regeringen inte förmår rå
på. En idé som ibland förs fram är att regioner på ett bättre sätt kan anpassa
sig till de särskilda omständigheter som råder …, att möjligheten att finjustera
blir bättre på denna nivå.3

Sett över tid har också många fler typer av aktörer successivt involverats i
utvecklingen, vilket skapat behov av koordinering på flera nivåer. Behovet av att
utveckla en mellanliggande regional nivå, som kan komplettera och förstärka det
nationella och lokala, har därför blivit påtagligt på allt fler områden. Detta har
sammantaget gjort att den regionala dimensionen vuxit sig starkare, inte bara i Sverige
utan i hela EU.4

Erlingsson, G, ”Regional pånyttfödelse”, [http://www.svet.lu.se/Projekt/Regionprojektet/Pdf-rapporter/Erlingsson.pdf]
2014-07-29
4
Erlingsson, G, ”Regional pånyttfödelse”, [http://www.svet.lu.se/Projekt/Regionprojektet/Pdf-rapporter/Erlingsson.pdf]
2014-07-29. Se även Porter, M, ” Location, Competition, and Economic Development: Local Clusters in a Global
Economy”, Economic Development Quarterly, 2000,
[http://www.development.wne.uw.edu.pl/uploads/Courses/ied_porter_2000.pdf] 2014-06-22
3
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3 De regionala aktörerna och resurserna
I Sverige har regionaliseringen blivit särskilt tydlig vad gäller bredbandsinfrastruktur.
Tidigare roller och ansvar har utmanats och nya arbetssätt har vuxit fram för att hantera
en situation där marknaden ska sköta utbyggnaden och det offentligas uppgift är att
säkerställa att detta sker så effektivt som möjligt. Ett resultat av detta är att regionala
aktörer så som länsstyrelser och landsting, bland annat fått huvudansvar för
bredbandsutbyggnad på landsbygden, vilket inkluderar hantering av bredbandsstöd
som primärt allokerats till kommuner och byalag.5

3.1 Aktörerna
I nuläget finns det på den regionala nivån i Sverige fyra typer av officiella aktörer med
varierande inverkan på bredbandsutbyggnaden:
Länsstyrelser är statliga myndigheter som finns i alla Sveriges 21 län. Deras uppdrag är
att implementera statliga direktiv regionalt med hänsyn taget till de förutsättningar som
finns i länen. De utövar också tillsyn, uppföljning och utvärdering av kommunerna
exempelvis vad gäller den lokala planeringen.
Landsting har med sin beskattningsrätt ansvar för särskilda samhällsuppgifter, primärt
hälso- och sjukvård. De har även stort mandat inom kulturfrågor, lokaltrafik och
regionplanering. Sistnämnda har särskild bäring på bredbandsutbyggnaden. Det finns
idag 20 landsting i Sverige.
Regionkommuner (regioner) är benämningen på de fyra administrativa områdena med
regionfullmäktige och regionstyrelse.6 I enlighet med en speciell lag7 har de övertagit
landstingets ansvar. Det rör sig om Gotland, Västra Götaland, Skåne och Halland. Från
2015 kommer även landstingen i Jönköping, Örebro, Gävleborg, Östergötland,
Kronoberg och Jämtland att omfattas av lagen och därmed bli ”regioner”.
Kommunala samverkansorgan är sedan 2003 ett alternativ till bildandet av
regionkommuner. Kommunala samverkansorgan sköter det regionala
utvecklingsansvaret och är uppbyggda som tjänstemannaorganisationer. De följer
länsgränserna och får sin finansiering av landstinget och kommunerna. Bildandet av
kommunala samverkansorgan kräver konsensusbeslut hos samtliga kommuner i ett län.
I länen med samverkansorgan har även landstingen valt att vara medlem.
Bland de verksamma aktörerna är det framförallt regionkommuner och
samverkansorgan som idag ansvarar för och hanterar det operativa och strategiska
regionala tillväxtarbetet i de län de verkar i. Detta görs primärt genom att de initierar,
stödjer, samordnar och leder olika regionala utvecklingsprocesser.8
SOU, ”Bredband för Sverige i framtiden”, 2014 (SOU 2013:47), s.87
Kalmar, Skåne, Gotland och Västra Götaland startade 1997 (VG 1998) försöksverksamhet med ändrad regional
ansvarsfördelning. Försöksverksamheten upphörde 2002.
7
Lag 2010:630 om regionalt utvecklingsansvar i vissa län
8
SKL, ” Självstyrelse- och samverkansorgan för regional tillväxt och utveckling”
[http://www.norrstyrelsen.se/media/13078/l%C3%A4get%20i%20landet.pdf], 2014-06-24
5
6
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Som en del av det regionala utvecklingsansvaret ingår uppgiften att främja utbyggnad
av bredbandsinfrastruktur. Denna uppgift kan ses som en integrerad del av det
ordinarie arbetet, det vill säga att arbeta fram och fastställa en strategi för utvecklingen
i länet, samordna insatser för att genomföra ovannämnda strategi och besluta om hur
medel för regionalt tillväxtarbete ska användas. Detta innebär att det endast i ett fåtal
län finns en direkt koppling mellan hantering av bredbandsstöd för landsbygden (som
alltid hanteras av länsstyrelserna) och det strategiska ansvaret för den regionala
utvecklingen. I det stora flertalet län är det två skilda processer som ligger på två olika
aktörer och som därför måste koordineras och giftas samman.

Tabell. Ansvarsfördelning för tillväxtarbete i län och regioner i Sverige, 2014

Ansvar

Län

Län där länsstyrelser har det regionala
utvecklingsansvaret

Stockholm, Västmanland,
Västernorrland, Norrbotten

Län inom vilket kommunala
samordningsorgan (KSO) har det
regionala utvecklingsansvaret

Uppsala, Södermanland, Kalmar,
Blekinge, Värmland, Dalarna,
Västerbotten

Län där regionkommuner (regionerna)
har det regionala utvecklingsansvaret

Skåne, Halland, Västra Götaland, Gotland

Län där regionkommuner (regionerna)
kommer få det regionala
utvecklingsansvaret från 2015

Jönköping, Örebro, Gävleborg,
Östergötland, Kronoberg, Jämtland

Källa: Mandatgruppen, Bredbandsforum, 2014
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Figur. Ansvarsfördelning för tillväxtarbete i län och regioner i Sverige, 2014

Källa: Mandatgruppen, Bredbandsforum, 2014
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3.2 Resurser
Den regionala nivån har flera olika resurskällor som formar förutsättningarna att
bedriva arbete. En viktig resurskälla i sammanhanget är kommunerna. Kommunerna
har egna resurser och möjlighet att agera. Tydliga indikationer på detta ges av att det på
kommunal nivå uppskattas finnas ca 110 årsarbetskrafter som handlägger
bredbandsfrågor.9 Därtill uppvisar antalet kommuner som avsatt medel i kommunens
budget för att finansiera eller medfinansiera olika bredbandsprojekt stark tillväxt.
Mellan år 2011 och år 2013 har antalet ökat från ca 15 procent till ca 70 procent. Det är
därmed tydligt att kommunerna stärkt sin position, är allt aktivare på
bredbandsområdet och dessutom satsar ansenligt med resurser själva och tillsammans
med andra aktörer.10 Ett grovt estimat ger vid handen att kommunerna investerar
mellan 350 – 770 mkr av sina egna medel.11 Små kommuner med sämre
marknadsmässiga förutsättningar tvingas satsa relativt sett mer resurser för att få
igång en utbyggnad. I många fall handlar det då om kommungemensamma projekt,
exempelvis inom en region.
Regionala bredbandsprojekt kan ta många former. En viktig faktor är tillgången till
regionala resurser. Ur bredbandsperspektiv är tre nationella finansieringskällor av
särskild relevans regionalt: Landsbygdsprogrammet, Strukturfonderna och Regionala
tillväxtmedel. Nedan följer en redogörelse för respektive källa.


Landsbygdsprogrammet är ett Europeiskt initiativ för att skapa
utvecklingskraft på landsbygden. För svenskt vidkommande har regeringen
öronmärkt 3,25 miljarder kr av programbudgeten för bredbandsutbyggnad.12
Europeiska regionala strukturfonden är på samma sätt som
Landsbygdsprogrammet ett Europeiskt initiativ. Syftet med den Europeiska
regionala strukturfonden är att skapa konkurrenskraft och kunna parera
strukturella omställningar i ekonomin. För svenskt vidkommande har ca 1
miljard kr13 budgeterats för allokering till elektronisk infrastruktur och tjänster.
I nuläget förefaller det som att det endast är i de tre nordligaste länen som det
kommer vara möjligt att satsa på fysisk bredbandsutbyggnad.



Regionala tillväxtmedel är statliga medel för regional utveckling som tilldelas
regioner, samverkansorgan och länsstyrelser. Dessa är inte öronmärkta för
bredband men kan användas för utbyggnad. För budgetåret 2014 omfattar
anslaget drygt 1,5 miljarder kronor.

SOU, ”Bredband för Sverige in i framtiden”, [http://www.government.se/sb/d/18259/a/238595] 2014-07-22
PTS, ”Resultat från bredbandsundersökning bland kommunerna 2013”,
[http://www.pts.se/upload/Rapporter/Internet/2014/pm-resultat-bredbandsenkat-kommuner-2013-dnr-14-5126.pdf]
2014-07-22
11
Baserat på uppskattning att det finns ca 66 kommuner med egenägda stadsnät som vardera investerar 2-5 mkr årligen.
Vidare görs antagandet att det finns lika många kommuner som dessutom har en bredbandssamordnare utöver ett
stadsnät och att dessa investerar ca 2,5 – 5,5 mkr årligen. Vidare görs antagandet att av resterande kommuner så har 79
st en bredbandssamordnare som de allokerar 0,5 mkr till på årlig basis, samt att övriga 79 avsätter ca 0,2- 0,5 mkr till
bredbandsprojekt. Summan blir då: 66*2 + 66 *2,5 + 79 * 0,5 + 79 * 0,2 = 350 mkr alt 66*5 +
66*5,5+79*+0,5+79*0,5=770 mkr.
12
Totalbudget i programmet är 36 miljarder kr. (År 2014-2020)
13
Totalbudget för programmet uppgår till ca 9,2 miljarder kr. (År 2014-2020)
9

10
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3.2.1 Landsbygdsprogrammet

Landsbygdsprogrammet hanteras av länsstyrelserna med ledning från Jordbruksverket.
Det är således länsstyrelserna som beslutar hur medlen ska fördelas. Prioriteringar och
beslut görs på basis av de villkor som Jordbruksverket stipulerat.14
Utgångspunkten är att medlen under den kommande perioden ska användas primärt för
att bygga accessnät i områden med sämre kommersiella förutsättningar. Satsningar
som görs inom Landsbygdsprogrammet ska överensstämma med de övergripande
regionala prioriteringarna. Tillgången till medel ger emellertid direkta skillnad i hur
länsstyrelserna kan agera. Operativt varierar därför arbetssätten från län till län.
I mitten av 2014 skedde fördelning av två tredjedelar av medlen, d.v.s. ca 2 miljarder
kr. Utfallet blev att mest bredbandsmedel avsattes till länsstyrelserna i Västra Götaland
och Skåne, ca 500 miljoner. Samtidigt tilldelades Gotland inte några medel alls
eftersom marknadskrafterna på ön bedöms fungera, och stöd därmed är överflödigt för
att åstadkomma bredbandsutbyggnad på landsbygden. (Se figur).
Figur. Fördelning av bredbandsmedel inom landsbygdsprogrammet till olika län, juni
2014 (Miljoner kr)
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Källa: Uppgifter från Jordbruksverket, 2014

14

Under 2007-2013 hade länsstyrelserna stora möjligheter att göra tolkningar och formulera egna villkor för
stödgivningen. Under 2014-2020 kommer nationella kriterier vara vägledande Detta minskar möjligheterna att kunna
göra egna prioriteringar men underlättar utformning och skapar större enhetlighet i stödgivningen.
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3.2.2 Den regionala strukturfonden

Medan det är länsstyrelserna som hanterar de strategiska medel som finns för
bredbandsutbyggnad inom Landsbygdsprogrammet är det regionerna
(regionkommunerna och kommunala samordningsorgan) som ansvarar för
genomförandet av den regionala strukturfondens verksamhet i Sverige. Fonden är
organiserat i åtta program15 som inkluderar samarbetskonstellation av olika län16.
I Sverige finns en uttalad önskan om att även fortsättningsvis kunna använda medel för
bredband, inte minst för att nå bredbandsmålen.17 Detta kräver dock godkännande från
EU-kommissionen (gäller både landsbygdsprogrammet och de regionala
strukturfondsprogrammen). I mitten av 2014 hade beslut i frågan ännu inte fattats av
Kommissionen.18

15

Det finns också ett nationellt program.
Undantaget är Stockholm som är ett eget programområde.
17
Regeringskansliet, ”Brev till EU-kommissionen om regionalfondsmedel till bredband”,
[http://www.regeringen.se/sb/d/13745/nocache/true/a/233774/dictionary/true] 2014-06-03
18
Om satsningar tillåts har Kommissionen varit tydliga med att det är bredbandstillgången för företag som ska
premieras. I praktiken innebär detta att satsningarna ska komplettera de som görs inom Landsbygdsprogrammet. Ett
tänkbart utfall blir därför att strukturfondsmedel primärt kommer att allokeras till ortsammanbindande nät och
byggnation av noder/transportfiber – medan Landsbygdsprogrammet kommer användas för att bygga accessfiber.
16
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Tabell. Indikativ allokering av medel till elektroniska tjänster inklusive bredband i
Strukturfondsprogrammet 2014-2020
Programområde
Uppskattad
Ingående områden
Total uppskattad
budget för
programbudget ,
elektroniska
(mkr, avrundat)
tjänster
inkl bredband,
(mkr, avrundat)
90

1780

Västerbotten, Norrbotten

Mellersta Norrland**

250

1300

Jämtland och Västernorrland

Norra
Mellansverige**

355

1320

0

590

Uppsala, Västmanland, Sörmland,
Östergötland och Örebro

Stockholm

0

310

Stockholm

Västsverige

0

470

Västra Götaland och Halland

55

550

Jönköping, Kronoberg, Kalmar och
Gotland

51

510

Skåne och Blekinge

0

1150

Övre Norrland**

Gävleborg, Dalarna och Värmland

Östra Mellansverige

Småland och öarna*

Skåne-Blekinge^
Nationellt program

Nationellt

* = Budgeterat inom "Öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och
kommunikationsteknik" **= Utbyggnad av bredbandsinfrastruktur tillåten. ^ = Budgeterat
inom "Inkluderande tillväxt". Samtliga uppgifter är omräknat från euro, där 1 € = 8,39 kr.
Källa: Sammanställning av Mandatgruppen, Bredbandsforum
Baserat på uppgifter från Tillväxtverket, 2014

