Inga digitala tjänster utan bredband!

Bredbandsforums arbetsgrupp
Samordnad efterfrågan för framtidssäkert bredband
Maj 2015

1

Sammanfattning
Att använda digitaliseringens möjligheter är själva syftet med bredbandsmålen
Bredbandsmålen syftar till att Sverige ska ha en positiv utveckling. Bra bredband1 är korrelerat
med ekonomisk tillväxt.2 Bredbandsinfrastruktur är en grundförutsättning för att vi med modern
digital teknik ska kunna öka kvaliteten i t.ex. skolan, äldreomsorgen och samhällsbyggnaden och
möta framtida behov och utmaningar så som krav på resultat, ökat antal äldre och tillgänglighet
till digitala tjänster där vi är. Det är uppenbart att digitalisering medför nyttor och vinster i många
olika verksamheter. För att dra full nytta av digitaliseringen krävs dock att många fler hushåll,
företag och offentliga verksamheter har tillgång till bra bredband jämfört med idag. Detta kräver i
sin tur ytterligare utbyggnad av fast och mobil bredbandsinfrastruktur i hela landet.
Om upphandling av nya digitala tjänster och bredbandsinfrastuktur
En utgångspunkt för arbetsgrupp Samordnad efterfrågan var att använda offentliga sektorns
efterfrågan på, samt upphandling av, nya digitala tjänster och bredbandsinfrastruktur för att
tillhandahålla välfärdstjänster till medborgare och företag. Utvecklingsläget för sådana digitala
tjänster innebär dock att flera åtgärder behöver genomföras innan upphandling av dem kan ske.
Först behöver digitaliseringsplaner tas fram i kommuner, landsting m.fl. som inbegriper
verksamhets- och tjänsteutveckling. Detta behöver göras genom tvärsektoriell samverkan som
inkluderar användare. Därefter kan krav ställas på funktioner i nya digitala tjänster och
upphandling av tjänsterna göras på ett sätt som har positiv inverkan på utbredningen av
infrastrukturen med beaktande av konkurrens m.fl. viktiga aspekter.
Mot bakgrund av ovanstående bedömer arbetsgruppen att offentliga verksamheter främst kan
åstadkomma ytterligare bredbandsutbyggnad genom olika aktiviteter för geografisk aggregering
och samordning av efterfrågan, vilket var den andra utgångspunkten för arbetet. Kopplat till
detta för gruppen ett fördjupat resonemang kring möjligheter med offentlig upphandling av
bredbandsinfrastruktur. Hittills har upphandlingsaktiviteter gällande bredband främst omfattat
de egna lokalerna och i mindre utsträckning hushålls- och företagsanslutningar. Arbetsgruppen
ser ett behov av stöd i sådan upphandling och föreslår att IT&Telekomföretagen, SKL samt
Upphandlingsstödet initierar ett stödprojekt liknande det som KKV m.fl. aktörer bedriver
avseende tjänster till kommunerna Ale och Uddevalla samt till Lantmäteriet.3 Utöver
upphandling beskriver arbetsgruppen i rapporten flera andra viktiga samordningsaktiviteter.
Bättre samordning behövs för ökad geografisk täckning
Offentliga verksamheter har flera uppgifter som främjar tillgången till bredbandsinfrastruktur
vilka synliggörs i rapporten genom olika exempel. Arbetsgruppen bedömer dock att det går att
göra mer när det gäller geografisk samordning av efterfrågan genom att samordna lokala och
regionala insatser, finansieringskällor samt aktörer som bygger respektive äger förutsättningar
för utbyggnad. En eller flera aktör(er) gemensamt behöver ta ett större ansvar för helheten inom
ett visst geografiskt område för att förhindra att vita fläckar kvarstår. Genom fallstudier redogör
gruppen för hur man i några kommuner sett till helheten vad gäller tillgången till bredband och
hur man i ett län bedrivit ett omfattande arbete med den regionala digitala agendan vilket bl.a.
resulterat i ökad fokus på digitala tjänster och bredband och en bestående samverkansplattform.
Att ta fram en regional digital agenda är ett sätt att skapa en bred plattform för samverkan med
möjlighet att samordna utvecklingen av tjänster med utbyggnaden av bredband. Ett annat sätt är
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Med bredband avses i denna rapport om inget annat anges olika tekniker t.ex. fiber, 4G och satellit.
Bl. a. What Works Centre for Local Economic Growth, 2015, http://whatworksgrowth.org/policyarea/broadband/#.VT3ijKRvm72.
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http://www.kkv.se/nyhetsbrevsartiklar/tre-kommuner-utvalda-for-tidig-dialog/.
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att bilda ett regionalt bredbandsforum som gjorts i några län. Oavsett samverkansform behövs
förankring på såväl verksamhets- som politisk nivå.
Samordning är lika viktig på regional nivå som lokalt i kommuner och bredbandskoordinatorn
är den sammanhållande länken mellan olika aktörer och intressenter. En sammanhållande kraft
på regional nivå kan ge draghjälp åt kommuner i såväl digitaliseringsarbetet som utbyggnaden
av bredbandsinfrastruktur. Av naturliga skäl lämpar sig dock viss typ av samordning bättre på
lokal nivå än regionalt t.ex. grävmöten. Med anledning av att medel för regional koordinering
av bredband har aviserats i statsbudgeten för 2015 konkretiserar arbetsgruppen sin uppfattning
om de uppgifter som en regional koordinator bör ha bl.a. att kartlägga behov, skapa dialog och
samverkan, påtala robusthet, tillgänglighet och kvalitet samt hålla ihop bredbandsutbyggnaden.
Gruppen vill även lyfta fram betydelsen av en motsvarande koordineringsfunktion på lokal nivå
och föreslår en ny funktion i Bredbandskartan som visar om en kommun har en koordinator. Det
krävs långsiktighet i arbetet på både regional och lokal nivå. Arbetsgruppen vill särskilt lyfta
fram behovet av ytterligare samordningsinsatser utöver de välbehövliga insatser som redan görs.
Inga digitala tjänster utan bredband!
De digitala tjänsterna blir allt fler och beroendet av dessa ökar. Detta medför att bredbandsinfrastrukturen får ökad betydelse vilket på sikt torde öka betalningsviljan hos användare.
Arbetsgruppen redogör i rapporten för ett antal räkneexempel kring nyttan med digitala tjänster
i en kommun utifrån en portföljansats. Ju mer samordning mellan verksamheter desto större
nytta totalt sett i kommunen. Med större nytta blir investeringen i bredbandsinfrastruktur mer
överkomlig. Det går att göra mer kring nyttoexempel och beräkningar. Som ett led i detta
föreslår arbetsgruppen att Myndigheten för delaktighet får i uppdrag att vidareutveckla
”Välfärdsteknologisnurran”. Vidare finns ett värde i att stärka kopplingen mellan digitala
tjänster och bredbandsinfrastruktur genom att i informationsinsatserna till användare om
välfärdsteknologi även inkludera bredband.
Det råder en osäkerhet kring digitala tjänsters krav på robusthet, tillgänglighet och kvalitet i
bredbandsinfrastrukturen vilket riskerar att hämma utbyggnaden av bredband. Arbetsgruppen
har identifierat ett behov av ett Välfärdsteknologiforum där dessa frågor, tillsammans med
fördjupad nyttoanalys, kan diskuteras. I samband med översynen av bredbandsstrategin vill
gruppen också lyfta fram behovet av fler parametrar i bredbandsmålen t.ex. om kvalitet och
förbättrad täckning av mobilnät för att tydligare spegla infrastrukturens roll i digitaliseringen.
Kommunikation via bredband kan korta avstånd och knyta landsbygden närmare städerna med
de senares utbud av service och arbetstillfällen. Vidare kan miljön bevaras genom färre resor
och transporter. Tillgången till bredband behöver dock bli mer jämnt fördelad över landet för att
vi ska kunna dra nytta av digitaliseringens fördelar. I dag är möjligheterna att tillgodose företags
och privatpersoners efterfrågan på bandbredd och täckning sämre på Sveriges landsbygd än i
tätorter. Användare behöver ha tillgång till bra bredband oavsett var man bor, verkar och vistas.
Arbetsgruppen föreslår att den pågående utredningen om statens bredbandsinnehav särskilt
beaktar möjligheter till samutnyttjande och samförläggning i glesare delar av landsbygden.
Utöver slutsatserna och förslagen ovan har arbetet i Samordnad efterfrågan bl.a. lett till ökade
kontakter mellan olika offentliga verksamheter i frågor om bredband t.ex. om upphandling av
infrastruktur och koordinering. ´
Arbetsgruppen har enligt sitt direktiv haft till uppgift att:
 Synliggöra offentliga sektorns behov, krav och efterfrågan på nya, effektiva tjänster
över bredbandsinfrastruktur för att tillhandahålla framtida tjänster exempelvis inom
skola, vård och omsorg.





Främja en geografiskt samordnad efterfrågan på digitala tjänster från offentliga
verksamheter, företag och hushåll för en hållbar regional utveckling.
Bidra till ökad kunskap och insikt om upphandling som strategiskt verktyg kopplat till
digitala tjänster via bredbandsinfrastruktur och
i samband med detta bidra till att kunskaperna om innovationsvänlig upphandling ökas.

Uppdraget som redovisas i denna slutrapport har utmynnat i ett antal förslag och
rekommendationer. En sammanställning av dessa återfinns i Appendix 2.
Deltagare i arbetsgruppen har varit representanter för bredbandsaktörerna IP-Only, Telenor,
TeliaSonera och Stadsnätsföreningen, bredbandssamordnare från Kristinehamns kommun (som
även har samordningsuppdrag i Filipstad och Storfors) och Västerås stad, representanter från
Strömsunds kommun, Region Östergötland, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Postoch telestyrelsen (PTS) och Upphandlingsstödet vid Konkurrensverket. Ordförande för gruppen
har varit Carola Gunnarsson, kommunalråd i Sala tillika ledamot i Bredbandsforums styrgrupp
och SKL:s styrelse. För gruppens räkning har Annika Järvebro, A-focus, bl.a. genomfört en
förstudie och tagit fram en nyttobroschyr och Emma Närvä, PTS, gjort en internationell utblick.
Från Bredbandsforums kansli har Mattias Svanold och Stina Levin bl.a. bistått med
minnesanteckningar och rapportskrivning. Kapitlet om upphandling har skrivits av Björn
Bergström. Arbetsgruppen har träffats vid sju tillfällen. Gruppens deltagare, kansli och konsult
har även haft flera möten med externa intressenter samt deltagit vid konferenser, seminarier
m.fl. externa evenemang och därigenom både inhämtat information och erfarenheter utanför
arbetsgruppen och bidragit till att sprida de insikter som vunnits genom arbetet.
Sammanfattningsvis kan arbetsgruppen konstatera att en hel del görs på flera håll i landet samt
på flera nivåer i samhället både vad gäller utveckling av digitala tjänster och främjande av
bredbandsutbyggnad. Ytterligare åtgärder behöver dock vidtas, även det från flera olika aktörer,
för att vi i Sverige ska kunna dra full nytta av digitaliseringen. Efterfrågan på traditionella
telekomtjänster med upparbetade affärsmodeller är i sig inte tillräcklig för utbyggnad av
bredband på alla platser. Det krävs även ekonomiska satsningar för att möta framtida behov och
efterfrågan på nya digitala tjänster. Satsningarna kan motiveras genom att den samordnade
nyttan blir större.
Arbetsgruppen ger i rapporten förslag och rekommendationer på åtgärder i syfte att främja
bredbandsutbyggnaden. Eftersom digitala tjänster och digitalisering är beroende av bra
bredband, och därigenom driver efterfrågan på bredbandsinfrastruktur, ger arbetsgruppen även
en bild av vad som är viktigt för en fortsatt digitaliseringsutveckling. Resonemang och slutsatser
i rapporten baseras på förstudien och den internationella utblicken samt det fortsatta arbetet
därefter inklusive extern samverkan. Gruppen har även tagit fram en kortfattad broschyr som
belyser nyttan med digitala tjänster över bredbandsinfrastruktur.
I kapitel 1 redogör arbetsgruppen för utgångspunkter för uppdraget kring Samordnad efterfrågan
med hänsyn till rådande förhållanden. I kapitel 2 beskriver gruppen bredbandskoordinatorns roll
i digitaliseringen kopplat till samordning av utbyggnaden av bredbandsinfrastruktur. I kapitel 3
lyfter arbetsgruppen betydelsen av ett aktivt bredbandsbeslut i kommunen och behovet av att
samordna bredbandsutbyggnaden med statens infrastruktur samt redogör för ett antal fallstudier
i arbetet med geografisk täckning. I kapitel 4 synliggör arbetsgruppen nyttor och vinster med
digitala tjänster, ger exempel på hur efterfrågan på tjänster och infrastruktur kan samordnas
samt redogör för betydelsen av att ha tillgång till bra bredband. I kapitel 5 gör gruppen, genom
en fallstudie, en djupdykning i upphandlingsverktyget med avseende på bredbandsinfrastruktur.
I Appendix 1 och 2 finns en redogörelse över kartläggningsverktyg respektive sammanställning
av arbetsgruppens förslag och rekommendationer.
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Samordnad efterfrågan

1 Kopplingen mellan digitala tjänster och
bredbandsinfrastruktur behöver stärkas
Syftet med arbetsgrupp Samordnad efterfrågan för framtidssäkert bredband har varit att
undersöka om offentliga verksamheters
a) egna behov av bredbandsinfrastruktur för att kunna erbjuda digitala tjänster till
medborgare och företag samt om deras
b) indirekta behov av bredbandsinfrastruktur för medborgares och företags
räkning i de geografiska områden för vilka de har ett utvecklingsansvar
i ökad utsträckning bl.a. genom nya digitala tjänster kan utgöra drivkraft för efterfrågan
på bredbandsinfrastruktur och därigenom främja utbyggnad och täckning. Såväl fast
som mobilt bredband avses. Grundtanken är att offentliga verksamheter kan påverka
utbyggnaden av bredbandsinfrastruktur genom att upphandla tjänster över densamma.
Punkt a inbegriper samtliga offentliga aktörer med fokus på kommuner och landsting
då dessa står för den övervägande delen av servicen till medborgarna inom offentlig
sektor.4 Det är i dessa verksamheter som behov av bredband för att kunna erbjuda
digitala tjänster blir allra tydligast. Punkt b avser kommuner, län, regioner5 och staten.

1.1 Offentliga verksamheters behov av bredbandsinfrastruktur
Arbetsgruppen finner att kopplingen mellan digitala tjänster och bredbandsinfrastruktur
i offentlig verksamhet blir allt tydligare men behöver stärkas eftersom infrastrukturen
utgör en förutsättning för sådana tjänster. Det finns flera anledningar härtill:





Bredbandsinfrastrukturens roll och tjänstestrukturen förändras
Digitala tjänster och bredbandsinfrastruktur hanteras ofta ” i stuprör”
Digital utveckling kräver nytt tänk och nya arbetsprocesser
Bredare samordning och samverkan mellan aktörer krävs

Bredbandsinfrastrukturens roll och tjänstestrukturen förändras
Fortfarande är traditionella telekomtjänster som t.ex. surf och telefoni huvudsakliga
drivkrafter för utbyggnad och efterfrågan på bredbandsinfrastruktur. Hushåll, företag
och offentlig sektor svarar för sina respektive delar av efterfrågan men dessa flyter
ihop allt mer. T.ex. kommer offentliga verksamheter att efterfråga bredband i brukares
hem för att kunna leverera digitala tjänster över denna infrastruktur.
Offentliga verksamheter främjar utbyggnad och utbredning bl.a. genom att upphandla
traditionella telekomtjänster kombinerade med täckningskrav. Kraven gäller främst de
egna verksamhetsställena och i mindre omfattning brukares hem även om krav på
mobiltäckning på vissa ställen också når en större geografisk yta. På motsvarande sätt
kan upphandling av nya digitala tjänster med krav på täckning bidra till helheten.
Samtidig upphandling av tjänster och infrastruktur riskerar dock att medföra oönskade
inlåsningseffekter om den inte görs enligt vissa principer bl.a. om tillgänglighet till
infrastrukturen för aktörer och tjänsteleverantörer. Principerna kan vara svårare att
upprätthålla i mindre kommersiellt intressanta områden eller i upphandlingar av liten
4

Den kommunala delen svarar för 70% av medborgarnas kontakter med offentlig sektor enligt SKL:s remissvar till
SOU 2013:75.
5
Med regioner avses här samtliga former av samverkansorgan med ansvar för regional utveckling.
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omfattning. Den internationella utblicken m.fl. studier6 visar att offentlig upphandling
med krav på täckning av hushåll är relativt vanligt förekommande i andra länder, ofta i
kombination med abonnemang och/eller tjänster.
Av betydelse för uppdraget om Samordnad efterfrågan är att upphandling av nya
digitala tjänster kan vara svår att genomföra eftersom flera av dessa tjänster i hög grad
ännu är odefinierade. Vidare ändras strukturen på digitala tjänster från att vara färdiga
lösningar till att bli plattformar som sedan byggs på med lösningar som anpassats efter
användarens eller verksamhetens behov. Bredbandsinfrastrukturens roll i samhället
förändras också. Från att tidigare ha varit beståndsdel i värdekedjan för traditionella
telekomtjänster övergår den till att bli basinfrastruktur för en mängd olika tjänster för
kommunikation från många olika aktörer, inklusive användarna själva, och allt fler
digitala enheter kopplas upp mot nätet i rask takt. Denna utveckling underlättas av en
hög tillgänglighet till infrastrukturen. Med utvecklingen följer ett ökat beroende av
densamma liksom ökade krav på robusthet, tillgänglighet och kvalitet. Planering och
samordning av infrastrukturen blir än mer komplex.
Vid sidan av upphandling företar offentliga verksamheter också flera andra aktiviteter
för geografisk samordning av efterfrågan. Vanligt förekommande är tjänstekoncession/
samverkansavtal och utbyggnad i egen regi vari ofta ingår kommunikationstjänster till
de egna verksamheterna. Även andra samordningsaktiviteter finns. Aktiviteterna
beskrivs löpande, i vissa fall genom exempel, genom rapportens olika avsnitt.
Digitala tjänster och bredbandsinfrastruktur hanteras ofta ” i stuprör”
Beställarkompetens för IT och bredband behövs i allt högre utsträckning inom olika
avdelningar inom ett företag. T.ex. efterfrågar marknadsfunktioner verktyg som kan
sammanställa kunders digitala vanor för att därigenom bättre kunna anpassa olika
erbjudanden. När man i kommunala verksamheter pratar tjänsteutveckling gentemot
allmänheten förutsätts bredband finnas och det är någon annan än verksamheten som
bär ansvaret. IT och bredband har inte ännu satt avtryck som basfunktion i kommunala
verksamheter på motsvarande sätt som i företagssektorn utan hanteras fortfarande ofta
som en egen funktion eller ett eget verksamhetsområde:
Bild 1.1. IT-/bredbandsstruktur i kommunal verksamhet

Skola/
utbildning

Vård och
omsorg

Samhällsbyggnad

Näringsliv

Etc.

IT/bredband

Här borde IT/bredband vara för ett samlat fokus på digitalisering
Källa: Förstudie om Digitala tjänster över bredbandsinfrastruktur, bildkällor i not. 7

Bl.a. A-focus; Internationell utblick – en del av utredningen kring samhällsmaster, december 2014.
Bild 1; https://iktsidan.com/2013/04/15/ipad-hojer-motivationen-i-skolan-computer-sweden/, Bild 2; Äldrenytt,
www.aldreomsorgsbloggen.se/en-giraff-pa-besok-i-parken/, Bild 3; : Lerums kommun, e-tjänsten www.mittbygge.se,
Bild 4; ClipArt, Bild 5; Norra Strö Fiber ekonomisk förening, www.norrastro.se/fiber.html.
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Digital utveckling kräver nytt tänk och nya arbetsprocesser
Av förstudien framgår att utvecklingen av digitala tjänster i kärnverksamheterna i
kommuner ännu inte har kommit så långt att de driver efterfrågan på infrastruktur för
bredband.8 Vidare förefaller kommuner och län ha kommit längre i arbetet med
digitalisering om bredbandsinfrastrukturen redan har stor utbredning. Exempelvis
digitala trygghetslarm har införts hos brukare under förutsättning att infrastruktur finns.
Dessa tjänster har dock bidragit till att sätta fokus på infrastrukturens generella
betydelse i samhället. Behoven av att ha tillgång till bredbandsinfrastruktur kommer att
bli allt mer märkbara i såväl offentliga verksamheters lokaler och mobilt som hos
brukare, anhöriga och företag.
Digitalisering av olika moment inom hemtjänsten är relativt nytt men positiva effekter
kan redan nu ses där digital teknik används. Inte minst gäller detta för brukares
inställning till digitaliseringen. E-hemtjänst kan frigöra resurser i insatstid och resor
och därigenom erbjudas till fler. Den kan samtidigt ske på andra tider och villkor är
den traditionella hemtjänsten. Vidare kan den omfatta anhöriga med långa avstånd till
brukarna samt närvaron totalt sett öka (men blir delvis digital). Tjänsten ställer dock
krav på nya, stödjande verksamhetsprocesser och att såväl brukare och anhöriga som
utförare har tillgång till bredbandsinfrastruktur.
Förstudien antyder vidare att offentliga verksamheter har nått längre i digitaliseringen
när det gäller informationstjänster (automatiserad hantering) jämfört med andra tjänster
där mer omfattande verksamhetsutveckling krävs. Arbetsgruppens uppfattning är att
utvecklingen speglar samhället i stort, vilket också Digitaliseringskommissionen ger
uttryck för i sitt betänkande.9 Drivkrafterna kan dock se olika ut i offentlig sektor och
näringsliv bl.a. beroende på konkurrensförhållanden. Tre olika nivåer för digitala
tjänster har identifierats av arbetsgruppen - mogna, omogna och framtidsorienterade –
och gruppen bedömer att både omogna och framtidsorienterade tjänster krävs för att
svara upp mot samhälleliga utmaningar inom bl.a. vården då dessa tjänster bedöms ha
störst potential. Detta förutsätter god tillgång till bredband på långt fler ställen än idag
och att flera hinder undanröjs. Arbetsgruppen har genom förstudien och det fortsatta
arbetet därefter ringat in ett antal viktiga anledningar till varför man inte arbetar på ett
nytt sätt utifrån användarnas behov:
 Ofta saknas verksamhetsnära mål, kunskap och kompetens för digitalisering
kopplat till de behov som ska tillgodoses och de problem som ska lösas – tidsatta
och förankrade digitaliseringsplaner som omfattar verksamhetsutveckling behövs
liksom mod att tänka om, tydligt ledarskap samt utbildning
 Lösningarna och tjänsterna är inte tillräckligt konkretiserade och kommer inte
att bli det enbart från leverantörshåll – bättre dialog mellan beställare och leverantör
krävs för att finna de bästa lösningarna liksom samarbete mellan landsting och
kommuner för bredare kompetens och kunskap i kravställning samt större skala
 De digitala verktygen är inte kända – en kunskapsbank med exempel på
användning i olika verksamheter skulle underlätta