Insatser inom de regionala strukturfondsprogrammen ska bidra till att ge företag,
organisationer och hushåll även i glest befolkade delar av landet, där det saknas
kommersiella förutsättningar för utbyggnad, möjlighet att dra nytta av de möjligheter
som digitalisering och tillgång till kraftfullt bredband ger. Insatserna ska också bidra till
ökad användning av befintliga och nya digitala tjänster för att öka tillgängligheten till
privat och offentlig service.
Fem av nio programområden planerar att göra investeringar för att främja elektronisk
kommunikation inklusive bredband. Endast tre av dessa (Övre Norrland, Mellersta
Norrland och Norra Mellansverige) har dock möjlighet att göra satsningar på reell
utbyggnad. Sammanlagt handlar det om i storleksordningen 800-900 miljoner kr - för
elektroniska tjänster vilket inkluderar fysiska investeringar i bredband där detta är
tillåtet. (Se tabell)
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Den enskilt största satsningen finns i Norra Mellansverige som planerar avsätta över
400 miljoner kr19 - vilket till största del kommer användas för utbyggnad av ny
infrastruktur. För övriga programområden finns ett flertal som avser genomföra projekt
som kan bidra till att främja utbyggnad av bredband även om det inte handlar om
fysisk utbyggnad. Fyra programområden har även valt att prioritera utveckling av
elektroniska tjänster så som e-förvaltning, e-lärande, e-integration, e-kultur och ehälsovård.
Tabell: Möjlighet att kunna satsa medel på byggnation av fysisk
bredbandsinfrastruktur samt fördelning av prioriteter för bredband inom respektive
program
Satsningar på
Insatser för att
Utveckling av elektroniska
byggnation av
främja
tjänster
infrastruktur
utbyggnad av
bredband

Övre Norrland

X

X

X

Mellersta Norrland

X

X

X

Norra Mellansverige

X

X

X

Småland och öarna

X

X

Skåne-Blekinge

X

Stockholm
Östra Mellansverige
Västsverige

Nationellt program

Källa: Sammanställning av Mandatgruppen, Bredbandsforum.
Baserat på uppgifter från Tillväxtverket, 2014

De regionala utvecklingsstrategierna/-programmen utgår från de regionala
förutsättningarna och utgör en plattform för dialog och samverkan mellan lokal,
regional och nationell nivå. De regionala utvecklingsstrategierna/-programmen är
regionala dokument för smart specialisering och kopplar an till den nationella nivån
genom En nationell strategi för regional tillväxt och attraktionskraft 2014-2020 och
den nationella innovationsstrategin. I samtliga programområden ligger de regionala
utvecklingsstrategierna/-programmen till grund för skrivningarna i de operativa
programmen.
3.2.3 Regionala tillväxtmedel

Utöver Landsbygdsprogrammet och strukturfonderna finns också nationella medel, så
kallade regionala tillväxtmedel (1:1 medel). Som påtalats ovan är tillväxtmedel pengar
som regeringen tilldelar län och regioner i syfte att stödja det regionala tillväxtarbetet.
Dessa är inte öronmärkta för bredband men kan användas för utbyggnad.20 För
19

Omräknat från euro med växelkurs 9,7 kr per euro.
Tillväxtmedlen har relativt många potentiella användningsområden. De kan användas som medfinansieringsmedel –
dvs. för att skala upp andra projekt. Därtill kan de användas självständigt exempelvis som projektmedel. Sistnämnda
inkluderar möjligheten att kunna satsa på bredband. Sett till totalt satsade resurser allokeras i storleksordningen 58
20
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budgetåret 2014 omfattar anslaget drygt 1,5 miljarder kronor, varav länsstyrelserna och
samverkansorganen erhåller drygt 1,1 miljarder kronor.
På samma sätt som med strukturfonderna varierar anslaget betydligt mellan olika delar
av landet. Volymen återspeglar bland annat en bedömning av länets
tillväxtförutsättningar. Det finns dessutom en stor variation mellan länsstyrelser och
regioner inom en specifik geografisk enhet. I vissa län går hela beloppet till
länsstyrelsen, i andra fall är regionen primärt ansvarig. I stor utsträckning har
regionkommuner och kommunala samordningsorgan successivt tagit över ansvar för de
statliga medel som avsatts för regional tillväxt och utveckling. (Se figur)
Figur. Fördelning av tillväxtmedel mellan länsstyrelser och regioner, 2014

Källa: Uppgifter från Regeringskansliet, 2013

procent till projektmedel, ca 20 procent till investeringsstöd, ca 15 procent för företagsutveckling. Övriga medel
fördelas relativt jämt mellan sysselsättningsbidrag, kommersiell service och såddfinansiering.
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Ramverket för hur tillväxtmedlen får användas finns uttryckt i en nationell strategi och
stödgivningen styrs av särskilda förordningar. Möjligheten att satsa på bredband ryms
inom flera av de nationella prioriteringarna och regionerna har därtill en stor möjlighet
att själva utforma hur de önskar använda sina medel. I praktiken baseras användningen
av tillväxtmedel därmed primärt på regionala och lokala preferenser.21 Som vägledande
dokument för prioriteringarna lokalt och regionalt används de regionala utvecklingsoch tillväxtprogrammen.22
I sammanhanget kan det finnas skäl att notera att både län och regioner hittills varit
restriktiva i sin användning av tillväxtmedel för bredbandssatsningar. En
sammanställning som PTS lät genomföra på basis av uppgifter från Tillväxtverket
visade att flertalet län och regioner helt avstått från satsningar. Uppskattningsvis har
sammantaget ca 20 miljoner kr per år, det vill säga ca 2 procent av tillgängliga medel
använts för bredbandsrelaterade åtgärder.23 Möjligen kan denna satsning vara
vägledande för den summa per år som förväntas satsas fram till år 2020. För att
sammanfatta ovanstående genomgång går det att konstatera att det finns tre typer av
offentliga aktörer som formerar den regionala bredbandspolitiken: länsstyrelser,
regionkommuner och kommunala samordningsorgan. Resurserna för
bredbandsutbyggnad är spridda däremellan. Fördelningen formar också möjligheterna
att kunna agera och sätter sin prägel på vilka prioriteringar som görs regionalt.
Aktörerna är relativt självständiga i sitt agerande, men måste ta hänsyn till de
strategiska intentioner som finns i olika policydokument. Deras uppdrag kan i detta
avseende underlättas om de även tar hänsyn till hur andra aktörer agerar eller till och
med söker samarbete med dessa.

21

Prioriteringarna ska även ta hänsyn till det regionala strukturfondsprogrammet för konkurrenskraft och sysselsättning
(Strukturfonderna).
22
Programmen har under åren bytt namn och kallats omväxlande för regionala utvecklingsstrategin (RUS), regionala
tillväxtprogram (RTP) och regionala utvecklingsplaner (RUP).
23
Se även Tillväxtverket, ” Uppföljning av regionala företagsstöd och stöd till projektverksamhet”, delrapport 2014.
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4 Regionalt samarbete
4.1 Fördelar med samarbete
Det finns många tillfällen då samarbete kan vara att föredra. Inte minst kan det vara
påkallat när många aktörer är involverade och det inte är möjligt för en enskild aktör
att ensam driva arbetet i den omfattning eller med den intensitet som är önskvärd
(exempelvis för att nå måluppfyllnad). Primärt förefaller samarbete skapas mellan
myndigheter, kommuner, regioner och organisationer som ligger geografiskt nära
varandra. Ur ett bredbandsperspektiv kan samarbete i denna typ av regionala kluster ge
tre tydliga fördelar:


Resursanvändning - För det första ger regionalt samarbete mellan närliggande
aktörer en möjlighet att optimera resursanvändning och dela på de kostnader
som uppstår. Detta innebär exempelvis att samtliga aktörer kan använda
administration, personal och lokaler som behövs för den operativa
verksamheten. Organiserat på rätt sätt kan sådana samarbeten ge ett bättre
resursutnyttjande och bidra till att aktörerna kontinuerligt kan dra nytta av
varandras erfarenheter och hitta nya arbetssätt (lärande).24 I fallet med
bredband kan det handla om att vid sidan om att gemensamt bygga
infrastruktur också dela på utvecklingskostnader för nya anläggningstekniker.



Helhetsperspektiv - För det andra ger regionala samarbeten en god möjlighet
att se till helheten. Genom att lyfta in olika verksamheter, projekt och intressen
som aktörer företräder och få dessa att arbeta tillsammans (eller åtminstone
inte motverka varandra) är det möjligt att skapa en helhet som är större än
delarna. I fallet med bredband handlar det exempelvis om att kunna binda ihop
nät, samförlägga och dra nytta av enskilda noder för att skapa redundans.



Expertkunskaper - För det tredje skapar regionala samarbeten möjligheter att
utveckla expertkunskap och dra nytta av professionell kompetens som kan vara
svår att uppbåda för enskilda aktörer, exempelvis på grund av en för svag
efterfrågan. Detta innebär att regionala samarbeten har potential att generera
specialistkunskap. I fallet med bredband innebär det exempelvis att tekniska
problem snabbt kan lösas och ställkostnaderna följaktligen minimeras.

4.2 Förekomst av samarbete
Ett vanligt fokus när offentligt bredbandsarbete skall beskrivas är att lägga fokus på
lokala strategier och/eller nationella målsättningar. Detta är viktiga aspekter men
innebär samtidigt att den regionala dimensionen riskerar att glömmas bort. Även om
det inte alltid uppmärksammas förekommer det ett omfattande regionalt samarbete på
bredbandsområdet.

Detta ligger nära vad som i forskning om ledarskap kallas ”doubble loop learning”. Se exempelvis, Cartwright, S,
”Double Loop Learning”, Journal of Leadership education, 2002, [http://resources.metapress.com/pdfpreview.axd?code=2lu78u22x2p84q13&size=largest] 2014-06-22
24
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80 procent av länsstyrelserna uppger exempelvis att de redan idag bedriver ett
samarbete med regionen där fokus är på strategiska överväganden. Nästan hälften av
länsstyrelserna har därtill ett samarbete med regionen som omfattar stödrelaterade
frågor, exempelvis utbyggnad av bredband på landsbygden.25
Bilden är likartad för kommunerna, Nästan 80 procent av Sveriges kommuner uppger
att de är involverade i bredbandsarbete med regionala samarbetspartners. Det
samarbete som sker regionalt har många aspekter och formas i stor utsträckning utifrån
de förutsättningar och behov som finns. 26 (Se figur)
Figur. Kommuner som uppger att de har ett regionalt bredbandssamarbete
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SOU, ”Effektivare bredbandsstöd”, (SOU 2013:47), [http://www.regeringen.se/content/1/c6/21/90/54/52b1ca0b.pdf]
2014-06-24
26
PTS, ”Resultat från bredbandsundersökning till kommunerna 2013”,
[http://www.pts.se/sv/Dokument/Rapporter/Internet/2014/Resultat-fran-bredbandsundersokning-till-kommunerna-2013/ ], 2014
25
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Ett återkommande inslag i samarbetet förefaller dock vara att kommunerna får stöd
från regionen och länsstyrelsen. Stödet sker främst i form av finansiella bidrag till
utbyggnad men också i form av kompetens. Sistnämnda är en viktig aspekt då
kompetensnivån i bredbandsfrågor mellan olika kommuner kan variera avsevärt.27
Variationen har i sin tur en rad förklaringar. Fem aspekter förefaller i stor utsträckning
vara återkommande:


Ovana– En kommun som inte aktivt jobbat med bredbandsutbyggnad har
längre startsträcka och mindre upparbetade kontakter på området. Detta gör att
frågan upplevs som mindre prioriterad i relation till andra områden.



Resurser – Mindre kommuner har ofta begränsat med resurser som kan
dediceras till bredbandsutbyggnad. Detta innebär att området ges begränsad
uppmärksamhet och att kunskapsgenereringen därmed blir mindre.



Teknisk inriktning – Om bredband inte betecknas som samhällsbyggnation
utan enbart en teknisk fråga blir de samlade intresset mindre både från
tjänstemän och politiker på kommunal nivå. Detta gör att diskussionen kan
hämmas och att området enbart ses som en kostnad.



Oklart samhällsvärde - Politiker och höga tjänstemän ser inte nyttan med
bredband. Bredband är marknadens bekymmer och upplevs som en pålaga som
”trycks på” från staten och stridiga byalag. Därtill saknas det i stor
utsträckning kunskap om vikten av digital infrastruktur för att generera
skatteintäkter och rationaliseringar/besparingar (direkt och indirekt). Önskemål
om ökad medborgarservice, e-demokrati, e-tjänster och e-förvaltning är ännu
inte på agendan.



Snårighet och ombytlighet i regelverk - Det regelverk som omger stöden har
varit under konstant utveckling vilket gjort att kommuner inte haft resurser,
intresse eller uthållighet att följa med i utvecklingen. Valet har istället gjorts att
inte prioritera användning av stöden.

Det regionala samarbetet runt bredbandstillgång och utbyggnad kan ta många praktiska
former. Det finns ingen enskild modell som är överlägsen för att fruktbar samverkan
ska kunna etableras. De modeller som är i bruk - och ständigt utvecklas - utgör
exempel på hur lokala förutsättningar - i allt från tillgängliga resurser till invanda
arbetssätt - sätter sin prägel på hur utmaningar löses och vad aktörerna upplever vara
acceptabla lösningar på gemensamma utmaningar. Nedan ges en kort illustration av
olika modeller för regional samverkan. De har gemensamt mål i bredbandsutbyggnad
men skiljer sig åt med avseende på huvudmän och drivande kraft i arbetet.

PTS, ”Resultat från bredbandsundersökning till kommunerna 2013”,
[http://www.pts.se/sv/Dokument/Rapporter/Internet/2014/Resultat-fran-bredbandsundersokning-till-kommunerna-2013/ ], 2014
27
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4.2.1 Dalamodellen – Ett gemensamt initiativ från länsstyrelsen
och regionen

Region Dalarna och Länsstyrelsen har bildat ett gemensamt ”Kansli för bredband och
digital agenda i Dalarna”. De har även bildat ”Bredbandsforum Dalarna” där
företrädare samtliga kommuner, landstinget, högskolan och Coompanion deltar.
Bredbandsforum Dalarna är både ett forum för kunskapsutbyte och samordning samt
en operativ grupp. Uppdrag fördelas mellan deltagarna för genomförande av den
regionala bredbandsutbyggnaden och realisering av den digitala agendan. Målbilden är
enkel: samla aktörerna vid samma bord och lös ut identifierade problem.
Företrädare för regionen såväl som länsstyrelsen sitter med i forumets styrgrupp. Det
gör också organisationen ”Företagarna”, två kommuner, landstinget och högskolan i
Dalarna. Ett nära samarbete sker också med Coompanion som jobbar med praktisk
hjälp till fiberföreningar. Inom forumet diskuteras aktuella frågor med ingångsvärdet
att ”få saker att hända”, vilket underlättas av operativa resurser på kansliet som kan
driva på och följa upp arbetet. En viktig uppgift för forumet är också att informera
kommuner, marknadsaktörer och byalag om möjligheter, tillvägagångssätt och
begränsningar vid bredbandsutbyggnad. Detta inkluderar att gemensamt etablera
framtagande av en entydig enkelt tillämpbar utbyggnadsmodell för hela regionen - där
kompetens, ansvar och gränser tydliggjorts.
4.2.2 Västeråsmodellen - Centralkommunen som pådrivande part

I Västerås har länsstyrelsen ett utpekat ansvar för den regionala utvecklingen. Detta
innefattar ansvar för bredbandsutbyggnad. Västerås kommun har gjort bedömningen att
om Västmanland skall kunna dra full nytta av potentialen i elektronisk kommunikation
är det väsentligt att öka intensiteten i arbetet och att samtliga aktörer engagerar sig i
arbetet. Västerås stad har därför tagit initiativ till ett gemensamt projekt med
kommunerna i länet, inklusive representanter från länsstyrelsen och landstinget, där
samtliga parter bidrar med basfinansiering.
Samarbetet konstitueras runt ett antal kartläggningsdokument28 som ger en gemensam
nulägesbild och pekar ut strategiska områden. Tack vare dokumenten har det skapats
samstämmighet kring utmaningar och möjligheter, samtidigt som insikten om behovet
av samverkan i bredbandsfrågor stärkts. Projektet har dessutom kopplats samman med
test av e-tjänster i offentlig verksamhet. Koppling har också gjorts till de övergripande
regionala utvecklingsprocesserna och prioriteringarna i Västmanland. Sistnämnda
medför att arbete med bredbandsfrågor ses som samhällsbyggnation snarare än ett
teknikprojekt.
Projektarbetet leds av en projektledare på Västerås stad som tillsammans med ett
mindre team driver arbetet och har direkt ansvarar för resultaten. Teamet agerar på
direktiv från en styrgrupp som samlar kommuncheferna i samtliga av de ingående
kommunerna samt representanter för länsstyrelse och landsting.

28

Det handlar om en kartläggning av bredbandsutbyggnaden från länsstyrelsen, PTS kartläggning över den nationella
bredbandstäckningen samt en bredbandsstrategisk handlingsplan för Västerås.
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Projektformen på samarbetet har en stor fördel eftersom det ger en avgränsning och
tydlig agenda. Detta avspeglar sig också i arbetssättet. Då samtliga ingående aktörer är
måna om att åstadkomma resultat har projektteamet i allmänhet, och projektledaren i
synnerhet, getts stort mandat att agera. Mandatet baseras på ett vidsträckt förtroende
för att operativa beslut ska kunna tas i den utsträckning som är nödvändigt (för att nå
måluppfyllnad) och att byråkrati ska minimeras. Tydliga direktiv och mål för arbetet
har här kombinerats med stor frihet att lösa uppgiften pragmatiskt.
4.2.3 Västgötamodellen - Regionen som samlande kraft

I Västergötland har regionen haft en ledande roll för bredbandsutbyggnaden regionalt
och sett utbyggnaden som en del i regionens arbete för konkurrenskraft. Detta var
också bakgrunden till att UBit - ”Utveckling av bredband och IT-infrastruktur",
bildades. Initiativtagare var Västra Götalandsregionen och länets kommuner, vilka
upplevde att det fanns behov av en plattform för samarbete och diskussion om
bredbandstillgång och utbyggnad.
Vägledande för arbetet är en regional bredbandsstrategi inspirerad av de målsättningar
som formulerats nationellt. Eftersom bredbandsansvaret ligger på flera aktörer har ett
brett deltagande varit centralt och UBit har successivt knutit till sig en referensgrupp
som i nuläget representerar experter från flertalet aktörskategorier med intresse för
bredbandsområdet - exempelvis byalag och gräsrotsorganisationer så som Hela Sverige
ska leva och Coompanion. Respektive kommunalförbund har valt en person som
ansvarig för informationsinsamling och informationsspridande inom sina respektive
kommunalförbund. Även länsstyrelsens och regionens handläggare för bredbandsstöd
deltar aktivt i UBits arbete.
UBit styrs av “Beredningsgruppen för hållbar utveckling” (BHU), en politisk
styrgrupp, som arbetar med strategiska och långsiktiga utvecklingsfrågor för Västra
Götalands län. I BHU sker den politiska samverkan inom bredbandsområdet och även
samarbetet kring den digitala agendan. Beredningsgruppen är endast rådgivande så
beslut i de olika frågorna tas inom respektive organisation.
Vid sidan av att fungera som diskussions- och problemlösningsplattform har också
UBit fått rollen som rådgivningsbyrå för länets kommuner och fiberföreningar gällande
bredbandsfrågor. Detta inkluderar att bistå i arbetet med kommunernas
bredbandstrategier som är ett krav för att erhålla Västra Götalandsregionens finansiella
stöd vid stamnätsutbyggnad till länets underförsörjda områden.
UBit samarbetar även med marknadens aktörer i Västra Götaland genom
informationsutbyte och återkommande diskussionsmöten. En dialog på nationell nivå
sker därtill med Bredbandsforum, Post & Telestyrelsen (PTS), Länssamverkan
bredband 2.0 (LSB 2.0) samt i vissa fall med Näringsdepartementet som också vid
behov deltar på gruppens möten.
4.2.4 Östgötamodellen - handslag mellan stat och kommun på
regional nivå

I Östergötland antogs den regionala agendan i december 2013. Länsstyrelsen,
Regionförbundet Östsam och landstinget hade då tillsammans bedrivit ett arbete som
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resulterat i att ett dokument med fem fokusområden lyfts fram av vilka ITinfrastrukturen är ett. Den regionala agendan för Östergötland utgår, förutom från den
nationella digitala agendan, till stor del från det regionala utvecklingsprogrammet
(RUP). För varje fokusområde anges insatser som prioriteras under perioden 20142016 och på vilket sätt dessa stödjer de olika strategierna i RUP:en.
För att skapa tydlighet har det på varje fokusområde utpekats en ansvarig. På
bredbandsområdet är följaktligen länsstyrelsen ansvarig part. För samordning och
uppföljning av agendan som helhet har en arbetsgrupp bildats. Länsstyrelsen
samordnar detta arbete.
När det gäller området för elektronisk kommunikation har en bredbandsstrategi för
länet utarbetats och det är i detta dokument som mål och planer uttrycks konkret.
Strategin bidrar således ett förtydligande av agendans intentioner och mål. Ett
”Regionalt forum för IT-infrastrukturfrågor” (RFIT) har också bildats. I detta ingår
politiker och tjänstemän från kommunerna i Östergötland. Även representanter för i
länet förekommande stadsnätsbolag deltar. Då den regionala bredbandsstrategin
utarbetats inom ramen för RFIT har det fått en god förankring och legitimitet i länet.
Upplägget i Östergötland har skapat ett ”handslag” mellan stat och kommun på
regional nivå vad gäller både ansvar och övergripande arbetssätt på lång sikt. Vid
årsskiftet 2014/2015 kommer det att bildas en regionkommun vilket i nuläget påverkar
intensiteten i det regionala samarbetet. Erfarenheterna har dock hittills varit mycket
goda och faran för att det ska uppstå en ”regional träta” mellan de olika aktörerna har
inom detta område kunnat undvikas. Länsstyrelsens ”bredbandshandläggare” som haft
en tydlig strategisk och koordinatorroll har på ett naturligt sätt kunnat arbeta i denna
struktur vilket de sannolikt även kommer kunna göra efter bildandet av
regionkommunen.

4.3 Lärdomar från de regionala samverkansmodellerna
Medan upplägg och genomförande som synes ovan skiljer sig åt i de regionala
samverkanskonstellationerna för bredband så finns det också gemensamma nämnare,
framgångsfaktorer, som det går att dra lärdom av. Tre aspekter förefaller särskilt
önskvärda för samarbete:


Kansli för att driva arbetet – För att gå från ord till handling är det centralt att
det finns utpekade ansvariga som har uppgift och resurser för att driva arbetet
framåt. I praktiken handlar det om personer som kan sköta det operativa
arbetet och stå för projektledning. Ansvarighet ger ett upplevt ägarskap och
därmed vilja att åstadkomma resultat.



Strategi som gemensam utgångspunkt – En strategi kan ge en gemensam
överenskommelse som svarar på ”varför”, ”vad” och ”hur” bland berörda
aktörer. Detta har ett centralt värde. Samarbeten om bredband underlättas av en
gemensam bild av verkligheten, utmaningar och prioriterade insatser. Att ha en
strategi som gemensam utgångspunkt skapar därmed en möjlighet att fokusera
arbetet till de områden som aktörerna upplever har störst värde, vilket ger en
ökad tilltro till meningsfullheten av ett samarbete.
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Mandat att agera – Samarbete innebär att agendan inte kan sättas av en
enskild aktör. Samtidigt blir samarbetet mindre kraftfullt om deltagande
organisationer och representanter inte har mandat att agera. Lägg där till att
bredbandsfrågorna i mycket stor utsträckning är mångtydiga med stora krav på
flexibilitet för att kunna hanteras. I praktiken innebär detta att det måste finnas
en stor frihetsgrad till agerande. Detta ställer i sin tur krav på socialt förtroende
och att ingående organisationer känner sig bekväma med att de företräds i ett
större sammanhang där alla beslut inte omedelbart kommer vara till gagn för
dem själva.

4.4 Argument och orsaker när samverkan inte fungerar
4.4.1 Etablerade synsätt på utmaningar med samarbete

Exemplen på modeller för samverkan illustrerar en del av de fördelar som finns.
Samtidigt är det tydligt att det finns utmaningar att åstadkomma ett samarbete som är
funktionellt och som bidrar till mervärde.
Mandatgruppen har i sitt arbete identifierat tio återkommande skäl när samarbete om
bredband inte uppstår eller fungerar regionalt:
1. Otydligt uppdrag: Det uppdrag som regioner och län har på bredbandsområdet
kan uppfattas som otydligt. Detta försvårar samarbete eftersom det är oklart vilken
part som har mandat och ansvarar för bredbandsfrågor. Meningsmotsättningar och
olika uttolkningar av vad som bör och får göras av regionen respektive
länsstyrelsen kan ytterligare öka barriärerna.
2. Oklar ansvarsfördelning: Det kan också upplevas att den ansvarsfördelning som
finns mellan olika aktörer inte fungerar i praktiken. I en sådan situation blir det
oväsentligt vilken rollfördelning som i formell mening finns. När det praktiska
arbetet ska genomföras lever aktörerna inte upp till sina åtaganden, vilket eroderar
förtroende och gör att samarbetet inte fungerar.
3. Bristande kontakter: Det kan vidare uppfattas finnas bristande kontakter mellan
offentliga aktörer på lokal/regional nivå och marknadsaktörerna. I en sådan
situation är det svårt att få till stånd något samarbete. Offentliga aktörer kan
exempelvis uppleva att det saknas tydliga kontaktpersoner hos företagen eller att
det är oklart vilka marknadsaktörer som har intresse av att delta i samarbete och
vad samarbetet ska resultera i. Marknadsaktörerna upplever i sin tur att det krävs
bättre samarbete kring lokala resurser och att det är svårt att få klara besked från
kommunens tjänstemän.
4. Kompetensglapp: Kompetensen kan även upplevas vara för ojämnt fördelad
mellan aktörerna. På grund av att aktörerna inte har en gemensam kunskapsbas blir
det svårt att komma överens om vilka faktorer som är väsentliga att påverka (d.v.s.
vilka hinder som ska reduceras) för att en bredbandsbyggnation ska komma till
stånd. Samarbete känns följaktligen inte aktuellt.
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5. Undermålig samordning: Den kommunala samordningen kan därtill bedömas ha
allvarliga brister vilket gör att det inte går att få ett fungerande samarbete. Detta
kan exempelvis bero på att kommunerna agerar självständigt (samordning saknas
mellan kommunerna) eller att en del av kommunen saknar kunskap om vad andra
delar av kommunen gör (samordning brister inom kommunen).
6. Stora klyftor: Det kan också finnas för stora skillnader i förutsättningar mellan
olika kommuner (socioekonomiskt), vilket hindrar samarbete. För en kommun som
saknar resurser blir ett samarbete, där resurstillskott ställs upp som ett absolut krav,
en omöjlighet. Om skillnaderna därtill är stora exempelvis med avseende på
demografi eller geografi blir det också en utmaning att komma överens om vad
som bör göras och på vilket sätt.
7. ”Annans” ansvar: Bredband kan även uppfattas vara någon annans29 ansvar
varför det inte finns skäl att samarbeta (eftersom det redan är tydligt vem som är
ansvarig). Om en aktör har tydligt ansvar och de andra saknar tillräckligt mandat
kan sistnämnda uppleva att de inte har rätt att engagera sig på området, även om de
skulle vilja.
8. Tvetydiga direktiv: Det kan också saknas tydliga ägardirektiv/
verksamhetsdirektiv för lokala aktörer exempelvis stadsnät. Där så är fallet upplevs
ramarna för samarbete som porösa. Delegeringen av ansvar och mandat sker då
utan övergripande styrning. Om en aktör i ett sådant läge är stark lokalt och
förkroppsligar bredbandsbyggnationen kan samarbete med andra aktörer och
intressen uppfattas som överflödigt. Ett stadsnät kan exempelvis uppfatta att det
ligger utanför deras uppdrag att bygga bredband på landsbygden eftersom detta
inte går att förena med lönsamhets/ avkastningsmål.
9. Skilda perspektiv: Vidare kan marknadsbedömningen vara totalt olika. Aktörerna
kan ha kunskap men helt enkelt dra fundamentalt olika slutsatser om vad som bör
göras och även vid diskussion inse att de står för långt ifrån varandra. Samarbete
kommer då upplevas som mindre påkallat.
10. Uppdraget slutfört: Slutligen kan det vara så att det finns en uppfattning att
utbyggnaden är fulländad. Eftersom bredband på de flesta platser kan erhållas via
mobilnäten och kopparnätet (xDSL) är byggnationen klar. Det finns därmed
viktigare frågor som aktörerna kan och bör prioritera.
De olika argumenten utesluter inte varandra. Tvärtom kan de verka i symbios och ha
en ömsesidigt förstärkande effekt som gör att samarbete om bredband havererar eller
inte kommer till stånd. Sammantaget gör de att samarbete om bredband blir långt
svårare än vad som initialt kan uppfattas vara fallet.

29

Detta argument finns i olika varianter och kan åsyfta marknaden, kommunen, länsstyrelsen, regionen, byalagen med
flera.
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4.4.2 Ett alternativt sätt att se på utmaningar med samverkan

Medan ovanstående argument kan förefalla rimliga går frågan om samarbete också att
sätta i en större kontext. Inom statsvetenskaplig forskning finns studier som visar att
det skett ett skifte i förvaltningens sätt att reglera, organisera och arbeta vilket
sammanfattande benämns som en utveckling från ”government” till ”governance”. Det
finns anledning att reflektera över om ett underliggande skäl till att regionalt
bredbandssamarbete i många avseenden har svårigheter att fungera också kommer sig
av kulturskillnader mellan traditionell myndighetsövning och en ”modernare” och mer
pragmatisk syn på offentlig verksamhet.
Den moderna administrationen på regional nivå - som praktiseras av regionerna där
nya former för samverkan och verksamhet etablerats - är i många avseenden en
verksamhet som kan liknas vid en ”nätverksförvaltning” eller det som på engelska
kommit att benämnas ”governance”. Begreppet tar fasta på att politikområden blivit
allt mer komplicerade, differentierade och att de hänger tätt samman med både
varandra och det omgivande samhället.30
Kännetecknande för governance är att verksamheten utövas i ett samspel mellan olika
aktörer (såväl statliga, kommunala som privata och ideella). Enskilda aktörer kan vara
såväl politiker som tjänstemän eller oavlönade företrädare men också
marknadsföreträdare. Kontakterna är både formella och informella och aktörer har
delvis sammanfallande, delvis motstridiga intressen. Detta gör att agerandet i ”nätverk”
till stor del blir en förhandlingssituation som inkluderar både konfliktlösning och
lärande. 31 Denna myndighetsutövning går på tvärs mot traditionell syn på hur offentlig
verksamhet ska konstitueras med dess tydliga hierarkier (”government”). Det kan
också förklara varför de är svårt att nå tydlighet i roller, ansvar och mandat. Svaret
skulle i det här perspektivet kunna vara att roller, mandat och ansvar, liksom
involverade aktörer inte är konstant utan situationsanpassat. De förändras därmed
beroende på vilka frågor som finns på agendan.
Det kitt som håller samman aktörerna och får dem att engagera sig i
samarbetsprocesser kan delvis härröra från avsaknad av kunskap hos höga tjänstemän
och ansvariga politiker. I ett större perspektiv kan det dock hänföras till
resursberoende. Eftersom olika typer av aktörer förfogar över olika typer att resursersamtidigt som ingen enskild har tillräckligt med resurser eller mandat för att på egen
hand lösa de problem som finns – skapas ett ömsesidigt förhållande av beroende och
ett gemensamt intresse att hitta lösningar.32 Frivillighet, jämställdhet och socialt kapital
blir i detta avseende kritiska faktorer till skillnad från tvång och auktoritet som
förknippas med traditionell myndighetsutövning.