8
9

Se Förstudie Digitala tjänster över bredbandsinfrastruktur på Bredbandsforums hemsida.
Se SOU 2015:28.
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 Mindre kommuner har svårt att allokera utvecklingskapital både vad avser
testprojekt och investeringar – nollbasbudgetering, stödjande nätverk och/eller
region som draghjälp?
 Regler begränsar10 och samordning och samverkan mellan aktörer har brister
– en översyn av olika hindrande regelverk behövs samt bättre samordning och
samverkan av och mellan nationella, regionala och lokala aktörer
 Bredbandsstödens komplexitet upplevs ha ökat – en allmän uppfattning är att det
är enklast att först få ut bredbandsinfrastruktur och därefter arbeta med utveckling
av digitala tjänster. Bredbandsstöden utgör en viktig del i detta men kommuner kan
inte längre medfinansiera stöd enligt Landsbygdsprogrammet, stödsökande måste
göra rigorösa upphandlingar och osäkerhet råder kring övergångsregler.11 Liknande
spörsmål har framkommit om regionalfondsprogrammen. Påpekas bör dock att t.ex.
Landsbygdsprogrammet har ökat i omfattning och att Jordbruksverket har
intensifierat arbetet med att ge vägledning i hur man ansöker om stöd.
Bredare samordning och samverkan mellan aktörer krävs
Liksom med anskaffningen av traditionella telekomtjänsterna behöver inköpen av nya
digitala tjänster samordnas mellan olika offentliga aktörer för att de ska bli så effektiva
som möjligt. Behoven av nya digitala tjänster bör genomsyra t.ex. en kommuns olika
verksamheter och sammanfattas i en gemensam plan för digital utveckling. Det är
dessutom ännu viktigare att samordna behoven av nya digitala tjänster eftersom
efterfrågan på en tjänst från en verksamhet kan generera röda siffror, men, om den
poolas med efterfrågan på tjänster från andra verksamheter, sammantaget kan innebära
ett positivt resultat. Detta har att göra med att kostnader för investering i infrastruktur,
system och processer kan delas på fler. Mindre kommuner kan dessutom behöva
samordna behov (framför allt kravställning) med andra kommuner eller andra aktörer
för att öka skala och resurser i anskaffningen.
Som exempel på samverkan i arbetet med att utveckla digitala tjänster kan nämnas
landstingens och regionernas arbete med att nå de nationella målen för e-Hälsa där det
gemensamt ägda bolaget Inera koordinerar arbetet och utvecklar både infrastruktur och
tjänster till nytta för invånare samt vård- och omsorgspersonal. Genom detta arbete har
landstingen och regionerna tagit sig förbi hinder i digitaliseringen av sina respektive
verksamheter och kan bistå kommuner med erfarenheter även om verksamheterna i
stora delar är olika. Ytterligare exempel på samverkan är statliga myndigheters och
kommuners arbete med Mina meddelanden som syftar till att bli en samlad digital
ingång för alla myndighetskontakter. Det finns även exempel på kommunalt samarbete
i utveckling av digitala tjänster bl.a. i Östergötland och Värmland. Krav på att erbjuda
öppna data skapar i sig incitament för gemensamma lösningar och tjänster.
SKL:s avdelning för digitalisering bedriver ett viktigt arbete i att främja utvecklingen
av vårt framtida e-samhälle och har bl.a. tagit fram en handlingsplan samt verkar för en
bred samverkan mellan kommuner men också mellan kommun och stat.12 I arbetet
ingår att utbilda och sprida goda exempel på användning och utveckling av digitala
10

Begränsningar i regelverk kan gälla möjligheten att bedriva distansundervisning eller att bedriva vård med tillgång till
all möjlig patientinformation där krav på personlig integritet försvårar utförandet och riskerar patientsäkerheten.
11
Arbetsgruppen har skickat en skrivelse till Jordbruksverket i vilken gruppen påtalar bredbandsstödens komplexitet.
12
http://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering.2138.html.
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tjänster för att underlätta erfarenhetsutbyte och samarbete. Många kommuner önskar
fortsatt stöd från SKL, erfar arbetsgruppen, och helst i ännu större omfattning än idag!
För att dra full nytta av digitaliseringen är arbetsgruppens bedömning att det behövs
fortsatt samordning och samverkan internt inom offentlig verksamhet och mellan det
offentliga och näringslivet bl.a. i frågor om standarder, säkerhet, integritet och behov
av ändringar i regelverk13. De övergripande målen för digital utveckling blir ofta på en
hög strategisk nivå och behöver därför brytas ned till konkreta verksamhetsmål med
fokus på att införa en eller ett fåtal tjänster. Det bör påpekas att det utöver SKL:s arbete
pågår ett intensivt arbete med digitalisering på nationell nivå bl.a. genom Myndigheten
för delaktighet, e-Delegationen, E-hälsomyndigheten, Digitaliseringskommissionen
och Ekonomistyrningsverket. Också näringslivet leder digitaliseringsinitiativ, t.ex.
IT&Telekomföretagen. Därtill förekommer samarbeten mellan stat och näringsliv.
Projektet Smart Built Environment utgör ett sådant exempel och syftar till att påskynda
digitaliseringen till nytta för användare, leverantörer och miljön. Den aviserade
översynen av digitala agendan samt bredbandsstrategin är likaså välkomna initiativ.

1.2 Offentliga verksamheters indirekta behov av
bredbandsinfrastruktur för medborgare och näringsliv
Strategier för hur hushåll och arbetsställen ska få tillgång till bredbandsinfrastruktur är
viktiga mål- och styrdokument. Enligt kommunenkäten för 201414 har fibertillgången
ökat mer i kommuner som har en sådan strategi. Knappt två tredjedelar av Sveriges
kommuner har tagit fram strategier och ytterligare ca en fjärdedel har påbörjat arbetet.
Sjutton av länen har tagit fram strategier. Strategierna är i varierande grad styrande för
utvecklingen bl.a. beroende på om de är förankrade i verksamheterna samt omfattar
handlingsplaner med prioriteringar och analyser av hur de kan bidra till kommunens/
länets utveckling. Glädjande nog visar kommunenkäten att allt fler strategier förankras
politiskt och förses med handlingsplaner.
Tillväxtanalys (2014:13) visar att digitaliseringen genom IKT-sektorn står för nästan
halva produktivitetstillväxten under åren 2006-2013. Myndigheten menar att störst
tillväxtpotential ligger i att hela näringslivet drar nytta av digitaliseringen. Rapporten
samt Svenskt Näringslivs undersökning om företagsklimatet 2014 som visar företags
behov av bredband är skäl nog för offentliga aktörer att avsätta pengar i sina respektive
budgetar för arbetet med bredband. Många kommuner, regioner och län är också
medvetna om företagens behov och betonar deras betydelse för en hållbar utveckling
genom etablering av företag och inflyttning i sina respektive strategier. Offentliga
aktörers roller och agerande på bredbandsområdet styrs av ett antal olika regelverk:


13
14

Plan- och bygglagen (PBL) sätter ramarna för kommunernas planeringsansvar
och innebär både en skyldighet att inkludera bredbandsinfrastruktur i översiktsoch detaljplaner och en möjlighet att reservera mark för ändamålet. Boverket har
tagit fram en vägledning för detta arbete. Bredbandsaccess har blivit en naturlig
del i planeringen vid nybyggnation av permanenta bostäder för flerhushåll och
företagsparker. Samtidigt har det framkommit i bl.a. Mobilgruppen att behov av
mobiltäckning förbises i nybyggen när material med sämre förmåga att släppa
igenom radiovågor används. Vidare kravställs inte bredbandsinfrastrukturen med
T.ex. vad gäller åtkomst till data och nät samt öppningar i undervisning på distans.
Kommunenkäten har tagits fram av SKL, PTS och Bredbandsforum.
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avseende på framtida digitala välfärdstjänster. För att detta ska ske krävs en
gemensam förankrad digital strategi som når hela vägen till anläggningen av
infrastrukturen. Länsstyrelserna har till uppgift att tillsyna kommuners tillämpning
av PBL samt ge stöd och vägledning i processen. Ett antal områden pekas ut för
ändamålet dock varken digitalisering eller bredbandsinfrastruktur.
Genom offentliga aktörers respektive uppdrag att verka för hållbarhet så som
lokal näringslivsutveckling och regional utveckling lyfts bl.a. näringslivets
tillgång till framtidssäkert bredband. Dessa samordningsroller är relativt tydliga
och finansiella resurser knutna till rollerna (t.ex. 1:1-anslaget) används för
bredband. Här gäller det att få upp bredband med tydlig prioritet på agendan
eftersom rollerna även omfattar många andra viktiga områden.
Stöd till utbyggnad av bredbandsinfrastruktur inom Landsbygdsprogrammet och
regionalfondsprogrammen innebär stödgivningsroller för länsstyrelserna och
Tillväxtverket samt stödutformningsroller för Jordbruksverket, Tillväxtverket och
PTS. Rollerna är etablerade men det finns möjlighet att optimera stödet genom att
aktörerna tar en bredare roll i att informera om och tolka stödregler. Också andra
aktörer än dessa kan bidra i arbetet och fokusera på stödansökningsrollen. T.ex.
kan kommuner upphandla ramavtal för entreprenörer som stödsökanden sedan kan
avropa från eller bidra med stöd i projektansökningar, projektadministration samt
upphandling.15 Vidare kan den totala finansieringen i ett projekt höjas genom att
man kombinerar stöd från olika finansieringskällor. Finansiellt stöd kan sökas
både för att ta fram en strategi för utbyggnad och själva utbyggnaden. Utöver detta
kan finansiellt stöd sökas från fonder med FoU-anknytning för utvecklingen av
digitala tjänster över bredbandsinfrastruktur. Detta bidrar indirekt till att höja
medvetandet och engagemanget hos privata och offentliga aktörer som i bästa fall
även avsätter medel i sina respektive budgetar.
Länsstyrelserna har ett uppdrag att verka för att det riksdagsbundna målet om att
Sverige ska ha bredband i världsklass nås (i praktiken målet i bredbandsstrategin
att 90 procent ska ha tillgång till bredband om 100 Mbit/s). Med utgångspunkt i
detta ska länsstyrelserna enligt PTS anvisningar redovisa hur de verkar för att
målet ska nås samt vilka andra faktorer som har påverkat utvecklingen i länet
inom IT-infrastrukturområdet. Av PTS enkät till länen om deras arbete med
bredband 2014 framgår att det råder brist på resurser att arbeta strategiskt med
bredband t.ex. att ge kommuner efterfrågat stöd i regional samordning. Vidare
framgår att samverkan har underlättats i de län där det finns bredbandssamordnare
samt att mobilt bredband fått ökad prioritet genom regionala dialogmöten.
PTS kan kopplat till myndighetens ansvar att tilldela spektrum i enlighet med
gällande spektrumstrategi och samhällsekonomiska bedömningar ställa krav på
mobiltäckning. Ett alternativt tillvägagångssätt är att upphandla täckning vilket
även PTS gör i vissa fall för att tillgodose behov av samhällsomfattande tjänst.
Också andra aktörer upphandlar täckning. Region Östergötland har tillsammans
med kommunerna i länet nyligen genomfört en sådan upphandling.
PTS fördelar medel för att öka robustheten i bredbandsnäten vilket i sin tur
medför uppgifter på lokal eller regional nivå samt hos bredbandsaktörer.

Ytterligare områden finns. Dessa bedöms dock ha mindre betydelse för utbyggnaden.
15

Upphandling återkommer i problembeskrivningar och uppges vara svårt och kompetensen bristfällig hos de som
ansöker om stöd.
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2 Bredbandskoordinatorns roll i
digitaliseringen
Behovet av regionala bredbandskoordinatorer har påtalats av flera arbetsgrupper inom
Bredbandsforum och i utredningen Bredband för Sverige in i framtiden. I arbetsgrupp
Samordnad efterfrågan har vikten av samordning lokalt och regionalt med hjälp av
koordinatorer återigen tydligt framkommit. Förstudien visar att regional nivå är central
för både utveckling av nya digitala tjänster och främjande av bredbandsinfrastruktur.
Regional samordning av bredbandsutbyggnad kan ge en bättre överblick med ökade
möjligheter till utbyte av erfarenheter, samverkan, samutnyttjande och samförläggning.
Detta kan i sin tur förbättra förutsättningarna för samtidig utbyggnad till både täta och
glesa områden och förhindra vita fläckar mellan tätare områden. Det är självfallet så att
vissa samordningsaktiviteter lämpar sig bäst på lokal nivå där själva anläggningen sker.
Det kan dock i vissa fall behövas samordning över såväl kommun- som länsgränser där
en koordinator på regional och lokal nivå får en naturlig roll.
Erfarenheter från deltagarna i arbetsgruppen är att kommuner som varit framgångsrika
i arbetet med bredband ofta har varit hjälpta av ett väl fungerande samarbete i länet
t.ex. genom att det på regional nivå funnits koordinatorer, strategier och/eller digitala
agendor. IT Norrbotten utgör exempel på en regional aktör som i sin region tar ansvar
för utveckling och tillväxt och bedriver projekt för att främja tillgången till bredband.
Med hänsyn till att regering och riksdag aviserat medel för koordinatorer på regional
nivå och regeringskansliet ser över dess ansvarsområden vill arbetsgruppen lyfta fram
några särskilt viktiga områden för en regional bredbandskoordinator att arbeta med.16

2.1

Mandat och förankring a och o i bredbandskoordinering

Syftet med regionala bredbandskoordinatorer är att på ett sammanhållet sätt stimulera
och underlätta bredbandsutbyggnaden med det övergripande målet att länet ska dra
nytta av digitaliseringens möjligheter. En regional bredbandskoordinator ska utifrån
länets bästa identifiera vad som behöver åstadkommas för att så många som möjligt
ska kunna använda och tillgodogöra sig digitala tjänster och innehåll. Det är många
intressenter involverade i arbetet med att nå målen för bredbandsutbyggnad och
digitalisering varför samordning är väsentligt. Arbetsgruppen konstaterar emellertid att
det sätt på vilket samordningen görs idag varierar i olika delar av landet. Gruppen är
övertygad om att en ökad likformighet i bredbandskoordinatorernas ansvar och mandat
kan bidra till en ännu större nationell effekt av deras arbete. För att lyckas med arbetet
krävs också en långsiktighet. Viktiga uppgifter för en bredbandskoordinator är att:




16

Leda arbetet med att samordna regionala behov och föra samman de som äger
förutsättningar för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur (t.ex. markägare) med
de som anlägger infrastruktur.
Ansvara för att behovsanalyser med avseende på bredbandsinfrastruktur
genomförs. Dessa bör göras med utgångspunkt i mål i regionala
tillväxtstrategier, regionala digitala agendor och lokala digitala planer.

Arbetsgruppen har underhand lämnat förslag på uppgifter för koordinatorerna till Näringsdepartementet.
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Inbjuda till dialog och samverkan inom den egna organisationen samt mellan
organisationer, aktörer och andra intressenter för erfarenhetsutbyte,
kunskapsuppbyggnad och samarbete för gemensamma utbyggnadsmål.
Påtala robusthetsaspekter i bredbandsinfrastrukturen utifrån behov och
användning inklusive tillgänglighet och kvalitet i digitala tjänster.
Sprida kunskap och samordna olika finansieringskällor inklusive stöd för en
sammanhållen bredbandsutbyggnad i aktuellt geografiskt område.
Informera om nyttan med bredband och digitala tjänster och hur detta bidrar
till samhällets utveckling, gentemot verksamhetsansvariga och politiker på
regional och lokal nivå.

Det är många intressenter involverade i en utbyggnad av bredbandsinfrastruktur som
ska stödja digitaliseringsprocesser och bredbandskoordinatorns uppgift är att hålla ihop
arbetet och vara en länk mellan tjänster och infrastruktur. Ska koordinatorn lyckas med
uppgiften behöver denne ha ett tydligt, formellt mandat kopplat till regionala digitala
agendor och strategier för tillväxt samt motsvarande på lokal nivå. Grundläggande är
att dessa strategiska planer har bred politisk förankring och att koordinatorn har stöd i
både den egna organisationen och samverkande organisationer. Krav på brett politiskt
förankrade regionala strategier för digitalisering samt uppföljning och återrapportering
bör därför enligt arbetsgruppen följa medlen för regional bredbandskoordinering för att
säkerställa mandat och styrning mot bredbandsmålen samt mål för digitalisering.

Förslag: Funktionen regional bredbandskoordinering bör genom uppdrag/uppgift
enligt kontrakt och medelstilldelning kopplas till krav på a) brett politiskt förankrade
regionala strategier för digitalisering, b) brett regionalt politiskt förankrade
samverkansplattformer och c) uppföljning och återrapportering för att säkerställda
mandat och styrning för att nå den bredbandsutbyggnad som krävs för att tillgodose
digitala mål. Alternativt bör aktörerna på den regionala nivån kunna visa att åtgärder
har vidtagits för att ta fram strategier och bilda samverkansfora.

2.1.1 Bredbandskoordinatorns placering på regional nivå

Frågan om placering av bredbandskoordinatorn har diskuterats på såväl regional som
lokal nivå i flera sammanhang och uppstår genom att olika offentliga verksamheter
bl.a. regioner och länsstyrelser har viktiga roller i bredbandsutbyggnaden. I tidigare
arbetsgrupper samt i utredningen Bredband för Sverige in i framtiden har konstaterats
att tillgången till bredbandsinfrastruktur har en tydlig koppling till regional utveckling
och koordinatorn därför bör placeras hos den som har detta ansvar. Denna lösning är
inte heltäckande, t.ex. kan det regionala utvecklingsansvaret ligga hos annan aktör än
länsstyrelsen17 som har en central roll i att fördela bredbandsstöd. Det är därför ytterst
viktigt med ett samarbete mellan t.ex. länsstyrelser och regioner i de fall de senare har
ansvar för regional utveckling och koordinatorn placeras där. En möjlig placering för
koordinatorn, enligt gruppen, är på ett regionalt bredbandsforum, regionalt digitalt
agendakansli eller motsvarande där nyckelaktörer är representerade. Oavsett placering
bör dock omfattning och inriktning på bredbandsarbetet vara densamma för att
17

Även Tillväxtverket med regionala progremkontor fördelar bredbandsstöd.
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därigenom åstadkomma ett likartat arbete mellan länen. Ett likartat arbete mellan länen
underlättar samarbete dem emellan.
2.1.2 Bredbandskoordinatorns placering på lokal nivå

Arbetet med att samordna efterfrågan på digitala tjänster och bredband i en kommun
har likheter med det arbete som bedrivs av näringslivsutvecklare och företagslotsar
dvs. identifiera kontaktytor och knyta samman dessa i nätverk för att kommunikationen
i olika frågor och samverkansprojekt ska kunna ske smidigt. Koordineringsfunktionen
för bredband bör därför placeras så att den spänner över alla verksamhetsområden (se
bild 1.1). Det förekommer också att små kommuner delar på en koordinatorsfunktion.
Det viktigaste är inte att det finns en särskild funktion på 100 procent i varje kommun
utan att verksamheternas och ytterst användarnas behov fångas upp och samordnas.
Detta bör stora som små kommuner sträva mot. Arbetsgruppen anser att betydelsen av
bredbandskoordinatorer i kommuner behöver synliggöras och föreslår en ny kartbild:
Förslag: Arbetsgruppen föreslår att PTS inför en ny kartbild i Bredbandskartan som
visar i vilka kommuner det finns en bredbandskoordinator respektive
bredbandskoordineringsfunktion.

2.1.3 Samordningskedjor på regional och lokal nivå

Utgångspunkten för bredbandskoordinatorns roll i digitaliseringen är en kedja för
samordningsarbetet som sträcker sig från goda förutsättningar för utbyggnad av
bredbandsinfrastruktur till att mål i lokala och regionala planer uppnås:
Bild 2.1 Samordningskedjan
Uppdaterad behovsanalys
m input från lokal nivå
Goda förutsättningar för
utbyggnad

Fortlöpande användardialog
inom ramen för regionala
digitala agendor & regionala
tillväxtstrategier

Samordning av kommuner
m.fl. offentliga aktörer
Aggregering av efterfrågan
Samordning av
kommunens, hushållens
och företagens behov

Dialog och samordning av
bredbandsaktörer och de som
äger förutsättningar för
utbyggnad

Processmonitorering:
Avstämning
utbyggnad – behov
Sammanlänka områden
Gemensam stödansökan
Möten för att lösa upp knutar

Samordningen ger mer
bredbandsinfrastruktur och
mer användning…
…och leder till att mål/delmål
i lokala och regionala digitala
agendor och regionala
tillväxtstrategier nås

På regional nivå handlar samordningen bl.a. om att:
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Sprida kunskap om nyttan med digitalisering gentemot olika grupper av
användare (inklusive politiker) i syfte att aggregera efterfrågan och
åstadkomma större skala på efterfrågan genom att se till länets hela behov
Skapa överblick, främja erfarenhetsutbyte och samverkan samt bilda nätverk
genom bl.a. kartläggning, dialog och etablering av mötesfora
Bidra till enhetlighet kommuner emellan kring förutsättningar för anläggning
och därigenom totalt sett bättre samordningsmöjligheter för bredbandsaktörer
Skapa dialog mellan och samordna mark- och infrastrukturägare i syfte att
identifiera möjligheter till samförläggning och samutnyttjande
Identifiera hur en regional aktör (alternativt stor kommun) med större resurser
och bredare kompetens kan underlätta bredbandsarbetet för små kommuner

För att bredbandsutbyggnaden ska ge förutsättningar att leverera digitala tjänster är det
nödvändigt att tidigt knyta samman tjänster med infrastruktur. Användningsområden
och användare som enskilt eller sammantaget kan utgöra drivkraft för efterfrågan på
bredbandsinfrastruktur (t.ex. skolor, vårdinrättningar, företag, byalag, kollektivtrafik,
mobilmaster, turism) behöver identifieras. Samordning av efterfrågan kan bidra till
ökad täthet, skala och betalningsvilja och därigenom ökade incitament för utbyggnad!
Behovet av samordning är ofta mindre i små kommuner där färre personer berörs och
beslutsvägarna är kortare. Lika viktigt där som i stora kommuner, län och regioner för
att koordinatorn ska få rätt mandat är dock att tillgång till bredband för att möjliggöra
digitalisering är en förankrad fråga hos både verksamhetschefer och politiker (oavsett
parti). Ett digitalt - politiskt förankrat – åtagande, t.ex. en digital agenda, behövs för att
utveckla befintliga processer så att de både underlättar bredbandsutbyggnad och driver
fram digitala tjänster. Åtagandet gäller främst prioritering men även viss finansiering.
På lokal nivå i en kommun handlar samordningen i mångt och mycket om att:





Informera om nyttan med digitala tjänster inom organisationen (inklusive
politiker) och externt gentemot olika användargrupper
Bidra till en genomlysning av de kommunala verksamheternas samlade behov
Verka för att man inom och mellan verksamheterna agerar gemensamt för ökad
digital utveckling (t.ex. synliggöra behov, utmaningar och möjligheter)
Verka för att man i tillståndshanteringen (t.ex. bygglov samt villkor för
förläggning och återställning) har siktet inställt på mål för digitalisering