Sundström, Göran, ”Målstyrning drar åt skogen”,
{http://www.score.su.se/polopoly_fs/1.26577.1320939798!/20056.pdf] 2014-06-26
31
iklasson, Lars, ” ätverksförvaltningen: en ny förvaltningspolitisk modell ”, Statens kvalitets- och kompetensråd,
2003 samt Verva, ”styrning för ökad effektivitet”,
[http://arkiv.edelegationen.se/verva/upload/publikationer/2007/Styrning-for-okad-effektivitet-2007-05-28.pdf] 2014-0612
32
Pfeffer, Jeffrey & Salancik, Gerald, ”The external control of organizations”, Stanford Business Books, Stanford,
2003,
30
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Ur ett governanceperspektiv blir statens roll, och därmed uppdraget till myndigheter på
nationell och regional nivå, inte att agera i en anda av ”kommandogivning”33 och att
utforma precisa regelverk och direktiv. Snarare ligger uppdraget i att bidra till styrning
genom övergripande problemformulering, sätta ramar för samarbeten, finansiering och
arbetssätt. I uppdraget ligger också att bidra till att påverka uppfattningen om vad som
är problemet och hur problemet bäst löses.34 Användning av governance kan även
betraktas som direkt nödvändigt eftersom de statliga medlen inte räcker till hela
utbyggnaden (resursberoende). Det krävs både lokalt och regionalt engagemang och
framför allt att marknaden inte blir inlåst via regler eller stödmedel för att resultat ska
kunna nås.
Sammanfattningsvis ger governanceperspektivet ett alternativt sätt att närma sig frågan
om regionalt samarbete på bredbandsområdet där en försvagning av hierarki som
grundläggande styrningsideal till förmån för nätverk är fundamentalt. Utgångspunkten
ger ett mycket annorlunda synsätt på hur problem med bredbandsutbyggnad kan lösas
och vad som är lämpliga lösningar. Detta blir särskilt tydligt om
governanceperspektivet kontrasteras med traditionell styrning i ett antal dimensioner
som omger samarbete. (Se tabell)
Tabell: Schematisk översikt av olika perspektiv på samarbete med utgångspunkt från
traditionell myndighetsstyrning (government) och ett mer nätverksinspirerarat
perspektiv (governance).

Förändringsgrunder

Mobiliseringsgrund

”Traditionell syn”
Initieras hierarkiskt via en
formell styr- och
ansvarskedja
Monocentrism, ett
beslutscentrum med
avgörande betydelse

Organisationsgränser
Grund för deltagande

Tydliga och stabila
Tvång och auktoritet

Arbetssätt

Formell struktur reglerade system med
order, diktat och regler.

”Governance syn”
Uppstår genom externa
chocker och kriser som
tvingar aktörerna att agera
Polycentrism, ömsesidigt
beroende parter som
upplever gemensamma
problem
Porösa och föränderliga
Frivillighet, intresse och
förtroende
Flexibilitet - lärande,
jämställda förhållanden med
inslag av förhandlingar och
kompromisser.
Övergripande styrning
nätverk och processer.

Detaljerad processtyrning
genom regler, budget samt
mål och resultatkrav
Källa: Sundström, G35. Bearbetad av Mandatgruppen, Bredbandsforum, 2014

Styrningsformer

På engelska används uttrycket ”Command and control”.
Sundström, Göran, ”Målstyrning drar åt skogen”,
{http://www.score.su.se/polopoly_fs/1.26577.1320939798!/20056.pdf] 2014-06-26
35
Sundström, Göran, ”Målstyrning drar åt skogen”,
{http://www.score.su.se/polopoly_fs/1.26577.1320939798!/20056.pdf] 2014-06-26
33
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5 Behovet av kopplingar mellan aktörerna
Även om den regionala nivån är stark och kan uträtta mycket på egen hand står den
samtidigt i direkt beroendeförhållande till andra nivåer och de aktörer som är
verksamma där. Detta innebär i praktiken att regional framgång beror på hur den
nationella nivån fungerar. Ett likartat beroendeförhållande finns också till den lokala
nivån, liksom till marknadsaktörerna. Detta innebär att den regionala nivån måste ha
kopplingar till alla andra nivåer för att kunna nå måluppfyllelse.

5.1 Nationell sammankoppling
I Sverige har den nationella nivån stora påverkansmöjligheter eftersom statsmakten:
-

Utformar institutionella förutsättningar

-

Fastställer vägledande nationella mål och strategier

-

Följer upp och utvärderar insatser

-

Svarar för stöttande strukturer

-

Utjämnar utvecklingsförutsättningar mellan olika delar landet.

Det finns en rad nationella myndigheter som har ett ansvar och genom sina aktiviteter
också en direkt påverkan på bredbandsutbyggnaden. Primärt rör det sig om sex
myndigheter:


Post- och Telestyrelsen (PTS) reglerar marknaden för elektronisk
kommunikation och post. På bredbandsområdet innefattar det bl a
konkurrensreglering, tillsyn, robusthetsfrågor, rekommendationer och
främjandearbete. PTS har även tilldelat medfinansieringsstöd för bredband.



Jordbruksverket ansvarar för jordbruk, fiske och därtill knuten
landsbygdsutveckling. På bredbandsområdet har myndigheten en central
uppgift för infrastruktur på landsbygden genom möjligheten att ge stöd via
Landsbygdsprogrammet för byggnation av accessnät (byanät).



Boverket har hand om frågor kring byggande och förvaltning av bostäder. På
bredbandsområdet omfattar uppdraget ansvar för hur kommunerna beaktar
elektronisk kommunikation i plan- och byggärenden.



Tillväxtverket verkar för regional utveckling och service. Bredbandsområdet är
en integrerad del i myndighetens arbete med regionala utvecklingsstrategier
(RUS) samt i arbetet med strukturfondsmedel där möjlighet finns att ge stöd
till redundanta förbindelser och ortsammanbindande nät.



Konkurrensverket övervakar konkurrenssituationen på olika marknader. På
bredbandsområdet kontrollerar myndigheten privata och offentliga aktörers
agerande och har även en central funktion vad gäller upphandlingsförfarande.
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Lantmäteriet hanterar ägande av mark. På bredbandsområdet har myndigheten
ansvar för frågor som rör marktillstånd samt förvaltning och överlåtelser av
nät.

Till dessa myndigheter kan läggas till en handfull offentliga aktörer som äger
bredbandsinfrastruktur över hela Sverige och bestämmer avgifter för exempelvis
förläggning i väg. Det handlar om Trafikverket, Svenska kraftnät, Teracom och
Vattenfall.36 Staten äger dessutom 37 procent av aktierna i TeliaSonera, den största
aktören på bredbandsmarknaden.
Figur. Urval av nationella statliga aktörer tillhörande olika departement med direkt
påverkan på bredbandsutbyggnaden, augusti 2014

Näringsdep

Lands.dep.

Socialdep.

Finansdep.

Källa: Mandatgruppen, Bredbandsforum, 2014
De olika aktörerna innebär sammantaget att det nationella bredbandsansvaret är spritt
och att politiken genomsyras av väldigt olika utgångspunkter och myndighetsuppdrag.
Myndigheterna sorterar under olika departement och tillämpar bland annat olika
indelningsgrunder (län, arbetsmarknadsregioner, programområden etc.) för vad som
konstituerar den regionala nivån. Konsekvensen av detta riskerar bli en avsaknad av
helhetssyn och sammanhållning samt överlappande och ibland direkt konkurrerande
ansvarsområden samt brister i utvecklingskraft och höga transaktionskostnader.
Fragmentiseringen försvårar därtill överblick och styrning.

36

Även Försvarsmakten har elektronisk infrastruktur över hela Sverige. Denna är dock enbart avsedd för rikets säkerhet
och tas därför nte upp i detta sammanhang.
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Trots sitt inflytande över bredbandsutvecklingen har flertalet av aktörerna inget
uppdrag att främja bredbandsutbyggnaden. Detta gäller exempelvis Jordbruksverket,
den myndighet som vid sidan av PTS har det i särklass viktigaste instrumentet till
hands för att nå ut med bredband på landsbygden. Myndighetens förändring av
regelverket som omger stöden har en direkt inverkan på möjligheten att bygga byanät.
Avsaknaden av formella uppdrag kan inte minst i detta sammanhang vara ett hinder.
Det finns en påtaglig risk att bredbandsområdet uppfattas som något perifert, d.v.s.
något som drar resurser från det egentliga huvuduppdraget. Å andra sidan behöver det
inte, per definition, finnas någon motsättning. Främjande av bredband kan mycket väl
vara en integrerad del av arbetet. Utbyggnaden blir då ett sätt att nå andra syften,
exempelvis ett medel för att nå målet om hållbar landsbygdsutveckling. Beroende på
vilket perspektiv som anläggs på frågan blir således svaret olika.

5.2 Lokal sammankoppling
Det är inte bara på nationell nivå det krävs sammanlänkningar. Även om regionerna är
framsprungna ur kommunerna är inte förhållandet till den lokala nivån oproblematisk.
Tvärtom förefaller det kunna finnas en tydlig konflikt mellan lokala och regionala
intressen vilket återspeglar att det finns samhälleliga, regionala och kommunala
intressen som inte alltid är kompatibla i praktiken.37 Primärkommunernas ställning kan
rentav bli svagare vid en regionbildning.
Ur ett bredbandsperspektiv kan konflikterna handla om vilka investeringar som är
nödvändiga, hur stora investeringar som behöver göras och när i tid de behöver
genomföras. Till detta kommer självklart frågan kring finansiering.
Bredbandsutbyggnad är resurskrävande och om den görs i offentlig regi kommer den
innebära att konkurrerande prioriteringar ställs mot varandra vilket kan ge upphov till
konflikter. Två sätt att hantera denna motsättning har föreslagits.38
1. Länsstyrelsen tar en aktiv samordnade roll i tidiga planeringsskeden och kan
då överbrygga särintressen.
2. Ett regionalt forum för planering och beslutsfattande med regional bäring
skapas för att nå konsensus.
Lösningsmodellen där länsstyrelsen träder fram användes i stor utsträckning under det
nationella bredbandsstödet (2001-2007).39 Under det senaste året har dock modellen
med ett regionalt forum istället fått ökad spridning. Modellen innebär vissa
utmaningar. En sådan är avsaknad av kunskap om bredbandsområdet. En annan
utmaning är att lokala politiker ofta ”tvingas” att företräda ett snävt fokus. Att tänka
och försöka agera regionalt kan vara en utmaning om väljarbasen är lokal. Den
politiker som inte alltid - och i alla lägen - slåss för den egna kommunen riskerar att
”straffas” av väljarna - även om syftet varit att maximera såväl kommunens som
regionens nytta. En av orsakerna till detta är att den lokala politiken ofta är fylld med
frågor som kretsar kring en geografisk dimension långt under den regionala.
Tillväxtanalys, ”Kommunal översiktsplanering och regionala utvecklingsprogram”, 2013, s.39
Tillväxtanalys, ”Kommunal översiktsplanering och regionala utvecklingsprogram”, 2013, s.39
39
SOU, ”Bredband i hela landet” ,(SOU 2008:40), [http://www.regeringen.se/sb/d/9991/a/103376] 2014-07-29
37
38
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I praktiken kan följden bli att det visar sig svårt att uppbåda ett tillräckligt och
nödvändigt politiskt engagemang för bredbandsfrågorna om de diskuteras regionalt.
Även i det fall engagemang kan uppbådas kan samstämmighet om en regional strategi
med tydlig fokusering och prioritering bli nästintill en omöjlighet. Skälen kan vara
olika men en bidragande förklaring är de kommunala respektive regionala aktörernas
plats i systemet. Det kommunala uppdraget är kort uttryckt att arbeta för kommunens
och kommunmedlemmarnas bästa, vilket inte nödvändigtvis innefattar en regional
dimension. Detta understödjs av det kommunala regelverket som enligt
kommunallagen - i grova drag - är uppbyggt runt principen att kommunerna ska sköta
om sina egna angelägenheter inom kommunens administrativa gränser. Det regionala
uppdraget handlar snarare om att verka för regionens bästa, vilket i sin tur innebär krav
på prioriteringar mellan kommunerna. Lika stora volymmässiga investeringar i alla
kommuner låter sig sällan göras när den regionala dimensionen ska beaktas.
Planerings- och förhandlingsprocesser blir i detta läge av stor vikt för att förhindra att
vissa kommuner upplever sig som förlorare – vilket kan försvåra överenskommelser
och lösningar för den samlade regionen.
En annan närliggande utmaning ligger i aktörernas befogenheter. Det kommunala
planmonopolet har en stark ställning. Det är inte per definition så att kommunerna är
välvilligt inställda till minskad handlingsfrihet genom ett ökat regionalt inflytande,
även om argumenten kan vara starka till varför ökad regional inblandning skulle kunna
vara av godo. Kommunen som planeringsenhet förefaller i allt större utsträckning som
för liten och för begränsad när bredbandsnät ska etableras. Synlig nytta blir därmed en
framgångsfaktor för att kunna skapa legitimitet. Detta indikerar också betydelsen av att
sprida kunskap på området
För att sammanfatta ovanstående går det att konstatera att det kan finnas ett
spänningsförhållande mellan kommuner och regioner, det vill säga mellan en lokal
dimension och en regional. Det går inte att bara förutsätta att det finns konsensus runt
bredbandsfrågan. Ett proaktivt agerande förefaller nödvändigt liksom förankring av
samarbetet. Det är därför av stor vikt att kommunernas synpunkter inkluderas på ett
eller annat sätt när regionalt arbete ska initieras. Detta kan bland annat göras genom att
alla parter står bakom en regional bredbandsstrategi som de varit involverade i
framtagandet av.
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5.3 Marknadsmässig sammankoppling
Utöver kopplingar till lokal och nationell nivå, är det centralt att det även finns en
sammanlänkning mellan den regionala nivån och marknadsaktörerna. Samarbetet kan
ta sig många former och önskemål om innehållet skiljer sig delvis åt beroende på vems
perspektiv som är utgångspunkt (se tabell).
Tabell. Centrala komponenter för en framgångsrik samverkan ur offentliga
respektive marknadsaktörernas perspektiv

Marknadsaktörernas önskemål

Offentliga aktörers önskemål

Samplanering av byggnation

Transparens kring nätsträckningar

Standardisering av villkor och priser

Helhetssyn på utbyggnaden

Tillgång till lokala resurser

”Snabbnummer” till
kontaktpersoner
Källa: Mandatgruppen, Bredbandsforum, 2014

Marknadsaktörerna efterfrågar i första hand samplanering, samordning och tillgång till
lokala resurser medan de offentliga aktörerna, inte minst på lokal nivå, ofta efterlyser
tydliga kontaktpersoner, transparens runt befintliga nätsträckningar och en helhetssyn.
Nedan följer en kort genomgång av vad de olika perspektiven innehåller.
Marknadsaktörernas efterfrågan på samplanering kan variera. Vid en rak fråga blir det
tydligt att det inte finns någon given modell för hur det ska gå till i praktiken, vem som
skall involveras i samplaneringen, vid vilka tillfällen samplanering är påkallat eller
exakt vad samplaneringen ska omfatta. Utifrån offentligt perspektiv är behovsbilden
något mer konkret. Det som efterfrågas är transparens med avseende på befintliga
nätsträckningar och i så stor utsträckning som möjligt information om
utbyggnadsplaner. Detta innebär i praktiken offentliggörande av detaljerade kartor som
gör det möjligt att få en uppfattning om de resurser som behövs för att få näten på
plats.
Marknadsaktörerna efterfrågar också att samverkan skall utmynna i standardisering av
villkor för anläggning av nät. Särskilt runt tillståndsprocesser och kriterier är det
önskvärt med större enhetlighet, inte minst mellan olika kommuner. Detta gäller även
för de tariffer som tas ut, vilka idag uppfattas som godtyckliga och allt för
diversifierade.40 Ur de offentliga aktörernas perspektiv betonas istället att
förutsättningarna varierar vilket ger konsekvenser för prissättningen. Olika områden
kostar helt enkelt olika mycket och prissättningen är ett sätt att nå balans.
Marknadsaktörerna ser också ett behov av att samarbete byggs upp kring lokala
resurser.

40

Notera att tariffer och villkor i stor utsträckning fastställs politiskt (oftast genom Kommunfullmäktige). Det finns
således en direkt koppling till den övergripande planeringen exempelvis processen som omger Översiktsplanen (ÖP)
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Med detta avses att samarbetet underlättas av möjligheten att kunna nyttja eller ta över
befintlig kanalisation och få tillgång och nyttja regionens, länets eller kommunens
varumärke i samband med att utbyggnad ska ske. Det finns även önskemål om att
kunna använda exempelvis lokala entreprenadfirmor för att entreprenadarbetet inte ska
bli en trång resurs. Ur de offentliga aktörernas perspektiv påtalas dock att det ofta finns
grundläggande utvecklingspotential kring själva kontaktförfarandet. Det som eftersöks
från offentligt håll är en tydlig kontaktpunkt in till de olika organisationerna. Trots att
flera marknadsaktörer har nationell närvaro upplevs det som svårt att få kontakt med
regionalt ansvariga. Följden blir att det tar längre tid än önskvärt att reda ut frågor och
initiera gemensamt arbete i bredbandsfrågor.
Sammantaget går det således att konstatera att perspektiven mellan de offentliga och
marknadsaktörerna skiljer sig åt och att detta får konsekvenser kring hur frågan om
samverkan ses och vad som behöver göras för att den ska fungera. Samtidigt blir det
också tydligt att det finns en gemensam ambition om ökad samverkan om
bredbandsutbyggnad och att det borde vara fullt möjligt att nå ökad samsyn genom att
klara ut de grundläggande villkoren som samarbetet bör konstrueras kring.

5.4 Kommunala företagslotsar som verktyg för att koppla ihop
aktörer
Liksom kommunerna efterlyser utpekade kontaktpersoner hos marknadsaktörerna,
uttrycker marknadsaktörerna att tillståndsprocesserna hos kommuner och länsstyrelser
ofta är komplicerade och tidskrävande. En orsak till detta är att myndigheterna ofta
saknar samordnade beslutsprocesser. En lösning på problemet är att samordna
beslutsprocesserna genom ett gemensamt möte där samtliga inblandade handläggare
adresserar samma frågeställning, exempelvis ansökan om att få anlägga en mast och
kabeldragning för mobilt bredband. I Dalarna genomförs under 2014 ett pilotprojekt
för att underlätta utbyggnad av mobilt bredband där en viktig komponent är just
samordnade beslutsprocesser. Som verktyg kommer ”företagslotsar” användas.
Funktionen finns redan på plats i flera kommuner i Dalarna och kan användas med ett
minimum av anpassning och några kompletteringar.
Falu kommuns företagslots är en väg in i kommunen för befintliga och blivande
företagare. Genom företagslotsen erbjuds företaget träffa alla berörda tjänstemän vid
ett möte för att hantera ärendet på ett så smidigt och effektivt sätt som möjligt. Att ha
en dörr in sänker effektivt transaktionskostnaderna. Företagslotsen hanterar en rad
frågor och ärenden. Till de mest efterfrågade hör:










miljötillstånd
detaljplansbestämmelser
bygglov
tomter för industri, handel, kontor
livsmedelstillstånd
alkohol- och utskänkningstillstånd
brand- och säkerhetstillstånd
trafikfrågor
platsupplåtelse
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6 Behov av kopplingar mellan strategiska
processer
På samma sätt som det behövs kopplingar till nationella, lokala och marknadsmässiga
aktörer, på samma sätt behövs kopplingar till de initiativ och processer som pågår
regionalt. En strategisk ansats för bredbandsarbetet kan underlätta ett gynnsamt utfall.
Ett första steg kan vara att teckna en gemensam kartbild av nuläget och med denna som
utgångspunkt formulera målsättningar. Detta arbete har redan inletts i Sverige.

6.1 Regionala bredbandsstrategier som strategiskt verktyg
Även om bredbandsutbyggnaden sker på marknadsmässig grund och med
kommersiella förtecken finns en solid kunskap om bredbandsläget runt om i landet,
inte minst på regional nivå. Ca 75 procent av länsstyrelserna uppger exempelvis att de
har en kartläggning över den befintliga bredbandsinfrastrukturen, vilket ger en god
utgångspunkt för att fånga in de investeringar som gjorts och reflektera över satsningar.
När det kommer till mer framtidsinriktat material är dock bilden en annan. Mindre än
20 procent har nämligen en kartläggning som även inkluderar planerade sträckningar
(se figur). Det finns således endast en vag bild om var utbyggnad sannolikt kommer att
initieras, något som kan försvåra möjligheten att vara proaktiv och agera strategiskt.
Detta har dock inte hindrat länsstyrelserna att försöka agera. 14 län uppger idag att de
har en regional bredbandsstrategi och i sex av länen pågår strategiarbetet med full
kraft.41

41

Information om det finns en färdig strategi eller om det pågår ett strategiarbete saknas för Blekings län.
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Figur. Andel län med en bredbandskartläggning över befintlig och planerad
utbyggnad, 2014
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Källa: PTS, 2014, Bearbetning av Mandatgruppen, Bredbandsforum, 2014
N:21

En genomgång av ett urval publicerade regionala bredbandsstrategier visar att
begreppet bredbandsstrategi är mångtydigt. Det finns synliga skillnader i utformning
och upplägg, men också gemensamma nämnare. Flertalet strategier innehåller
skrivningar kring implementering. Detta tyder på att strategierna är handlingsinriktade
dokument. I flera fall finns koppling till strategiska dokument som vägleder regional
utveckling. I ett bredbandsperspektiv är det primärt två som är av särskild betydelse att
uppmärksamma: de regionala utvecklingsstrategierna och arbetet med regionala
digitala agendor.
6.1.1 Regionala utvecklingsstrategier

De regionala utvecklingsstrategierna (RUS), tidigare kallade regionala
utvecklingsprogram, har syftet att utgöra en samlad plattform för regionernas och
länens utvecklingsambitioner. Det är utifrån RUS som en stor del av de regionala
satsningarna och prioriteringarna bestäms. Detta får praktiska konsekvenser. Ett
område som helt saknar kopplingar till RUS eller där kopplingarna är tvivelaktiga ska i
praktiken inte beaktas. Omvänt innebär det att för att bredbandsområdet ska få
genomslag i det regionala utvecklingsarbetet måste det inkluderas tydligt och logiskt
med RUS.
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En genomläsning av befintliga strategidokument visar att bredband i relativt stor
utsträckning inkluderats. Området finns omnämnt i majoriteten av dokument vilket är
en viktig förutsättning för att satsningar ska kunna genomföras42
Processen som omger RUS, liksom det färdiga resultatet, är dock förknippat med vissa
utmaningar. Intentionerna med strategierna har inte fungerat som avsett och
sannolikheten är därför stor att styrningen och vikten kring dokumenten kommer att
öka i den närmaste framtiden. Tillväxtanalys som har haft som uppdrag att följa upp
den regionala utvecklingen har bland annat påtalat att det inte är någon ”… nyhet att…
strategierna… har haft svårigheter att omsättas i praktisk handling.”.43 Bilden delas
av det nordiska forskningscentret Nordregio vilka bland annat påpekat att ”… länkarna
mellan olika strategier och insatser på lokal och regional nivå är ganska svaga”.44
Även Boverket har kommit till liknande slutsatser och inte minst påtalat svårigheten att
dra nytta av potentialen som finns i RUS eftersom det finns ”… brister i samspelet
mellan kommunernas översiktsplanering och det regionala tillväxtarbetet”45.
En av orsakerna till ovanstående kan vara den förändrade rollen för länsstyrelserna.
Som påtalats tidigare har dessa, sett över tid, fått en mindre framträdande roll för
regional utveckling. Rollförändringen har enligt Tillväxtanalys exempelvis inneburit
att ett glapp uppstått där den regionala nivån har fått ansvaret för utvecklingsfrågor
som överförts till politiska organ ”… vars roll och kompetens… ännu är svag. ”46
Denna bild delas också av Ansvarskommittén som i sitt slutbetänkande bland annat
framhållit behovet av att ”förtydliga roller och skapa utrymme för ett legitimt regionalt
ledarskap.”47
Det ska noteras att Kommittén inte riktar kritik mot regionerna i sig. Bland annat
framhålls att det inte har kunna beläggas att det finns några tydliga skillnader … i
utfallet av den regionala tillväxtpolitiken mellan de län där ansvaret i dag finns hos
landsting respektive hos länsstyrelsen”. 48 Det som påtalas är istället den regionala
dimensionens betydelse och att denna ges tydlighet och strategisk vikt. Kunskap och
kompetens är här av vikt. Slutligen bör det påpekas att även om processerna med
regionala utvecklingsstrategier har förbättringspotential och möjligen inte funnit sina
fulla former kommer RUS-dokumentet kvarstå och sannolikt öka i betydelse. En
anledning är dess tydliga koppling till arbetet med regionala digitala agendor.

42

Det finns tre län där bredband inte nämns i RUS. Dessa län är Halland, Västmanland och Örebro.
Tillväxtanalys, ”Kommunal översiktsplanering och regionala utvecklingsprogram”, 2013, s.138
44
ordregio, ”Integrering av översiktsplanering och regionalt tillväxtarbete”, 2012, s.9-10.
45
Boverket, ”Rumslig utvecklingsplanering”, 2011, s.8
46
Tillväxtanalys, ”Kommunal översiktsplanering och regionala utvecklingsprogram”, 2013, s.138
47
SOU, ”Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft” (SOU 2007:10)
48
SOU, ”Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft” (SOU 2007:10)
43
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6.1.2 Regionala digitala agendor49

Arbetet med regionala digitala agendor och processer initierades relativt snart efter att
regeringen presenterat den nationella agendan. Digitala agendor är samlingsdokument
som hanterar hur länen ska ta tillvara digitaliseringens möjligheter och processen har
gett intressanta avtryck på flera sätt. De processer som omgett det regionala digitala
agenda arbetet har gått i fotspåren av RUS. En viktig skillnad är dock att agendaarbetet
förefaller lyckats bättre med intentionen att skapa reell samverkan mellan länsstyrelser
och regioner.
I nuläget har samtliga län valt att initiera arbete kring regionala digitala agendor.
Arbetet är fortfarande relativt nytt och det är därför av särskilt stor betydelse att det
som påbörjats i länen (med de regionala digitala agendorna som utgångspunkt) ges
långsiktiga och stabila förutsättningar.
Operativt har arbetet kommit olika långt och endast tre län (Östergötland, Uppsala och
Norrbotten) hade i juni 2014 slutfört arbetet och därmed gått in i en
implementeringsfas. Oavsett detta är dock det sätt på vilket arbetet bedrivs av vikt för
den regionala bredbandsutbyggnaden. Med något få undantag inkluderar samtliga
regionala digitala agendor bredbandsinfrastruktur. I tio av länen är
bredbandsinfrastruktur dessutom utpekat som ett prioriterat område. Prioriteringarna
bygger på länens förutsättningar i termer av styrkor, behov och utmaningar. Detta ger
bredbandsinfrastruktur en tydlig och viktig roll i den digitala agendan. Bland de län
som har valt att prioritera bredband uppges att infrastruktur utgör en förutsättning för
att kunna ta del av digitaliseringens möjligheter. Dessa län uppger också att den
nationella bredbandsstrategin varit en viktig inspirationskälla för arbetet.50

49

Detta avsnitt bygger i stor utsträckning på uppgifter från Ramböll Management Consulting (RMC) publicerade i mars
2014. Det ska noteras att uppgifterna i vissa fall bearbetats av Bredbandsforum för att stämma överens med syftet med
denna slutrapport. RMC, ” ulägesanalys, regionala digitala agendor, 2014
50
Det ska även påpekas att åtta län ännu inte kommit tillräckligt långt i sina processer så att sakområden av särskild vikt
har kunnat identifieras. Fler län kan således komma att inkludera bredbandsinfrastruktur i sina regionala digitala
agendor.
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Figur. Län som valt att prioritera bredbandsutbyggnad i den regionala digitala
agendan
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Källa: Uppgifter från Ramböll Management Consulting , 2014,
Bearbetning av Mandatgruppen, Bredbandsforum, 2014
N:21
Det kan vara av intresse att notera att ett flertal län valt att hanterat arbetet med
regionala digitala agendor och regionala utvecklingsstrategier parallellt. Teoretiskt har
det därmed funnits en möjlighet att kunna samordna de både processerna. I ett län,
Norrbotten, innebär detta exempelvis att den regionala digitala agendan setts som en
handlingsplan för att utveckla intentionerna i den regionala utvecklingsstrategin (RUS).
Det finns dock även exempel på län där det inte skett någon synkronisering mellan den
digitala agendan och utvecklingsstrategin. Arbetet har istället skett i ”separata spår.”.
Även i dessa län delas dock bilden att de båda dokumenten sannolikt kommer knytas
närmare varandra (eller till och med fusioneras till ett samlat dokument) i en nära
framtid. Länen understryker också vikten av de regionala utvecklingsstrategierna, även
om potentialen hos dessa ännu inte realiserats till fullo.
Operativt har arbetet med att ta fram regionala digitala agendor i de flesta länen drivits
i projektform med en styrgrupp och (vid behov) referensgrupper och arbetsgrupper för
att snabbt kunna ta del av kunskap i specifika frågor. I uppskattningsvis hälften av
länen har sammansättningen bestått av en gemensam projektgrupp av representanter
för både länsstyrelser, landsting/kommuner och de regionala samverkansorganen.
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En nyckelroll för arbetet med de regionala digitala agendorna har, i nästan samtliga
län, varit en dedicerad projektledare. Av de projektledare som fått ansvar för processen
kommer sju stycken från länsstyrelsen, åtta stycken från kommunala
samverkansorgan51, och fyra från regioner. I ett län delas tjänsten mellan regionen och
länsstyrelsen. Uppdelningen indikerar tydligt att många län valt en pragmatisk
inställning till arbetet och att intentionen och syftet tillåts sätta sin prägel på arbetet
istället för att slå vakt om positioner. Det ska dock framhållas att det i fjorton fall finns
en korrelation mellan den organisation som har det regionala tillväxtansvaret och
organisationstillhörigheten hos projektledaren. Majoriteten projektledare har också
bakgrund som strateger inom sakområden kopplade till det regionala tillväxtansvaret.
Slutligen kan det också uppmärksammas att de utsedda projektledarna, i flera län,
också har god kunskap om telekomområdet, ofta genom att de (parallellt) drivit arbetet
med de regionala bredbandsstrategierna. Detta kan också vara en förklaring till att den
nationella bredbandsstrategin förefaller varit en inspirationskälla i arbetet med den
regionala digitala agendan.
Figur. Organisationstillhörighet hos projektledare för arbetet med regionala digitala
agendor i länen, 2014
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Källa: Uppgifter från Ramböll Management Consulting, 2014,
Bearbetning av Mandatgruppen, Bredbandsforum, 2014
N=20