Mobilgruppen m.fl. arbetsgrupper har lyft behovet av att få in bredbandsinfrastruktur
redan i översiktsplaneringen för att underlätta detaljplaneringen bl.a. att reservera mark
för ändamålet. Lantmäteriet redogjorde under 2014 för svårigheter kring markreservat
för eventuell användning. Förutsättningarna för tillgång till mark samt villkor för
tillträde varierar över landet bl.a. mellan tätort och landsbygd men även kommuner
emellan. Att åstadkomma förenklingar, bl.a. genom dialog mellan berörda parter, som
kan gynna bredbandsutbyggnaden är en viktig uppgift för koordinatorn. Därutöver
förväntas koordinatorn liksom bredbandsaktörer ta en aktiv roll i användardialogen om
nyttan med digitala tjänster genom att arrangera eller delta i informationsmöten i t.ex.
skolor, bygdegårdar eller lokala servicepunkter. Att engagera representanter för
användargrupper, så som pensionärsorganisationer till möten om e-hemtjänst, för att få
äldre personer intresserade av bredband och IT har varit ett framgångsrikt koncept.
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Exemplet Sörmland
I Sörmland har de offentliga aktörerna mappat in sina respektive aktiviteter och
ansvarsområden i arbetet med bredband i syfte att klargöra vad som behöver göras och
av vem för att få till ett väl fungerande samarbete:
Tabell 2.2 Aktiviteter och ansvarsområden för offentliga aktörer
Aktivitet

Kommun

Beslut om bredbandsstrategi

Region

Länsstyrelsen

X

X

Beslut om att stödja den regionala
strategin, mål och aktiviteter i en kommunal
bredbandsstrategi

X

Erbjuder
processtöd

Tillsätter bredbandssamordnare och
etablerar regional samordningsgrupp

X

X

Bidrar med
underlag

X

Kartläggning av villkor för utbyggnad av
mobil och fast bredband
Tydliggör villkor och prioriterar stödmedel
för bredband
Strukturerar dialog med marknadsaktörer
Årlig uppföljning av strategin

X

Bistår

X

Bistår

Bistår

X

Bidrar med
underlag

X

Bidrar med
underlag

Källa: Digitalt innanförskap, En vision om bredband i Sörmland, A-focus, februari 2015.

2.2 Behovsanalysen är startpunkten i samordnad efterfrågan
En regional bredbandskoordinator behöver ta ett helhetsgrepp om befintlig och
potentiell efterfrågan på fast och mobil bredbandsinfrastruktur för användningen av
digitala tjänster. För detta behöver koordinatorn se till att hushållens, företagens och
den offentliga sektorns tillgång till bredband kartläggs med utgångspunkt i nationella
bredbandsmål samt därutöver behov av mobil infrastruktur. Kartläggningen bör göras i
samarbete med kommunerna och utgå ifrån PTS bredbandskartläggning och uppgifter
om täckning och kapacitet från .SE nedbrutet på antal hushåll och arbetsställen samt
utvecklas med övriga för länet relevanta och tillgängliga parametrar. PTS bör, i syfte
att underlätta bredbandskoordinatorernas arbete, se över möjligheten att samla in och
redovisa bredbandskartläggningen på en mer detaljerad nivå jämfört med idag. För att
det slutliga resultatet ska bli ett användbart underlag i en samordnad efterfrågan är det
nödvändigt med detaljerad input från kommunerna i länet. Den regionala koordinatorn
behöver så långt det är möjligt verka för att områden i behov av bredband synliggörs i
kommuners detalj- och översiktsplaner. I bredbandsstrategierna för Dalarna och
Sörmland ingår att genomföra kvalitativa undersökningar om användarnas upplevelse
av tillgången till bredband samt i den senare även hur aktörerna ser på
förutsättningarna för utbyggnad.
Flera län, regioner och kommuner har kartlagt bredbandstillgången i samband med
framtagandet av sina respektive bredbandsstrategier. En del av dessa kartläggningar
kan dock behöva aktualiseras med nu gällande förutsättningar. Kartläggningen behövs
för att få uppdaterad information om vilken bredbandsinfrastruktur som finns och var
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samt vilka möjligheter som finns att använda befintlig (bredbands-)infrastruktur för
den fortsatta utbyggnaden. Lika viktigt är att visa på brister i tillgången till bredband
relaterat till befintlig och potentiell efterfrågan på bredbandsinfrastruktur för att kunna
tillgodogöra sig digitaliseringens möjligheter. Behovsanalysen är ett viktigt första steg
i en samordnad efterfrågan. Detta är ett pågående arbete ända tills målen för bredband
har uppnåtts. Av PTS uppföljning av länen och regionernas arbete med bredband för
2014 framgår att 13 län, utöver att kartlägga befintlig fast infrastruktur, också har
kartlagt den planerade. Motsvarande antal län/regioner vad avser planerad mobil
bredbandsinfrastruktur var 4. Detta är en klar ökning jämfört med tidigare år.
Nedan ger gruppen förslag på vad som bör ingå i en behovsanalys (se även Appendix 1
för en redogörelse över olika kartläggningsverktyg):

Förslag: Bredbandssamordnaren på regional nivå får i uppdrag/uppgift enligt kontrakt
att se till att (uppdaterade) detaljerade bristanalyser avseende tillgången till
bredbandsinfrastruktur som tillgodoser nationella bredbandsmål, lokala/regionala
anpassningar samt därutöver behov av mobilitet genomförs under 2015 och 2016.
Analysen bör avse:
-bofast befolkning, fritidsboende och rekreationsområden
-näringslivets verksamhetsställen samt deras geografiska verksamhetsområden
-lokala knutpunkter för bygdeutveckling och (kommersiell) service
-offentliga verksamhetslokaler och geografiska verksamhetsområden
-fysiska kommunikationer (vägar, järnvägar, flyg- och båttrafikleder)
dvs. samtliga platser och områden där bredband efterfrågas och analyser behöver
genomföras sammantaget för länet. Detta inbegriper antal bredbandsaccesser i olika
användargrupper, befintlig och planerad ny bredbandsutbyggnad, befintliga och
planerade nya områden, infrastruktur relevant för samförläggning samt lämplig
geografisk avgränsning. Underförsörjda områden bör pekas ut i kommunernas
översikts- och detaljplaner eventuellt i form av plantillägg. Förutsättningar för en
samordnad efterfrågan på bredbandsinfrastruktur från offentliga verksamheter för att
tillhandahålla digitala tjänster bör synliggöras särskilt för att öka incitamenten för
utbyggnad i ett större geografiskt sammanhängande område.

2.3

Robusthet, tillgänglighet och kvalitet behöver påtalas

Vårt ökade beroende av bredbandsinfrastrukturen medför större behov av robusthet,
tillgänglighet och kvalitet. Dessa behov är mer eller mindre uttalade i de offentliga
verksamheterna idag beroende på var man befinner sig i digitaliseringsutvecklingen.
Arbetsgruppen anser att det viktiga är att dessa aspekter tas med i planeringen av
bredbandsutbyggnaden och att behoven är väl uttryckta.
Förstärkning av bredbandsinfrastrukturen sker på flera ställen i landet som ett led i
krav på ökad robusthet bl.a. genom PTS robusthetsåtgärder. Anläggningen bör dock så
långt det är möjligt göras robust redan från början för att utbyggnaden ska bli effektiv.
Olika organisationer har gett ut riktlinjer och vägledningar för arbetet med robusthet
mm. som kan användas som stöd i dessa frågor. Dessa underlag har gemensamma
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nämnare men kompletterar även varandra. Bl.a. PTS och SSNf har gett ut riktlinjer för
robusthet i anläggningen av bredbandsnät. Arbetsgrupp Robusthet II har tagit fram en
webbaserad vägledning kring robusthet och föreslagit att bredbandsaktörer ska följa
branschöverenskommelser om standarder för anläggning. IT&Telekomföretagen har
publicerat branschrekommendationer avseende klassificering och dokumentation av
fiberbaserad bredbandsinfrastruktur.
IT Norrbotten har tagit fram en vägledning kring robusthet, tillgänglighet och kvalitet
till kommunerna i länet. Av denna vägledning framgår att exempelvis huvudnoder
behöver förses med reservkraft, t.ex. i form av dieselaggregat, för att åstadkomma
kontinuerlig drift och områdesnoder eller liknande förses med avbrottsfri kraft i form
av batteribackup eller motsvarande. Vidare behöver näten enligt vägledningen byggas i
slingor så att trafiken kan ta alternativa vägar mellan kommunhuvudorter m.fl. viktiga
knutpunkter. Vägledningen lyfter också fram att redundans kan åstadkommas genom
att nyttja flera olika nättekniker och att redundans genom fiber och 4G bör övervägas
till enskilda företag och hushåll. Det behöver enligt vägledningen finnas en plan för
tänkt tillgänglighetsnivå och bredbandsnäten bör vara dimensionerade för att klara
triple-play-tjänster och on demand-tjänster samt företagstjänster och offentliga tjänster.
Vägledningen anger således miniminivåer för robusthet, tillgänglighet och kvalitet i
bredbandsnät som sedan kan byggas på utifrån lokala och regionala behov.
Kraven på infrastrukturen ska ställas i relation till vad den ska användas för.
Bredbandskoordinatorn får en viktig roll i att ständigt påtala behov av robusthet,
kapacitet och tillgänglighet i anläggningen av bredbandsinfrastruktur och samordna
befintlig infrastruktur med ny för en effektiv utbyggnad av framtidssäkra nät:

Förslag: Bredbandssamordnaren på regional nivå får i uppdrag/uppgift enligt
kontrakt att under 2016 se till att regionala dialogmöten vari robusthet, tillgänglighet
och kvalitet ingår som en punkt på agendan genomförs. Syftet med agendapunkten är
att säkerställa att samtliga bredbandsaktörer (privata, offentliga, stora som små) har
beaktat dessa aspekter i planeringen, anläggningen och dokumentationen av
bredbandsnäten.

2.4

Arbetet fortsätter genom löpande dialog och samverkan…

Dialog och samverkan är uppgifter som redan i tidigare sammanhang föreslagits bli
bredbandskoordinatorns ansvar. Det handlar om att hitta intressenter i utbyggnaden av
bredband och få dessa att verka för det gemensamma målet.
Dialogmöten för att förbättra mobiltäckningen samt Länssamverkan bredband 2,0 är
exempel på aktiviteter som förekommit främst på regional nivå och som visat sig ha
positiva effekter på utbyggnaden genom att hinder har undanröjts. T.ex. har ledtiden
för bygglov för mobilmaster kunnat kortas i Dalarna och Norrbotten genom att:



Kommunerna har tillsatt extra resurser för att hantera planerad utbyggnad
Erfarenheter har utbytts kommuner emellan kring hanteringen av bygglov och
en samsyn därmed har kunnat uppnås
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Oklarheter i hanteringen av bygglov mellan myndigheter (bl.a. kommuner och
Försvarsmakten respektive kommuner och länsstyrelsen) har retts ut

Förutom kommunerna själva har Dalarnas Bredbandsforum, IT Norrbotten och PTS
genom Dala-piloten varit drivande i detta arbete. Anläggningen av infrastruktur för
bredband kan förenklas avsevärt i ett län där ledtiderna är korta och kommunerna har
en enhetlig hantering av bygglov jämfört med ett län med långa ledtider och skillnader
i hantering. Korta ledtider och enhetlig hantering ger minskade transaktionskostnader
för operatörer/bredbandsaktörer. Skåne och Västra Götaland utgör exempel på län där
man arbetar aktivt för en enhetlig hantering av markavtal och återställningskostnader
inom ramen för Skånes Bredbandsforum respektive Västra Götalands läns
bredbandsstrategi. Också detta i syfte att minska transaktionskostnaderna.

Förslag: Bredbandskoordinatorn på regional nivå får i uppdrag/uppgift enligt
kontrakt att under 2016 se till att regionala dialogmöten genomförs med deltagare
som äger förutsättningar för utbyggnad, t.ex. mark- och infrastrukturägare samt
landsting. Syftet med dialogmötena är att allmänt främja bredbandsutbyggnaden
genom att undanröja olika hinder och hitta beröringspunkter för samverkan.