51

Detta inkluderar två län där arbetet leds av en projektledare från ett samägt regional-kommunalägt bolag.
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För att sammanfatta ovanstående går det alltså att konstatera att arbetet med regionala
digitala agendor skapat nya samarbetsmöjligheter mellan olika aktörer regionalt och att
arbetet i flera fall skett synkroniserat mellan regionala bredbandsstrategier, digitala
agendor och regionala utvecklingsstrategier. En bidragande orsak har varit de
personella resurserna där en och samma person haft ansvar och varit drivande, och
därmed kunnat dra nytta av både upparbetad kompetens och nätverk. Samtidigt är det
tydligt att denna koppling mellan olika processer skulle kunna nyttjas i större
utsträckning. I många aspekter materialiserar arbetet med de regionala digitala
agendorna intentionerna som funnits i arbetet med RUS. Detta förstärks också av att
dokumenten har kopplingar till varandra. På det hela taget förefaller den digitala
agendan ha potential att bli ett paraplydokument under vilka olika initiativ, projekt,
strategier och verksamheter kan samlas. Agendan skulle på så sätt kunna formera
digitala visioner och mål, det vill säga en ram för elektronisk kommunikation som
sedan konkretiseras för olika områden, exempelvis bredbandsinfrastruktur.
Av det arbete som hittills bedrivits blir det också tydliga att arbetet med regionala
digitala agendor haft en katalyserande effekt som bidragit till dialog mellan berörda
aktörer. Det har således skapats möjligheter att bygga vidare på det initierade arbetet
och få länsstyrelser, regioner och kommuner att enas om en gemensam struktur för hur
arbetet med bredband kan bedrivas.

6.2 Regional funktion för samordning och helhet
Parallellt med de strategiska processerna och dokumentet fordrar ett framgångsrikt
arbete också resurser som kan genomföra det operativa arbetet. Betydelsen av en
projektledare har exempelvis lyfts fram i arbetet med de regionala digitala agendorna. I
detta sammanhang har behovet av bredbandskoordinatorer lyfts fram.52 Regeringen har
också betonat vikten av bredbandskoordinatorer och presenterat ett förslag i frågan. 53
Tanken med förslaget är att underlätta för alla bredbandsföreningar som finns i hela
landet, och som skulle ha god nytta av att få en utpekad kontaktperson att vända sig till,
som kan ge tips och råd och stöd för hur man som ideell bredbandsförening ska agera.
Enligt en undersökning utförd av Sakfrågegruppen Bredbandskoordinator inom ramen
för Länssamverkan bredband 2.0 finns idag bredbandskoordinatorliknande funktioner i
ca 30 procent av länen och regionerna i Sverige.54Utgångspunkten är att ett
genomförande underlättas av utpekade ansvariga och att de transaktionskostnader som
idag uppstår vid bredbandsutbyggnad kan minska genom effektivare lotsning bland
kontaktpersoner, regelverk, tekniska standarder och processer. Det som efterfrågas är
således en strategisk och samordnande kraft.55

52

Se exempelvis slutrapporten för Bredbandsforums arbetsgrupp om bredbandsstöd:
http://www.bredbandivarldsklass.se/Om-Bredbandsforum/Vara-arbetsgrupper/Stod-och-strategi/:
53
Hatt, AnnaKarin, ”Ännu en c-märkt allianssatsning på bredband”, [http://annakarinhatt.se/blogg/annu-en-c-marktallianssatsning-pa-bredband/] 2014-09-02
54
SFG Bredbandskoordinator, Presentation på LSB 2.0 stormöte, 2014-05-22
55
Bredbandsforum, ”Så skapas bredband i världsklass för hela landet”,
[http://www.bredbandivarldsklass.se/Global/Dokument/Slutrapport%20%E2%80%93%20Arbetsgrupp%205%20%E2%
80%93%20St%C3%B6d%20och%20strategi.pdf] 2014-07-21
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Liksom Bredbandsutredningen tror vi att etablering av bredbandskoordinatorer bland
annat kan bidra till att ge56:


resurser för att hantera strategiskt arbete kring bredband.



kontinuerlig dialog med kommuner, marknaden och byalag med avseende på
bredband.



regional nodfunktion som kan fungera som kontaktväg och koppla samman
aktörer, initiativ och idéer.



effektivare kunskapsutnyttjande genom ökat utbyte av erfarenheter regionalt.



samstämmighet i löpande kontakter med nationella myndigheter.



kontinuerliga lägesrapporter, uppföljningar och utvärderingar av god kvalitet
med möjlighet att få stor spridning.

Hur arbetsuppgiften hanteras kommer med nödvändighet att variera. Vid en
behovsinventering som Länssamverkan bredband 2.0 genomfört framkom att
bredbandskoordinatorer behövs för ett operativt arbete som innefattar att:


driva regionala team för att samordna utbyggnad och insatser av
bredbandsnätet på landbygden och i länet.



samverka med myndigheter, organisationer och företag lokalt, regionalt och
nationellt.



ingå i ett regionalt team för att skapa aktiviteter som utgår ifrån länets digitala
strategi.



verka för att digital teknik används för ett hållbart samhälle - ekonomiskt,
ekologiskt, socialt och kulturellt.



initiera, leda, genomföra och utvärdera bredbandsutbyggnaden i länet.

Vidare framhölls behovet av ett kollegialt nätverk (av informell karaktär ”kollegor
emellan).
Genomgången från Länssamverkan bredband 2.0 ger indikationer på vad rollen som
koordinator innebär. En likartad uppgiftsbeskrivning har även identifierats i
Bredbandsutredningen. Utredningen listar ett antal kärnuppgifter där sju aspekter
märks särskilt tydligt57:

56
57

SOU, ”Effektivare bredbandsstöd”, (SOU 2013:47), s.170-171
SOU, ”Effektivare bredbandsstöd”, (SOU 2013:47), s.169
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1. Att driva arbetet med analys av marknadsläget och behovsinventering
2. Att arbeta strategiskt (långsiktigt, proaktivt och systematiskt) med
bredbandsområdet
3. Att agera som brygga över region- och kommungränser vid planering och
initiativ.
4. Att samla berörda aktörer (kommuner, marknadsaktörer och byalag) för
gemensamma insatser och information.
5. Att initiera ideella initiativ, underlätta ansökningsförfaranden och bistå i
möjligheten att få bredbandsstöd.
6. Att ge råd i frågor om prissättning, robusthet, öppenhet och affärsmodeller
samt tekniskt genomförande av bredbandsprojekt.
7. Att förmedla kontakter och etablera nätverk mellan aktörer.
Uttryckt på ett annat sätt torde det övergripande riktmärket för
bredbandskoordinatorarbetet vara att reducera etableringshinder. Med detta avses att
koordinatorn ska agera på ett sätt som ökar verkningsgraden på investeringar d.v.s. att
varje satsad krona räcker så långt som möjligt. Genom ett sådant förhållningssätt blir
det också tydligt att rollen inkluderar att successivt, försöka skjuta gränsen för
marknaden från citykärnor med hög befolkningsdensitet till mer landsbygdpräglade
områden med lägre kommersiella förutsättningar. Det ligger också i linje med den
nationella inriktningen där de offentliga aktörernas engagemang syftar till att
komplettera marknaden – inte ersätta den.58
Frågan om vilket mandat bredbandskoordinatorerna ska ha går att diskutera. Kärnan i
rollen har mer karaktären av lots (”visa vägen”) snarare än kapten (”bestämma över
andra och diktera villkor”). Det är dock otvetydigt en fördel om mandatet liksom
uppgifterna är tydligt formulerade. Uppdragets karaktär gör att roll och ansvar bör
specificeras, inte minst för att förväntningarna ska bli rimliga och realistiska gentemot
andra roller, såsom stödrådgivning, handläggning och beslut av stöd. Önskvärt är också
att uppgifterna som åläggs koordinatorerna möts upp med ett mandat som gör att det
finns tillräckliga möjligheter att agera och därmed faktiskt kunna nå måluppfyllnad.
Enligt den undersökning som Sakfrågegruppen Bredbandskoordinator inom ramen för
Länssamverkan 2.0 utfört kännetecknas kompetenskraven som omger en
bredbandskoordinator av:

58

Regeringen, ”Bredbandsstrategi för Sverige”, 2009, s.6
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”helikopterperspektiv”, det vill säga en helhetssyn.



god kunskap om den nationella Digitala agendan.



stort kontaktnätverk.



social kompetens inklusive god kommunikationsförmåga.



strategiskt angreppssätt på frågor och utmaning.



teknisk kunskap om bredbandsinfrastruktur och digitala tjänster.

Det påtalas också att det är viktigt att det finns möjlighet att ta hänsyn till de
förutsättningar som finns regionalt. Behovet är stort att kunna se sambandet mellan
bredband, samhällsbyggnation och näringslivsutveckling.59
I det operativa arbetet kommer bredbandskoordinatorernas arbete att vara
mångskiftande. En integrerad uppgift blir dock att vinna förtroende och bygga allianser
med eldsjälar på den lokala nivån. Med eldsjälar avses i detta sammanhang de
företrädare för civilsamhället som representerar byalagen och som lägger ner tusentals
timmar av eget arbete för att förverkliga en bredbandsutbyggnad. Eldsjälarna spelar en
viktig roll för att flytta fram positionerna och ”få saker att hända”. Det finns dock skäl
att vårda denna resurs som på flera håll är hårt överansträngd. En integrerad del i
bredbandskoordinatorernas arbete torde därför vara att försöka avlasta eldsjälarna,
exempelvis genom att skapa enklare, tydligare och snabbare processer (vilket kan vara
tids- och resursbesparande).
Genom att samarbeta med eldsjälar skapas också större möjligheter att öka
entusiasmen för bredbandsutbyggnad. Samarbetet kan om det utformas väl bidra till en
självförstärkande våg60, där allt fler uppmärksammar behovet av bredband och
accentuerar efterfrågan. Generellt är det mer väsentligt och effektivt (tid- och
resursmässigt) att arbeta med de som har en positiv grundinställning än att lägga all
kraft på att vinna över de som initialt inte är intresserade. Det ska dock påtalas att
perspektiven mellan bredbandskoordinatorer och eldsjälar inte alltid är detsamma.
Medan eldsjälarnas primära fokus är den lokala utvecklingen är intresset av långsiktig
samhällsnytta eller nationell och regional helhet begränsat. Detta perspektiv måste
istället bredbandskoordinatorn företräda.
En närliggande fråga handlar också om bredbandskoordinatorernas organisatoriska
hemvist. Medan det finns olika argument för vilken entitet som bästa ska ansvara för
bredbandskoordinatorer förefaller det finnas fördelar om funktionen kopplas till
samhällsbyggnation alternativ regional utveckling. Detta innebär att ett genomslag för
bredbandskoordinatorerna kan tjäna på att de inte enbart hänskjuts till it- avdelningen
(eller det lokalt ägda stadsnätet).
59
60

SFG Bredbandskoordinator, Presentation på LSB 2.0 stormöte, 2014-05-22
I ekonomisk forskning kallas detta för “bandwagon effect”.
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En koppling till it- avdelningen riskerar att ge funktionen en renodlad teknisk karaktär.
Det finns också en risk att detta i förlängningen kommer att innebära att funktionen
undandras resurser och att arbetet ska ”hanteras inom den befintliga verksamheten”.
Att placera en bredbandskoordinator på it- avdelningen kan således försvaga
möjligheten att få genomslag för bredbandsfrågan på en övergripande politisk nivå
samt faktiskt reducera operativa resurser för it- avdelningens verksamhet. Placeringen
är central för utfallet.
Om koordinatorfunktionen istället placeras vid de delar av organisationen som har
hand om samhällsbyggnation eller regional utveckling ges större möjlighet att området
tillförs mer resurser och att det sker samarbete mellan bredbandskoordinatorn och itavdelningen. Förstnämnda kan då fungera som en brygga mot den övriga verksamheten
medan it- avdelningen kan bistå med exempelvis teknisk kompetens till koordinatorns
arbete.
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7 Lokal planering för mer bredband
7.1 Översikts- och detaljplanering
Det regionala arbetet som bedrivs med bredbandsutbyggnad har också tydliga
kopplingar till den kommunala nivåns fysiska planeringeringsprocesser. Planeringen
ligger till grund för det som kommer att utgöra basen i den regionala utvecklingen och
det är länsstyrelserna som formellt godkänner kommunernas övergripande
planeringsintentioner. De kan därmed påverka den operativa bredbandsutbyggnaden
lokalt.
Genom plan- och byggreformen som genomfördes år 2011 kom det att betonas att
kommunerna måste utveckla strategiska instrument för sin långsiktiga utveckling. En
viktig förändring var också att elektronisk kommunikation togs upp som ett allmänt
intresse. Sistnämnda betyder att kommunen i samband med sin översiktsplan (ÖP)
förväntas kartlägga och analysera elektronisk infrastruktur och presentera detta på
motsvarande sätt som med övrig infrastruktur för t ex vatten, avlopp och vägar.
Medvetenheten om förändringen i plan- och bygglagen (PBL) som kom genom planoch byggreformen har successivt fått visst genomslag. År 2011 svarade endast 20
procent av kommunerna att de tillämpade de nya bestämmelserna med avseende på
elektronisk kommunikation. År 2013 hade andelen ökat till 45 procent.61
Det ska framhållas att det är kommunen som avgör vilken betydelse frågan ska
tillmätas, inte minst i förhållande till andra kvaliteter eller hänsyn. Planansvaret kan
dock inte innebära att någon kommun kan tvingas att prioritera elektroniska
kommunikationer i bebyggelseplaneringen. Skyldigheten sträcker sig till att redogöra
för hur frågan har beaktats. En ambitiös kommun kan exempelvis i sin översiktsplan
lyfta fram tillgång till bredband som en strategisk attraktionsfaktor vid utveckling av
ny eller befintlig bebyggelse och dessutom tydliggöra för andra aktörer på vilket sätt
samverkan vore önskvärt.
Kommuner har också legal grund för att i sina planer prioritera utrymmen som behövs
för elektronisk infrastruktur. Vid detaljplaneläggning kan till och med bindande och
tvingande medel användas gentemot enskilda fastighetsägare. Det kan handla om att
lägga ut ”ledningsreservat” (vanligt förekommande för övrig ledningsinfrastruktur)
eller att tvångsförvärva mark som kan behövas för att en större anläggning ska kunna
komma på plats.

PTS, ”Resultat från bredbandsundersökning till kommunerna 2013”,
[http://www.pts.se/sv/Dokument/Rapporter/Internet/2014/Resultat-fran-bredbandsundersokning-till-kommunerna-2013/ ], 2014-07-22
61
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Boverket publicerade i december 2010 rapporten "Elektroniska kommunikationer i
planeringen"62 med syftet att ge en vägledning för önskvärt agerande. I rapporten görs
en översikt av de förutsättningar och aktörer som kringgärdar bredbandsutbyggnad.
Därtill konstateras bland annat att:
Den nya plan- och bygglagen innehåller både möjligheter och skyldigheter att
hantera elektronisk infrastruktur i den fysiska planeringen och i
bygglovärenden. Elektronisk kommunikation har förts in som ett allmänt
intresse och möjligheten att bestämma markreservat för anordningar för
elektroniska kommunikationsnät förtydligats. Tillgång till och planering för
IT är en så viktig fråga att den självklart bör hanteras av kommunerna på
liknande sätt som vägar, el och vatten i översikts- och detaljplanering.

Boverket rekommendation är att en bredbandsstrategi tas fram och att denna
ges en kompletterande roll till översiktsplanen (ÖP). För att kopplingen ska bli
tydlig bör ÖP innehålla:
•

långsiktiga mål för bredbandsinfrastruktur i fråga om tillgänglighet
och robusthet (redundans vid stora störningar).

•

kartläggning av befintlig infrastruktur.

•

identifiering av underförsörjda områden.

•

information om planerad utbyggnad av bebyggelsestruktur och annan
infrastruktur.

•

hänsyn till eventuella riksintressen.

•

hänsyn till och samband med nationella och regionala mål för
bredbands infrastrukturen.

Översiktsplanen ger ramvillkoren men det ska noteras att en kommun behöver hantera
elektronisk kommunikation även sin detaljplanering (DP). En god start är att börja med
att belysa frågan i ÖP. På så sätt kan långsiktiga behov, mål och handlingsstrategier
klargöras och förankras. Avvägningar kan också göras mot andra mål och hänsyn som
påverkar kommunens utveckling. En ÖP har också en informations- och
kunskapsförmedlande roll gentemot både myndigheter, företag och myndigheter,
särskilt om den kombineras med en bredbandsstrategi.

Boverket, ”Elektroniska kommunikationer i planeringen”,
[http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2010/elektroniska-kommunikationer-i-planeringen.pdf]
2014-08-04
62
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I DP handlar det främst om att ställa krav på kvaliteter som bebyggelseområdet ska ha
(gentemot byggherrar), dels att tekniskt samordna utbyggnaden av bredband med
annan infrastruktur som ska ordnas för bebyggelsen. Lagen är tydlig och §6 i PBL
stadgar bland annat:
I en detaljplan får kommunen bestämma markreservat för sådana trafik- och
väganläggningar, energianläggningar, anordningar för elektroniska
kommunikationsnät och ledningar som behövs för allmänna ändamål.

En användbar åtgärd har i DP visat sig vara användning av prickmark. Med prickmark
går det att skapa förutsägbarhet kring vad som får och inte får uppföras på en specifik
mark och vilka villkor som detta ska omges med. Detta gör att det kan lösa många
frågor avseende tillstånd, avgifter, samförläggning och återställning eftersom de
nödvändiga besluten är fattade i förväg. Med prickmark går det även att förbereda ett
område genom att exempelvis förlägga rör under vägar, vilket minskar behovet av
återställning (se figur).
Figur. Exempel på kommun med reserverat område för bredband i detaljplanen (DP)

Källa: Detaljplan för Orsa kommun, 2014
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Även om intentionerna i PBL varit goda och möjliggjort en framflyttning av
positionerna på bredbandsområdet så finns det fortfarande förbättringspotential.
Boverket har kunnat konstatera att det förekommer gamla och inaktuella plandokument
på kommunal nivå. 63 Detta indikerar att länsstyrelserna, som har uppdraget att
samråda med kommunerna om ÖP, skulle behöva öka sitt engagemang i frågan, ett
ökat engagemang skulle kunna innebära ökad statuskontroll av ÖP, tillhandahållande
av underlag för kommunens bredbandsinfrastruktur och att tydligare slå vakt om
förutsättningar för bredbandsinfrastruktur.64 En väsentlig fråga i sammanhanget är
också om de kommunala översiktsplanerna – i praktiken – har en status och innehåll
som gör att de kan användas som vägledning och därmed ha en styrande effekt? Svaret
är skiftande men bland annat Tillväxtanalys har tvingats konstatera att kopplingen till
ÖP ofta är svag i den praktiska planeringen: ”Flera kommuner framhåller att
översiktsplaneringen inte har fått den tydliga strategiska betydelse som den potentiellt
kan ha…”65

7.2 Exempel på kommuner som integrerat planering av
bredband
Trots Tillväxtanalys slutsats finns det relativt många kommuner som tillmäter ÖP en
strategisk betydelse och aktivt försöker inkludera bredband i sin planering. Detta görs
på olika sätt i olika delar av Sverige. Nedan ges ett par exempel.
7.2.1 Exempel I: Västerviks kommun

I Västerviks kommun i Kalmar län finnsbredband tydligt integrerat i kommunens ÖP.
Kommunen poängterar bland annat att bredbandsutbyggnad är en faktor för att nå lokal
utvecklingskraft och att näten måste byggas med hänsyn tagen till den regionala och
nationella infrastrukturen. Västervik framhåller också att bredbandsinfrastruktur ska
beaktas i all samhällsutvecklande verksamhet.66 Detta innebär att den fysiska
planeringen ska möjliggöra att alla delar av kommunen har tillgång till en god digital
infrastruktur. I planeringsdokumenten stipulerar också tydligt behovet av en fortsatt
utbyggnad och modernisering av bredbandsinfrastrukturen. Detta innebär bland annat
att bredband måste:





beaktas i all samhällsutvecklande verksamhet,
beaktas vid planläggning av nya bostads- och verksamhetsområden,
ske med så små intrång i natur- och kulturmiljöer som möjligt,
ske kostnadseffektivt genom bland annat samutnyttjande av kanalisation och
master.

Boverket, ”Uppsikt enligt Plan och Bygglagen”, 2009, s.9
Länsstyrelsen har enligt PBL (SFS 2010:900) kap 3:2 skyldighet att tillhandahålla underlag för kommunens
bedömningar och ge råd i fråga om sådana allmänna intressen så som bredband. I samrådet ska länsstyrelsen dessutom
slå vakt om statens intresse.
65
Tillväxtanalys, ”Kommunal översiktsplanering och regionala utvecklingsprogram”, 2013, s.136
66
Ervenius H, ”Exempel på bredband i ÖP hos några kommuner i Kalmar län” (ArbetsPM) 2014-05-14
63
64
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I Västerviks ÖP framhålls också att den underliggande tekniken för bredband är under
utveckling, vilket måste reflekteras i planeringen av infrastrukturen. Det påtalas också
att behovet av bredband succesivt kommer att öka för privatpersoner och företag, vilket
innebär att området förutspås få relativt större plats framledes i alla
planeringsprocesser.
ÖPn tar även upp att kommunen till ytan är stor och att befolkningen är utspridd.
Följaktligen stipuleras att det i planeringen ställs extra krav på
bredbandsinfrastrukturen så att landsbygden inte får en lägesnackdel. Det handlar då
om såväl fasta som trådlösa anslutningar.
I ÖPn görs också en direkt hänvisning till den lokala bredbandsstrategin där
kommunen ställningstagande förtydligas och preciseras.
7.2.2 Exempel II: Linköpings kommun

Även i Linköpings kommun i Östergötland har bredband integrerats i planeringen. 67
Kommunen har i sin ÖP varit mån om att framhålla bredbandsinfrastrukturen på ett
flertal sätt. Detta har resulterat i att kommunen valt att lyfta fram att:





Utbyggnad ska fokuseras på byggnation av fiberbaserade öppna bredbandsnät .
Kommunen ska vara aktiv och bistå bredbandsleverantörerna vid planering och
utbyggnad av bredbandsnät. Aktiv dialog och samverkan ska vara vägledande.
Bredband på landsbygden kommer fordra utbyggnad av fiberbaserade
stamnätslinjer till ett flertal serviceorter och kommungränser på landsbygden.
Planering och utbyggnad ska samordnas med motsvarande satsningar på
regional och nationell nivå.

I sammanhanget kan det också vara värt att lyfta fram att kommunen även valt att
integrera bredband som en “naturlig” del i planeringen för landsbygden med tydliga
kartor, beskrivningar och målformuleringar. (Se figur)

PTS, ”Goda exempel på kommunalt agerande”, [http://www.pts.se/upload/Rapporter/Internet/2011/2011-12-godaexempel-kommunalt-agerande-bredbandsomradet-110428.pdf] 2014-08-04
67
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Figur. Utdrag ur Linköpings översiktsplan för landsbygden

Källa: Linköpings kommun, 2014
7.2.3 Exempel III: Nynäshamns kommun

Ytterligare exempel på planering och bredband återfinns i Nynäshamns kommun,
Stockholm län. I Nynäshamn har en viktig utmaning i den fysiska planeringen varit att
synliggöra att bredband skapar förutsättningar för stärkt attraktionskraft i hela
kommunen – dvs även i de delar av kommunen som är mer glesbebyggda.
Med farhåga att de traditionella planeringsprocesserna skulle medföra för stort mått av
konservatism har kommunen även valt att skapa en bred förvaltningsövergripande
mobilisering internt och initiera ett externt samarbete med såväl leverantörer som
bostadsbolag och hyresgäster. Arbetet har gett önskad effekt. Bredband har inkluderats
tydligare i den övergripande planeringen och även skapat grogrund för närmare
kontakt mellan fysisk planering av bredband och näringslivsutveckling.68
7.2.4 Exempel IV: Arjeplogs kommun

Längre norrut, i Arjeplogs kommun i Norrbotten, finns ytterligare exempel på hur
kommunerna kan integrera bredband i sin planering. Arjeplog har här försökt att gifta
ihop den fysiska planeringen i form av bredbandsinfrastruktur med kommunens
övergripande tillväxtmål. För att lycka med detta har planeringsunderlag behövt
förändrats samtidigt som deltagandet i planeringsprocesserna har behövt breddats för
att innefatta regionala dimensioner. 69 Utfallet har blivit tydligare skrivningar samtidigt
som bredbandsområdet fått ökad acceptans i egenskap av en basinfrastruktur (på
samma sätt som el, vatten och avlopp)
Johansson, P, “Projektbeskrivning ynäshamn” (ArbetsPM), 2014-04-08
Tillväxtverket, ”Pilotprojekt för samverkan”,
[http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/insatserfortillvaxt/regionalutveckling/tillvaxtskapandesamhallsplanering/samh
allsplaneringfornaringslivetsutveckling/pilotprojekt.4.48a604441429f388620da.html] 2014-08-04
68
69
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De olika exemplen ovan från vitt skilda kommuner tjänar som illustration av att det
finns många olika sätt som bredband inkluderas i den översiktliga lokala planeringen.
Exemplifieringen ger också tydlighet åt att skrivningarna varierar stort. I flertalet fall
följer skrivningarna dock inte de rekommendationer som Boverket utfärdat.
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8 Slutsatser, reflektioner och förslag
Denna rapport har haft som mål att sammanfatta det arbete som utförts inom
Mandatgruppen. Innehållsmässigt har fokus varit att belysa hur resurs- och
ansvarsfördelningen fungerar mellan den regionala och lokala nivån vad gäller
samverkan om bredbandsutbyggnad.
Rapporten har understrukit att ett fungerande samarbete om bredbandsutbyggnad
innebär utmaningar då det involverar aktörer med olika prioriteringar, otydliga och
överlappande mandat samt begränsade personella och finansiella resurser. I rapporten
har det också poängterats att det inte alltid är enkelt att mejsla ut ”hur” och ”varför”
samverkan fungerar, det vill säga vad som gör ett arbete framgångsrikt. En orsak är att
lokala och regionala förutsättningar formerar villkoren och sätter sin prägel på
resultaten. Likväl kan följande slutsatser dras:


En resurseffektiv bredbandsutbyggnad kräver bättre samordning på alla nivåer.



Processen att ta fram en regional digital agenda har fört samman aktörerna.



Regionala bredbandsstrategier fungerar som komplement till regionala digitala
agendor.



Nyttan med bredband är fortfarande otydlig för flertalet.



Lokala planeringsprocesser skulle kunna inkludera bredband mer, oftare och
bättre.

8.1 Slutsatser och reflektioner
8.1.1 En resurseffektiv bredbandsutbyggnad kräver bättre
samordning

Pluralismen av aktörer skapar utmaningar för bredbandsutbyggnaden. Att så många
olika offentliga aktörer är involverade på olika nivåer ger friktion och
transaktionskostnader.
Exemplen på mötesplatser och forum på regional nivå för utbildning och diskussion
mellan aktörer ger goda exempel på vilka former som skulle kunna användas för ökad
samordning om bredband – även på lokal och nationell nivå. Genom att länsstyrelserna
hanterar landsbygdsmedlen och flertalet regioner (inkl. kommunala samordningsorgan)
har strategiskt utvecklingsansvar har båda parter en viktig roll. Det krävs engagemang
från både regioner och länsstyrelser och att de nyttjar de verktyg som finns till
förfogande på ett sätt som skapar mervärde. Att en part är passiv ger sämre utväxling
och i förlängningen mindre bredbandsutbyggnad.
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8.1.2 Regionala digitala agendor enar regioner, länsstyrelser och
kommuner

Arbetet med regionala digitala agendor har skapat möjligheter att få länsstyrelser,
regioner och kommuner att enas om en gemensam struktur för hur arbetet med
bredband ska bedrivas. De digitala agendorna förefaller fungera som paraplydokument.
Arbetet är därför mycket värdefullt, och det är av stor betydelse att det inte avbryts
eller störs i nuläget. Utgångspunkten bör istället vara att skapa långsiktiga och stabila
förutsättningar. Länen och regionerna behöver fortsatt frihet i att kunna utforma arbetet
pragmatiskt, lösningsorienterat och efter sina egna förutsättningar, d v s i enlighet med
det som vanligen benämns ”governance”. Det torde också vara av stor vikt att de olika
styrdokumenten som formar basen för det regionala arbetet knyts samman och
utformas för att vara ömsesidigt förstärkande utan att för den skulle bli dikterande.
Figur. Förenklad illustration över logiska kopplingar mellan olika strategiska
dokument och insatsformer med bäring på bredbandsinfrastruktur

Kommunala medel

Källa: Mandatgruppen, Bredbandsforum, 2014
8.1.3 Regionala bredbandsstrategier kompletterar regionala
digitala agendor

De bredbandsstrategier som tagits fram regionalt fungerar i stor utsträckning som en
”förteckning” över vilka förutsättningar, möjligheter, logiker och incitament som
präglar aktörerna och vilka resurser som finns tillgängliga.
Genom samarbete kring de vägledande dokumenten och i ett nästa steg den faktiska
utbyggnaden finns möjlighet att skapa bättre förståelse mellan olika aktörer och deras
respektive verksamheter. Samarbete förefaller också kunna bidra till insikter om
agerande, liksom vilket stöd som skulle behövas (för respektive aktör) för att kunna
driva frågor regionalt eller inom en specifik organisationskonstellation. Samarbetet
skapar också successivt tillit mellan aktörerna vilket ger en självförstärkande effekt
eftersom det kan underlätta fortsatt samarbete.
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Det ska tilläggas att arbetet med en regional bredbandsstrategi har ett egenvärde och
följaktligen är ett mål i sig självt. Att konstruera en strategi förefaller generera en
process som är minst lika värdefull som själva slutdokumentet. Strategin ska därför ses
i ett sammanhang.
Lärdomar av de presenterade exemplen i denna rapport är att en bredbandsstrategi
måste uppfattas som relevant av aktörerna (särskilt av personer i ledande ställning) för
att kunna få genomslag. Det innebär också en risk om bredbandsstrategier görs till
formellt krav (exempelvis i form av en förutsättning för att kunna få bredbandsstöd),
Om det saknas ägarskap eller vilja att genomföra strategin riskerar den bli en
”formalitet” som dock saknar bäring på verkligheten.
8.1.4 Nyttan med bredband är fortfarande otydlig för flertalet