2.5

…för att leda till en sammanhållen bredbandsutbyggnad

En bredbandskoordinator kan liknas vid spindeln i nätet i en sammanhållen utbyggnad
av bredband på såväl regional som på lokal nivå. Det är således upp till koordinatorn
att identifiera, bevaka och främja möjligheter till ytterligare utbyggnad. Kartläggning
av behov och tillgång samt dialogmöten blir viktiga ingångsvärden i arbetet liksom mål
och handlingsplaner inom ramen för regionala tillväxtstrategier, regionala digitala
agendor och motsvarande lokala planer. Möjliga verktyg i arbetet beskrivs nedan:
1. Sammanställa utbyggnadsplaner - genom analys och framtagande av olika
underlag för planerad utbyggnad av privata och offentliga bredbandsaktörer enskilt
och i samverkan, bl.a. utfästelser och bygganmälan, underlag i stödansökningar,
material inför upphandlingar, ingående av avtal om tjänstekoncession/samverkan
alternativt kombinationer av dessa, kan bredbandskoordinatorn generera en samlad
bild av den förväntade utbyggnaden genom kommersiella och ideella drivkrafter.
2. Komplettera planerna – genom Byanätskartan, Ledningskollen och databasen för
strukturfondsstöd kan bredbandskoordinatorn få fram kompletteringar till den
samlade bilden av förväntad utbyggnad (kräver en del handpåläggning för att få en
tillräckligt tydlig helhetsbild av nätens spridning).
3. Identifiera möjligheter till samutnyttjande – genom ny funktion i Ledningskollen
kan bredbandskoordinatorn enklare identifiera möjligheter till samförläggning och
användning av kanalisation vid anläggning av bredbandsinfrastruktur – privata och
offentliga infrastrukturägare kan ha ledningar och master av intresse för aktörer.
4. Analysera efterfrågesynergier – genom Ansökningskartan18 (fast) i och mätningar
av täckning (mobilt) kan bredbandskoordinatorn få en tydligare bild av bristen på
tillgång. Koordinatorn kan sedan lägga ett pussel för att se om pågående och

18

Se appendix 1 som innehåller en beskrivning av olika kartläggningsverktyg.
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planerad bredbandsutbyggnad, bl.a. genom olika möjligheter till samutnyttjande,
eventuellt kombinerad med offentlig efterfrågan kan utökas och få större spridning.
5. Utnyttja paletten för finansiellt och administrativt stöd – genom att hålla listan
över möjliga finansiella stöd ajour, stödja byalag och andra (oftast) mindre aktörer
med administrativt stöd (inklusive upphandling) och ta en aktiv roll i större
stödansökningar gällande kommun- eller länsgemensamma projekt inom ramen för
t.ex. digitala agendor kan utbyggnaden underlättas.
Arbetet kan ses som en process som leds och följs upp av bredbandskoordinatorn. I det
hela består arbetet av att kontinuerligt försöka åstadkomma effektiv samordning, hitta
nya samverkansformer och möjligheter till samförläggning, identifiera nya stödformer
eller utnyttja stöden så effektivt som möjligt (t.ex. att använda medel för lokalt ledd
utveckling för uppstart och planering av projekt, ansöka om medel för tvärsektoriella
projekt vari infrastruktur ingår direkt eller indirekt eller verka för att olika former av
administrativt stöd till byalag m.fl. mindre aktörer tillhandahålls av kommunen/länet).
Det handlar också om att förse offentliga beslutsfattare med nyttoanalyser för att på så
sätt bidra i arbetet med att aggregera efterfrågan på bredbandsinfrastruktur, kort sagt
allt som kan bidra till att utbyggnaden underlättas:

Förslag: Bredbandskoordinatorn på regional nivå får i uppdrag/uppgift enligt
kontrakt att
a) under 2016 se till att en tidssatt handlingsplan för bredbandsutbyggnaden tas
fram i enlighet med målen i Sveriges bredbandsstrategi och lokala/regionala
planer för digital utveckling samt därutöver behov av mobilitet där verktygen
ovan ingår och
b) årsvis följa upp planen för bredbandsutbyggnad och till PTS rapportera om
utvecklingen som underlag för myndighetens uppföljning av
bredbandsmålen. Rapporten bör bl.a. innehålla:
- Behov (t.ex. km fiber eller kostnad för utbyggnad) för att nå medborgare och
företag uppdelat på tätorter och på landsbygden
- Behov av ortssammanbindande nät relaterat till möjligheterna att nyttja
befintlig (bredbands-)infrastruktur

Mot bakgrund av gällande bredbandsmål i Sverige och EU samt ökande behov av
mobilitet bör samordningen av bredbandsutbyggnad sträva efter att nå så långt ut som
möjligt på landsbygden med både fiber och 4G (eller andra tekniker med motsvarande
kvaliteter). Genom samordning kan synergier bl.a. mobiloperatörers efterfrågan på
fiber till basstationer utnyttjas. Satellitbredband är ett intressant alternativ för att nå alla
givet att tekniken kan ge den kvalitet och de digitala tjänster som efterfrågas.
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3 Mer om koordinering
3.1 Ett aktivt och förankrat beslut om bredbandsinfrastruktur
behövs i varje kommun
Kan en kommun göra mer för att underlätta bredbandsutbyggnaden utöver att skapa
goda förutsättningar? Att förena offentlig och privat investeringsvilja kan vara en sätt
att lyckas med utbyggnad av bredband till mindre kommersiellt intressanta områden.
Det finns olika modeller för privat-offentlig samverkan kring utbyggnad av bredband
men syftet är detsamma. Samverkan tar sin början i ett aktivt beslut om bredband på
hög nivå i organisationen med utgångspunkt i följande:




Varför ska kommunen främja bredbandsutbyggnad? Vad ska åstadkommas?
För vem/vilka?
Hur ska detta åstadkommas (strategi och handlingsplan)?
Vem gör vad i arbetet och hur långt ska kommunens ansvar sträcka sig samt
utvecklas över tiden?19

När man kommer till vem som gör vad i arbetet och kommunens roll är det sällan svart
eller vitt. Hybridlösningar kan ofta vara mest effektiva dvs. man utgår ifrån vad olika
aktörer är bäst på att göra. Det kan t.ex. innebära att både offentliga och privata aktörer
agerar samtidigt men inom olika delar av det aktuella området.
Tillgång till befintlig kanalisation och/eller fiberinfrastruktur kan vara en viktig del för
att öka incitamenten hos bredbandsaktörer att anlägga bredbandsinfrastruktur. Genom
att en kommun har en tydlig inriktning kring sina roller bl.a. ägande och kopplat till
detta nyttjande av befintlig bredbandsinfrastruktur blir det enklare att genomföra
upphandlingar eller ingå andra typer av avtal om bredbandsinfrastruktur med olika
bredbandsaktörer t.ex. tjänstekoncession.
På motsvarande sätt kan tillgång till fiber och el öka intresset hos mobiloperatörer att
anlägga master/basstationer. Exempelvis i Dalarna och Norrbotten arbetar man aktivt
med att synliggöra och tillgodose operatörernas behov. Kommuner som markägare
skulle också kunna erbjuda operatörer att hyra ”byggklara” tomter med el framdraget.
Det kan bli aktuellt med sådana aktiviteter i syfte att nå alla med digitala tjänster, bl.a.
beroende på hur täckningen blir i och med 4G-utbyggnaden, kommande tilldelning av
700 MHz-bandet med eventuella täckningskrav samt utvecklingen för satellitbredband.
En annan typ av aktivitet relaterad till mobil bredbandsinfrastruktur som kan bli aktuell
gäller främjandet av åtkomst till varandras nät där användare inom verksamheterna
hemtjänst, VA m.fl. behöver ha en sömlös tillgång till mobila tjänster där de utför sina
arbeten (t.ex. att hemtjänstpersonal kan logga in för att se status för en brukare eller
journalföra ett besök). Dessa användare är kanske inte hjälpta av att det finns flera nät
som tillsammans täcker ett helt område om det finns vita fläckar i deras respektive
operatörs nät. Om så är fallet behöver de tillgång till olika operatörers nät i de områden
där de verkar. Tekniskt sett är sådan åtkomst möjlig redan idag och man kan t.ex.
använda utländska simkort. Nätåtkomst torde också i viss utsträckning kunna
åstadkommas genom t.ex. WiFi-lösningar och affärsmodeller för uppkoppling mot
19

Se Bredbandsguiden, En handbok för kommuner.
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privata nätverk20 eller via mobilnätens s k small cells givet att det finns terminaler som
stöder detta. Kommuner har dock även ett stort behov av mobil kommunikation. En
upphandling av sömlös nätåtkomst skulle utgöra exempel på en innovationsvänlig
upphandling då den möjliggör en helt ny tjänstefunktionalitet. PTS mobilnätsstatistik,
kompletterande mätningar av täckning och kapacitet samt operatörernas kartor över
täckning med de anpassingar som gjorts från januari 2015 blir alla värdefulla underlag.
I innovationsrelaterad upphandling (och även i annan upphandling) är det viktigt med
en hög grad av tilltro till processen både vad gäller själva inköpet och tiden därefter. Så
är fallet eftersom en inte obetydlig andel av alla upphandlingar överklagas. Det har
också förekommit att själva metoden i innovationsvänlig upphandling har överklagats.
Upphandlingsstödet har här en synnerligen viktig roll i att bygga upp en tilltro till
upphandlingsverktyget bl.a. genom att tydliggöra regelverket och visa på möjligheter.
Viktigt i alla ovan aktiviteter blir att värna konkurrensen. Kommunallagsutredningen
(SOU 2015:24) föreslår att Upphandlingsstödet får i uppgift att klargöra hur kommuner
kan agera konkurrensneutralt vilket bl.a. har bäring på bredbandsinfrastruktur.

3.2

Samordning av statens infrastruktur ger mer bredband

Bredbandsutbyggnaden har varit igång länge. Många fiberutbyggnadsinitiativ pågår på
landsbygden genom byanäten men det är viktigt att komma ihåg att inte alla nås av
eller deltar i dessa aktiviteter. Också 4G-utbyggnaden på landsbygden fortgår. Det
finns dock alltjämt vita fläckar i mobiltäckningen av geografiska m.fl. skäl. Liksom i
fråga om byanäten kan användarna själva vidta vissa åtgärder i syfte att förbättra
täckningen (t.ex. installera riktantenner) och information om dessa finns bl.a. på PTS
hemsida. Det finns tydliga mål för bredband på nationell nivå som i stor utsträckning
har genomsyrat regional och lokal nivå. Bredbandskoordinatorer finns på flera ställen
såväl regionalt som lokalt. Detta styr arbetet i rätt riktning.
Den geografiska samordningen har hittills till stor del gjorts på basis av kommersiella
och ideella initiativ. I takt med att bredbandsutbyggnaden förflyttas från tätorter till
mer ekonomiskt utmanande områden blir samordning och samverkan mellan privata
och offentliga aktörer för att sänka kostnader och underlätta etablering än viktigare.
Att tjänster når användare och vice versa samt att användare når varandra ligger såväl i
användarnas som i samhällets och operatörers/ tjänsteleverantörers intresse. Offentlig
verksamhet bör dock ha ett särskilt ansvar för att digitalt integrera hushåll och företag.
Lokala och regionala mål för utbyggnad av bredband behöver kopplas till mål för
digital utveckling i regionala digitala agendor och utvecklingsstrategier samt
motsvarande på lokal nivå för att vägleda i arbetet. Samtliga dessa mål bör arbetas
fram gemensamt av olika nyckelintressenter.
Möjligheten att utnyttja befintlig infrastruktur blir allt viktigare för utbyggnaden av
bredband. Perspektivet vidgas från att gälla infrastruktur i den egna kommunen till att
inbegripa infrastruktur i närliggande kommuner. Vidare ökar betydelsen av tillgång till
statligt och privat ägd nationellt utbredd bredbandsinfrastruktur i såväl accessnät som
stomnät. Särskilt viktigt blir detta i områden med långa avstånd mellan olika orter och
20

Jmfr utbildningssektorns globala roamingtjänst Eduroam.
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samhällen. Så är fallet i glesare bebyggda områden i framför allt Norrlands inland och
västra delarna av Mellansverige. Enligt utredningen Service i glesbygd (SOU 2015:35)
finns också områden i bl.a. landskapen Småland, Uppland, Närke, Östergötland,
Gotland och Öland med långa avstånd till tätorter. Tillväxtanalys modell för grad av
närhet till tätorter (se bild 3.1) av olika storlek har utgjort underlag för utredningens
bedömning om behov av service. Arbetsgruppen menar att modellen även bör kunna
utgöra en indikation på behov av samutnyttjande och samförläggning i ett område för
att få till en kostnadseffektiv utbyggnad av bredband. Samtidigt bör hänsyn tas till att
tillgången till bredbandsinfrastruktur varierar över landet oavsett närhet till tätort.
Mot bakgrund av den ökade betydelsen av att ha tillgång till befintlig infrastruktur i
bredbandsutbyggnaden finner arbetsgruppen att staten samordningsroll blir ännu
viktigare och föreslår uppgifter för den pågående utredningen Effektivare användning
av statens bredbandsinfrastruktur (N2014:05) med hänvisning till identifierade;
a) behov av samutnyttjande
och samförläggning för att
anlägga stomnät i
Västernorrland21 samt
b) aktiviteter för att
underlätta samförläggning
av bredband med vägar i
Finland22.