Det finns en utbredd okunskap om varför bredbandsinfrastruktur behövs, det vill säga
vilken nytta den kan generera. En lärdom att dra är också att engagemang väsentligt
kan underlättas om att nyttan av bredbandsutbyggnaden kunnat synliggöras.
Kommunerna, regionen och länsstyrelsen behöver dela bilden av vilka nyttor som en
utbyggd bredbandsinfrastruktur har potential att skapa (exempelvis i form av
effektivare resursutnyttjande och innovationskraft). Detta innebär att bredbandsarbetet
kan underlättas av en tydlig sammankoppling till de processer som kringgärdar
regional utveckling och den regionala konkurrenskraften.
Arbetet med digital agenda som bedrivits runt om i landet ger tydliga indikationer på
hur det är möjligt att binda samman områden och stadfästa detta i centrala dokument
som vägleder arbetet (d.v.s. den regionala utvecklingsstrategin).
Bredbandsutbyggnaden behöver sannolikt inkluderas i de ordinarie processerna för att
få en integrerad plats – men samtidigt är det också av vikt att området ges en
konkretisering och handlingsplan, vilket exempelvis kan göras genom en specifik
regional bredbandsstrategi. En digital agenda, en regional bredbandsstrategi och en
regional utvecklingsstrategi är kompletterande dokument som kan bistå i det operativa
löpande arbetet och göra att detta fungerar effektivare.
Lokala planeringsprocesser skulle kunna inkludera bredband mer, oftare och bättre
Kommunerna är av avgörande betydelse för att kunna driva arbetet med
bredbandsinfrastruktur. Det är på den lokala nivån som utmaningarna tydliggörs och
otydligheter i ansvar, mandat och roller blir särskilt påtagligt. På kommunal nivå blir
det också tydligt att de mest konkreta delarna av bredbandsarbetet oftast hanteras
pragmatiskt i det löpande budgetarbetet snarare än i strategidokument.
Det är också på den lokala nivån som det finns störst möjligheter att reducera barriärer
för bredbandsutbyggnad och säkerställa att nätet byggs ut robust. Medan de lokala
förutsättningarna skiljer sig åt finns det goda skäl att försöka skapa en ökad samsyn om
de principer som bör kringgärda en utbyggnad. Att ensa i villkor och regler skulle på
ett påtagligt sätt kunna öka sannolikheten att en utbyggnad kommer till stånd.
Kommunerna behöver samarbeta för att på så sätt stödja och underlätta att
bredbandsinfrastruktur förläggs. Det ska samtidigt framhållas att kommunerna
ensamma inte kan hantera alla utmaningar.
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Privata fastighetsägare, gamla servitut och befintlig infrastruktur som ägs av andra
aktörer kan ha stor, och i vissa fall avgörande, påverkan på möjligheten att bygga ut
bredband. Dessa faktorer ligger utanför den kommunala kontrollen.
Ur lokalt perspektiv kan bredband i många avseenden betraktas som en infrastruktur av
allmänt intresse men är samtidigt mer eller mindre av ett frivilligt åtagande.
Engagemang för bredband fordrar på så sätt att det tydliggörs varför resurser skall
allokeras till området och vad som behöver göras. Regionala aktörer så som
länsstyrelser och regioner kan stötta kommunerna genom att tillhandahålla strategiskt
stöd och kunskap i detta sammanhang. Länsstyrelsen kan exempelvis ge regionala
rekommendationer kring exempelvis strandskydd och vattenverksamhet där det
”kollektivt” kan konstateras att om viss standard följs så är bredbandsutbyggnad inte
att betrakta som strandskydd eller vattenverksamhet på grund av sin ringa påverkan.
Det regionala uppdraget kan också inkludera att pedagogiskt förklara varför bredband
behövs. Detta kan innefatta att granska ÖPn och identifiera förbättringspotential med
fokus på elektronisk kommunikation. Det kan också innefatta att initiera ”regionala
bredbandsfora”, där de regionala företrädarna kan agera språkrör och få en plattform
för att kunna driva frågor på hemmaplan. Regionerna och länsstyrelserna har också
goda möjligheter att samarbeta med nationella organisationer exempelvis SKL för att
effektivare kunna informera om nyttan och nödvändigheten av bredbandsinfrastruktur.
Kommungränsen är sällan en naturlig avgränsning när bredbandsnät ska byggas. Det
finns dock möjlighet att agera och flera olika verktyg står till den enskilda kommunens
förfogande. Tre förhållningssätt är särskilt tydliga.




En kommun kan öka sin handlingsberedskap och därigenom minska
startsträckan. Genom en samhällsplanering kan bredband inkluderas som en
nödvändig infrastruktur för lokalsamhället. Kommunen kan också erbjuda
tydliga kontaktvägar och agera bollplank för såväl marknadsaktörer som
byalag, liksom att ta initiativ till samtal om vilka områden som är mest kritiska
att åstadkomma bredbandsutbyggnad i. Här skulle exempelvis företagslotsar
kunna användas (som komplement till bredbandskoordinatorer), då
servicefunktionen är snarlik och syftar till att skapa ”en dörr in” till den
kommunala förvaltningen.70
Ett annat sätt en kommun kan bidra är att sänka etableringskostnaderna och på
så sätt få varje investerad krona att räcka längre. Detta kan ske genom att agera
som föredömlig markägare vad gäller avgifter och tillstånd. Det kan också ske
genom att aktivt främja och stödja samförläggning, exempelvis när kommunal
infrastruktur ska byggas om eller nyanläggas.

70

Ett illustrativt exempel på företagslots återfinns i Falun kommun. Här är företagslotsens uppgift: är att vara” en väg in
i kommunen för befintliga och blivande företagare. Genom företagslotsen erbjuds företaget träffa alla berörda
tjänstemän vid ett möte för att hantera ärendet på ett så smidigt och effektivt sätt som möjligt.” Falun kommun,
”Företagslots”, [http://www.falun.se/www/falun/nar.nsf/doc/8CA4CDCDC98F3537C1257B6300303CBC] 2014-08-14
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Ett tredje sätt som en kommun kan bidra till mer bredbandsutbyggnad är att
minska riskerna. Detta kan ske på flera sätt. Om det finns ett stadsnät som
kommunen äger kan detta ges tydliga ägardirektiv så att dess roll för
bredbandsutbyggnaden klargörs och därmed dess roll på marknaden. Detta
gäller särskilt i de fall stadsnätet drivs i förvaltningsform. Kommunen kan
också använda exempelvis kommunala fastigheter för att bidra till att de nät
som byggs har god robusthet. Denna roll sträcker sig även till producent av
olika typer av samhällstjänster där kommunen har en möjlighet att peka på
digitaliseringens möjligheter.

8.2 Förslag till åtgärder
I syfte att dra nytta av det arbete som initierats, kunna bygga vidare på de erfarenheter
som vunnits och ta nästa steg föreslås följande åtgärder:
8.2.1 Inför regionala bredbandskoordinatorer



Regeringen bör inrätta bredbandskoordinatorer på regional nivå. Regeringens
förslag om att inrätta koordinatorfunktioner är ett steg i rätt riktning.
Regeringens förslag bör kombineras med det förslag som presenterats i
Bredbandsutredningen. Utredningens förslag tecknar en bild av hur olika
aktörer på olika nivåer bättre kan koordineras genom samarbete, ger en god
grund för att komma till rätta med en rad av de utmaningar som kunnat
identifieras regionalt (se figur).
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Figur. Schematisk illustration från Mandatgruppen av modell för bättre koordinering
lokalt, regionalt och nationellt som presenterats i Bredbandsutredningen.
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För att koordinatorerna ska kunna fungera som regionala lotsar ska det finnas
en gemensam plan för samverkan mellan län/region/kommun. En
avsiktsförklaring mellan involverade parter ska finnas. På så sätt kan mandat
och roll för bredbandskoordinatorn tydliggöras. Det kan också säkerställas att
den organisationsmässiga tillhörigheten inte blir ett hinder i arbetet. En tydlig
arbetsbeskrivning som parterna är överens om kan också vara ett verktyg. Det
finns därtill goda skäl att ställa bredbandskoordinatorn under en styrgrupp med
representanter för länsstyrelse, region samt gräsrotsorganisationer så som Hela
Sverige ska Leva eller LRF. Det finns även skäl att överväga om marknaden
bör finnas representerad. Samtliga bredbandskoordinatorer bör knytas till en
gemensam pool för att öka kunskapsutbytet. De bör också samarbeta nationellt
för att förmedla och besvara frågor från i första hand byanätsföreningar.



PTS bör ges i uppdrag att följa arbetet med bredbandskoordinatorer på
lämpligt sätt.

8.2.2 Utökad vägledning om bredband från SKL och regionerna.



SKL bör ge ytterligare stöd och vägledning kring lokal och regional
bredbandsbyggnation. Vägledningen som efterfrågas berör exempelvis
bygglov för bredbandsanläggningar, principer för återställning av mark och
gator samt tillstånd för alternativa anläggningstekniker, t ex spårfräsningar.
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Regionerna bör uppmuntras att, i samarbete med SKL, lyfta fram den
samhällsekonomiska nyttan av bredband för kommunerna och uppmärksamma
att bredband är avgörande för att ta tillvara digitaliseringens möjligheter.

8.2.3 Förtydliga regionernas och länsstyrelserna
bredbandsuppdrag



Regeringen bör förtydliga regionernas och länsstyrelsernas uppdrag på
bredbandsområdet vilket bör inkludera att ta fram en regional
bredbandsstrategi och se till att denna förvaltas, genomförs och följs upp. Det
bör särskilt understrykas och tydliggöras att det regionala utvecklingsansvaret
även innebär ansvar för bredbandsutbyggnaden. Detta skulle kunna göras
genom ett tillägg till regleringsbrevet under Infrastrukturplanering - uppdrag
40, och komplettering av ny punkt under 1.2 uppdrag hos regioner/landsting
med lydelsen:
”I samarbete med regionen/ länsstyrelsen säkerställa att en
regional bredbandsstrategi finns upprättad samt verka för att
den genomförs och följs upp. Arbetet ska kopplas till
aktiviteter och dokument som omger den regionala
utvecklingsstrategin och den regionala digitala agendan. ”

För länsstyrelserna bör det också göras ett förtydligande avseende uppdrag 44
(Uppföljning av tillämpning av plan- och bygglagstiftningen). En strecksats
bör inkluderas med lydelsen:
”Elektronisk kommunikation ska särskilt beaktas vid
länsstyrelsernas samrådssvar.”

För regionen bör det på lämplig plats i villkorsbesluten inkluderas att:
“Regionalt utvecklingsansvar inkluderar ansvar för att
strategiskt främja bredbandstillgång.”



Parallellt med ovanstående bör PTS ges ett tilläggsuppdrag att myndigheten, i
samband med sin ordinarie uppföljning av länsstyrelserna och regionernas
aktiviteter för främjande av bredband, även bör följa upp arbetet med
bredbandskoordinatorer på lämpligt sätt.

8.2.4 Ge ett bredbandsuppdrag till Jordbruksverket



Regeringen bör komplettera Jordbruksverkets regleringsbrev med ett uppdrag
som innefattar att främja bredbandsutbyggnad på landsbygden och att
myndigheten behöver bygga upp kompetens på bredbandsområdet. Detta
skulle kunna göras genom ett uppdrag med följande lydelse:

“Inom ramen för arbetet med utveckling av landsbygden i Sverige ska Jordbruksverket
främja etablering av infrastruktur för elektronisk kommunikation och bidra till den
nationella bredbandsstrategins genomförande. Detta innebär att Jordbruksverket ska arbeta
aktivt för att:
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-

Säkerställa att myndigheten har tillgång till kompetens om bredband och de betingelser
som kringgärdar bredbandsutbyggnad

-

Öka tillgången till bredband i områden med landsbygdsbefolkning och företag där de
kommersiella förutsättningarna saknas

-

Samla in och sammanställa uppgifter från projekt som finansieras med
bredbandsstöd samt möjliggöra för andra myndigheter att få ta del av dessa
data. Vilka uppgifter som ska samlas in ska bestämmas i samråd med Postoch telestyrelsen (PTS).

-

I samarbete med relevanta aktörer däribland PTS, analysera
bredbandssituationen på landsbygden, vidta åtgärder för att underlätta
bredbandsutbyggnad och vid behov lämna förslag till åtgärder
Uppdragets genomförande och resultat av arbetet skall årligen återrapporteras
i skriftlig form till Regeringskansliet, senast i samband med överlämning av
myndighetens årsredovisning.”

8.2.5 Ge ett uppföljningsuppdrag till Boverket

Regeringen bör ge Boverket i uppdrag att följa upp vägledningen angående elektronisk
kommunikation i PBL som presenterades år 2010.71 Det finns ett stort behov av att
förtydliga hur det praktiska arbetet ska bedrivas och vad som skall inkluderas.
Uppdraget skulle kunna ges följande lydelse:
Boverket ska på regeringens uppdrag göra en vägledning för hur infrastruktur för
elektronisk kommunikation kan tillgodoses vid planering och prövning av bygglov
enligt plan och bygglagstiftningen (PBL). Vägledningen ska primärt vända sig till
kommuner, länsstyrelser och regioner, men även uppfattas som relevant för operatörer
och nätägare på bredbandsmarknaden.
Arbetet ska inkludera:

71

-

En samlad uppföljning av det arbete som verket genomförde 2010 och som
utmynnade i skriften ”Elektroniska kommunikationer i planeringen”
(Regeringsuppdrag 10 M 2009/4802/A). I uppföljningen ska det särskilt
beaktas om de texter som hade karaktären av allmänna råd införlivats i
Boverkets arbete med föreskrifter (och allmänna råd) om plan- och bygglagen
(PBL).

-

Att i samarbete med länsstyrelserna göra en aktualitetsbedömning av
kommunernas översiktsplaner (ÖP) med avseende på elektronisk
kommunikation.

http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2010/elektroniska-kommunikationer-i-planeringen.pdf
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-

En översiktlig kvantitativ beskrivning av hur plan och bygglagen (PBL)
tillämpas med avseende på elektronisk kommunikation och vilka utmaningar
som är förknippade med dess praktiska tillämpningar.

-

Goda exempel på kommuner där elektronisk kommunikation kommit att
beaktas på ett föredömligt sätt och som skulle kunna utgöra förebild för andra
kommuner.

-

Tydliga rekommendationer av skrivningar i det praktiska planeringsarbetet där
elektronisk kommunikation inkluderats som kan fungera som vägledning.

-

Återrapportering i skriftlig form till regeringskansliet senast i maj 2015 och
utföras i nära samverkan med representanter för länsstyrelser, regioner, PTS,
SKL och lantmäteriet.

8.2.6 Tillsätt en ”Spridningsgrupp” inom Bredbandsforum



Bredbandsforums styrgrupp bör snarast möjligt tillsätta en arbetsgrupp som får
till uppgift att sammanställa, paketera och kommunicera det material som finns
kring nyttan av bredband. Ett särskilt önskemål är att nyttan kvantifieras och
att en målgruppsanpassning sker för att passa aktörer på regional och lokal
nivå.
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