Bild 3.1 Tillgång till tätorter

Förslaget har förts fram till
utredningens kansli som
uppgett att de ställer sig
positiva till det.
De aktuella frågorna
kommer sannolikt även att
adresseras via direktivet om
att sänka kostnader för
utbyggnad (2015/61/EU).

Källa: Tillväxtanalys.

21

Behovet har aktualiserats i samband med länets arbete med den regionala digitala agendan som innehåller mål för
länets framtida användning av digitala tjänster.
22
I Finland fattades 2010 ett policybeslut22 att i samband med ny- och ombyggnation av statligt finansierade vägar
samtidigt finansiera nedläggning av tomrör med tillhörande brunnar för framtida bredbandsutbyggnad.
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Förslag: Arbetsgruppen föreslår att utredningen om statens bredbandsinfrastruktur i ett
specifikt län analyserar möjligheterna att samutnyttja respektive samförlägga med
statens bredbandsinfrastruktur (hyra av svart fiber och kanalisation) samt, genom
tilläggsdirektiv, även analyserar möjligheterna att samförlägga bredband med
Trafikverkets vägbyggen, båda i syfte att minska kostnaderna för utbyggnad av
bredband i glesare delar av Sveriges landsbygd.

Arbetsgruppen har uppmärksammat hur olika bredbandsinitiativ kan bidra till helheten
vad gäller täckning. Således har PTS gett ett bidrag till länsstyrelsen i Jämtland för att
upphandla robusthet i form av en redundant fibersträcka mellan Åsarna och Mittådalen.
Detta bidrar i sin tur till att mindre byar längs sträckan med långa avstånd sinsemellan
lättare kan få fiber. Det kan inte uteslutas att dessa små och glest belägna byar hade
getts en låg prioritet bland andra stödsökande inom ramen för Landsbygdsprogrammet.
I det aktuella fallet sammanföll ett behov av att skapa en redundant förbindelse med
behovet av bredband och dessa behov kunde lösas samtidigt.
Slutligen vill arbetsgruppen lyfta fram att en ny finansieringsmöjlighet med beräknad
start i juni 2015 har aviserats av EU-kommissionen. Det gäller lån inom EFSI som är
tänkta att stödja små och medelstora företag samt strategiska investeringar (dock inte
bredband specifikt). Modellen liknar nuvarande lån inom ramen för CEF.

3.3

Fallstudier i samordningen av efterfrågan på bredband

Arbetsgruppen redogör nedan för ett antal fallstudier i samordnad efterfrågan tänkta att
inspirera kommuner, län och regioner:

Exemplet Vara - Optimering av privata och offentliga resurser
Vara har en befolkning på omkring 15600 och cirka 2600 arbetsställen. Kommunen har
arbetat enligt en intressant samordningsmodell för att få samtliga hushåll, företag och
offentliga verksamheter sammankopplade via bredbandsnät. Anslutningsgraden på
landsbygden var 73 procent i slutet av 2014 mot 13 i genomsnitt i landet.23 Hushållens
och företagens tillgång till fiberbredband har ökat med 25 respektive 35 procent (från
vardera 9 procent) mellan 2013 och 2014 enligt PTS senaste bredbandskartläggning.
Varas förutsättningar i form av en levande landsbygd, flera viktiga industrier och ett
pendlingsnära läge till Göteborg med flera städer var något som kommunen ville slå
vakt om varvid bredband blev en nyckelfråga. Man beslutade tidigt i processen att ge
medborgare och företagare tillgång till bredband med en överföringshastighet om 100
Mbit/s för att det skulle vara attraktivt att bo kvar och verka på landsbygden. Detta
skulle ge möjlighet till arbete hemifrån samt göra kommunen mer attraktiv så att fler
personer och företag skulle välja att flytta till kommunen. En IT-infrastrukturplan togs
fram år 2011 som förankrades politiskt. Därefter sökte man pengar från regionen (5,6
mkr) till projektledning och anläggning av stomnät. Kommunens medfinansiering till
stödet samt resterande investering för stamnät mm uppgick till sammanlagt 14 mkr.
23

PTS-ER-2015:11.
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Intressant är att Vara började arbetet med att aggregera efterfrågan i kommunens glesa
områden vilket inte vanligtvis brukar vara fallet. Man delade in kommunen i flera
mindre naturligt avgränsade områden (9 stycken) och bjöd in intresserade boende och
företagare på landsbygden till informationsmöten. Mötena syftade till att få igång
fiberföreningar som sedan kunde ansöka om stöd. Man hjälpte föreningar med
upphandlingar i stödprojekten då denna kompetens saknades. Detta åstadkoms genom
att kommunen upphandlade ramavtal för entreprenader och materiel. Genom att
kommunen bistod föreningarna med upphandlingsstöd kunde de ägna mer tid och kraft
åt att värva medlemmar och arbeta fram markavtal. På så sätt kunde föreningarnas
kompetens användas på bästa sätt. Också KO i fiberföreningarnas nät (i detta fall
TeliaSonera) upphandlades samordnat av kommunen. KO:n är även tjänsteleverantör i
föreningarnas nät. Avtalen är på 5 år.
Man bildade ett kommunalt stadsnätsbolag, VaraNet AB, i syfte att bygga, äga och
förvalta stamnät. Bolaget byggde stamnät i samarbete med fiberföreningarna. Under
2013 upphandlade VaraNet drifts- och underhållstjänster till kommunens verksamheter
samt byanäten. Upphandlingen vanns av Kvänums Energi ekonomiska förening som
har god lokalkännedom i kommunen och etablerad jourverksamhet. Stamnätet som
kommunen byggde når alla kommunala lokaler (äldreboenden, skolor, vattenverk etc.).
Tätorterna överlät man åt marknadsaktörer att bearbeta. Eftersom det i tätorterna fanns
grundläggande bredband var det mest akut att ordna snabbt bredband på landsbygden
men trycket i tätorterna bl.a. från företagen ökade. Kommunen gjorde bedömningen att
man inte skulle klara av att samtidigt bygga till landsbygdsdelarna av kommunen och i
tätorterna. Kommunen slöt då ett samverkansavtal med en aktör (också TeliaSonera).
Ett bolag inom TeliaSonera-koncernen köpte kanalisation från Kvänums Energi.
Genom att kommunen är liten med korta informationsvägar kunde spörsmål kring
grävning avgöras snabbt vilket underlättade arbetet för bredbandsaktören.
För genomförandet av utbyggnaden fanns en dedikerad projektledare på kommunen
med en tillhörande projektgrupp. Man upphandlade även en projektledare (ByNet) att
ansvara för samordningen av fiberföreningarnas projekt. Nu blickar kommunen framåt
och har ordnat ett första möte om användning av digitala tjänster som de vill fylla
näten med.
En kommun som fokuserat på användningen av tjänster är Kristinehamn:

Exemplet Kristinehamn – Aggregering genom fokus på användning
Bredbandssamordnaren i Kristinehamn, Storfors och Filipstad har lagt ned ett
omfattande informationsarbete för att öka efterfrågan på bredbandsinfrastruktur. Detta
har bl.a. gjorts genom möten på bygdegårdar/servicepunkter och via kommunen samt
information i lokala tidningar, via pensionärsorganisationen PRO och kommunens
hemsida. Allt fler bland kommunernas invånare hör nu av sig till samordnaren för att
anmäla intresse och få konsumentinriktad information.
Förutom att samordna efterfrågan har också ett arbete gjorts gentemot byanäten och
marknadsaktörerna samt i Kristinehamns kommun även en upphandling genomförts av
bredbandsrelaterade tjänster till kommunens verksamheter. Kristinehamns kommun
samverkar enligt avtal med IP-Only men för även diskussioner med TeliaSonera/
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Skanova. Genom att ta sig an ett bredare geografiskt perspektiv har kommunen kunnat
visa på en större totalefterfrågan och var de vita fläckarna finns. Det arbete som gjorts i
Kristinehamn har varit framgångsrikt såtillvida att det kommersiella intresset blivit
större genom en privat-offentlig samverkan och genom att efterfrågan aggregerats. Det
kan samtidigt konstateras att det krävs mycket arbete att påvisa nyttan med bredband,
både mot slutanvändarna (efterfrågan) och mot aktörerna (utbud).
På andra håll utgör bredband den självklara lösningen på en viss utmaning:

Exemplet Strömsund – Gränslös samverkan för nytta på distans
13 mil norr om Strömsund och cirka 23 mil norr om Östersund vid norska gränsen
ligger Frostviken och Frostviksskolan som har verksamhet ända upp till åk 9. Det
innebär att skolan ska erbjuda eleverna utbildning i moderna språk, dvs. tyska, franska
och spanska. Med det geografiska läget i kombination med ett begränsat elevunderlag
(åk 6: 10st, åk 7: 7st, åk 8: 5st, åk 9: 5st), är lärarbehovet en utmaning, särskilt i ämnen
som endast har ett fåtal timmar på schemat.
Med sin närhet till Norge har Frostvikens skola sedan tidigare haft ett nära samarbete
med Nordli-skolan i Norge och eleverna träffas vid flera tillfällen för att lära känna
varandra och deras kulturer. Med detta samarbete följde även en lösning på lärarbristen
genom att tillgången till lärare inklusive undervisning i spanska och holländska som
modersmål kunde delas mellan dessa skolor och en ytterligare norsk skola (Sörli). Vid
ett lektionstillfälle i veckan sker undervisningen i skolorna Frostviken i Strömsund och
Nordli i Norge genom att lektionssalarna ansluts via videokommunikation och eleverna
på detta sätt tar del av den undervisning som sker från Sörli-skolan i Norge.
I och med satsningen på videokommunikation blev det också tydligt att en anslutning
via bredband krävdes, vilket resulterade i att kommunen trots budgetbelastningen valde
att finansiera en fiberanslutning. Man hade helt enkelt inte råd att låta bli!
Undervisningen har varit i gång i ett par år och det har visat sig vara en lyckad
satsning, där såväl elever som rektorer är nöjda. Den nytta som kan konstateras är;
– En kostnadseffektiv lösning för alla tre skolor jämfört med att ha en lärare anställd
vid respektive skola.
– En möjlighet att över huvud taget kunna erbjuda språkundervisning i spanska, då
det hade varit en utmaning att hitta lärare med rätt kompetens och att ta kostnaden
för det.
Med den erfarenhet man nu har i Strömsunds kommun och Frostvikens skola kan det
konstateras att lösningen kan vidareutvecklas och användas i fler sammanhang för att
kunna erbjuda tillgång till motsvarande utbildning som finns på andra skolor i tätorter.
Detta är mycket viktigt för att kunna bevara en levande landsbygd och få människor att
välja att bosätta sig i glesbygdskommuner. Det är också viktigt i syfte att använda
digitaliseringens möjligheter och utveckla och använda nya verktyg för att bedriva
utbildning. Det ger utökade möjligheter för skolor i hela landet att ha en god kvalitet.
God kvalitet är något som man satsat stort på i Västerås till nytta för hela länet:
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Exemplet Västerås - Nyttan i fokus för hela Västmanland
En av arbetsgruppsdeltagarna har varit Västerås bredbandsstrateg. Som strateg i länets
största kommun ingår även utvecklingsuppdrag avseende hela länet i fråga om att
samordna efterfrågan på digitala tjänster och bredband. Västerås är motorn i arbetet
som möjliggör för mindre kommuner att haka på. Företag i Västerås stad är beroende
av arbetskraft i de mindre kommunerna. Stora som små kommuner i länet drar nytta av
en hållbar regional utveckling.
I Västerås erbjuder man som tidigare nämnts sedan ett antal år tillbaka e-hemtjänst.
Detta har man kunnat göra eftersom kommunen har en medvetenhet om och mål för
digitalisering. Arbetet med att utveckla tjänsten har underlättats av att man i de
områden där hemtjänsten nu bedrivs digitalt redan hade en väl utbyggd infrastruktur
för bredband. För att föra digitaliseringen i hemtjänsten ut från tätort till landsbygd
samt från Västerås till andra kommuner ställs man dock inför faktumet att infrastruktur
inte i alla delar är utbyggd. Bredbandsstrategens arbete går till stor del ut på att visa på
nyttor och vinster samt möjligheter med digitalisering för att få prioritet för bredband i
lokala (h. kommunala) och regionala (h. länsstyrelsen) strategier och planer.
Man har i Västerås genom två olika ”bredbandsprojekt24” ansökt om pengar inom
insatsområde Tillgänglighet i ERUF Mål 2 Östra Mellansverige. Syftet med projekten
är att säkerställa tillgänglighet på ett robust bredbandsnät för landsbygdens näringsliv i
ett antal kommuner runt Mälaren. Detta görs dels genom en behovskartläggning25
(projektnamn Digital agenda för Västra Mälardalen) dels genom det kompletterande
projektet att synliggöra vinster för miljö och hållbarhet genom bredband (projekt
Tillgänglighet till Hållbar IT). Via projekten får projektdeltagarna finansiellt stöd för
det strategiska arbetet med bredband dvs. att ta fram planer och liknande (stöd från
ERUF kan också gå till investeringar beroende på om aktuellt projekt är lokaliserat i ett
därtill stödberättigat geografiskt område). Resultaten av projekten är tänkta att utgöra
underlag för ett större projekt för utbyggnad inom ramen för regionalfonderna. I detta
större projekt ingår såväl fast som mobilt bredband med fokus på användning. Värt att
notera är att man till projekten har knutit en följeforskare bl.a. i syfte att tillgängliggöra
erfarenheter från lär- och utvecklingsprocessen mer tillgängliga. Allt projektmaterial
publiceras på projektets samverkanswebb.26
Stöd för strategiskt arbete med bredband har man tidigare kunnat få genom Leader och
bedöms kunna få även fortsatt genom stöd till lokalt ledd utveckling (LLD). Poängen
med att ansöka om medel för att ta fram strategier och handlingsplaner är att undanröja
initiala finansiella hinder och därigenom underlätta för bredbandsprojekt att komma
igång. Att som i Västerås utnyttja all möjlig tillgänglig finansiering genom att använda
sig av indirekta finansieringskällor för bredband medför att totalt sett tillgängliga
medel räcker längre och fler kan få tillgång till bra bredbandsinfrastruktur.
För att få fram nyttor och vinster med digitalisering bedrivs också ett forskningsarbete
om e-hemtjänst via video i ett projekt i samarbete med andra nordiska samt europeiska
länder samt med universitet och högskolor. Arbetet är angeläget eftersom tjänster och
24

För mer information om projekten se https://regionalagenda.wordpress.com/sammanstallning-av-projekt/.
Tidigare genomförd kartläggning beskrivs och illustreras i länsstyrelsens rapportserie, rapport 2011:15.
26
https://regionalagenda.wordpress.com/sammanstallning-av-projekt/.
25
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innehåll för digital vård i hemmet än så länge är tämligen outvecklat. Exemplet visar
att det är viktigt att regionala bredbandskoordinatorer tar en aktiv roll i länets/regionens
digitaliseringsutveckling inom ramen för regionala digitala agendor och regionala
utvecklingsstrategier för att knyta ihop tjänster med infrastrukturen.
Forskningsprojektet finansieras bland annat av EU och Horisont 2020. För att få stöd
från detta program krävs att projektet omfattar såväl forskning och utveckling som
innovation. Värt att tänka på i sammanhanget är att innovation inte behöver vara nya
produkter och tjänster utan även kan gälla processinnovation och liknande.
Det gäller att vara kreativ när man ansöker om utvecklingsstöd och även så långt det
går försöka kombinera olika finansieringskällor (exempelvis olika EU-fonder). Det är
ett omfattande arbete att ansöka om stöd från EU-fonder och program men möjliga
vinster av utvecklingsprojekt är vanligtvis långt större. Exempelvis högskolor och
universitet har byggt upp kompetens i att ansöka om finansiering och kan bistå i ett
gemensamt projekt.
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4

Nyttoperspektivet

Arbetsgruppen redogör i detta kapitel för nyttor och vinster med digitala tjänster i
offentliga verksamheter och näringsliv samt synliggör tjänsternas koppling till
bredbandsinfrastruktur. Syftet med redogörelsen är att bidra till att få igång en
diskussion om digitalisering också i små och medelstora offentliga verksamheter där
resurser för utveckling oftast är mindre än i motsvarande stora verksamheter.
Studera på distans, utföra bank- och myndighetsärenden, fjärrstyra el, jobba hemma –
användningsområdena för digitala tjänster under en livstid är många. Oftast tänker vi
inte på att det är tack vare tillgång till bra bredband som vi kan använda dessa tjänster.
Efterfrågan på bredband med hög kapacitet i överföringen ökar stadigt hos
privatpersoner och avsaknaden blir snabbt påtaglig, oavsett var man befinner sig:
Bild 4.1 Användningscykel för bredband för privatpersoner

7

17

Digitaliserad skola

37

67

87

Vuxenutbildning Hemsjukvård

Distansarbete
Samhällsinformation (t.ex. Skattemyndigheten)

Trygghetslarm

Bankärenden, e-handel och bostadsinformation
Föreningsliv och evenemang
Spel, film och sociala medier

Källa: A-focus

Motsvarande efterfrågan finns hos företag, inte minst för etablering av verksamhet.
Arbetsgruppen har publicerat en artikel om företagares nöjdhet avseende tillgången till
bredband vari tydligt framgår att man är nöjdare i kommuner med snabbt bredband:
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Diagram 4.2 Företagens bredbandstillgång och kommunernas totalranking
I genomsnittskommunen bland de 20 högst
rankade har 42 % av företagen tillgång till 100
Mbit/s bredband jämfört med 23% i de lägst
rankade.
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Källa: PTS-ER-2014:12 och www.foretagsklimat.se.

4.1 Digitaliseringen har nått olika långt i offentlig verksamhet
Man har kommit olika långt med digitaliseringen i offentlig verksamhet. Statliga
myndigheter har digitaliserat delar av kommunikationen med medborgare och företag
genom bl.a. e-deklaration och e-brevlådor. Landsting/regioner har delvis digitaliserat
tjänster mot invånarna t.ex. genom tjänsterna Mina vårdkontakter och 1177.
Kommuners verksamheter spänner över många och vitt skilda områden med behov av
olika slags e-tjänster. I utvecklingen mot fler digitala tjänster inom vården finns
synergier mellan kommuner och landsting/regioner. Båda har intresse av att deras
respektive brukare har bra bredband hemma för att kunna erbjuda digitala tjänster. I
landstingen/regionerna går utvecklingen mot individanpassad, förebyggande hälsovård
i hemmet, ofta via mobila applikationer och enheter. I kommunerna bedrivs vård och
omsorg i allt större utsträckning i brukarnas hem jämfört med i boenden. För att dra
nytta av synergierna behöver dessa huvudmän bilda nya samverkansstrukturer. En
viktig aspekt i utvecklingen av digitala tjänster är att eftersträva ett användarperspektiv
i stället för ett organisatoriskt (t.ex. att användare inte behöver hålla reda på om det är
en kommun, ett landsting eller annan part som tillhandahåller en viss tjänst). Här ger
digitaliseringen betydande möjligheter till förenklingar för medborgare och företag.
SKL:s uppföljning av kommuners arbete med e-tjänster under 2014 visar att fyra av
fem kommuner tillhandahåller e-tjänster varav några av de vanligaste är att låna böcker
digitalt och ansöka om förskoleplats via webben.27 Var femte kommun har tagit fram
en egen e-strategi. En femtedel av kommunerna har påbörjat arbetet med att ansluta sig
till Mina meddelanden. Jämfört med 2011 har fler kommuner utsett ansvariga för att
arbeta med införandet av e-tjänster och samverkan sker i större utsträckning. Detta
gäller även för mindre kommuner. Vanligast är samverkan inom upphandling men
också kring drift och förvaltning av it-system och utveckling av e-tjänster. Graden av
samverkan med landstinget är dock oförändrad.
De flesta av e-tjänsterna rör kommuners behov av att kommunicera med företag och
medborgare. Därutöver pågår i många kommuner en omställning mot digitalisering vad
27

E-tjänster och appar – hur är läget i kommunerna, E-förvaltning och e-tjänster i kommunerna 2014, SKL.
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gäller fjärravläsning av olika mätare för el, vatten och energi. Också i skolan pågår
digitaliseringen för fullt men variationerna är stora i hur man arbetar med detta och hur
långt man har kommit. I ett fåtal kommuner pågår pilottester och försök med att införa
digitaliserad vård och omsorg exempelvis e-hemtjänst. E-tjänster bedöms kunna svara
upp mot flera av samhällets utmaningar (t.ex. ökat antal äldre) och ha stor potential i
kommunala kärnverksamheter. Förväntningarna är stora på kommunerna att införa
sådana tjänster men implementeringen i verksamheterna upplevs ofta som svår.
För att stödja kommunerna i detta arbete tas som nämnts i kapitel 1 många initiativ på
nationell nivå bl.a. av SKL och statliga myndigheter. Fler exempel är Innovationsrådet,
överenskommelsen mellan regeringen och SKL bl.a. om att främja införandet av
digitala trygghetslarm, samarbetet mellan KKV och Vinnova m.fl. om innovation i
offentlig verksamhet samt IT&Telekomföretagens spridning av goda exempel.28
Trots dessa initiativ så går digitaliseringen långsammare i Sverige än i jämförbara
länder som diagram 4.3 visar där. Sverige har hamnat på en fjortonde plats i rankingen
och har därmed halkat ned från en sjunde plats vid motsvarande undersökning som
gjordes år 2012. Fler initiativ behövs således.
Diagram 4.3 E-government development index 2014

Källa: United Nation, e-government survey

28

S2012/8764/FST, KKV:s nyhetsbrev 12 sep 2014 och IT&Telekomföretagen;fakta&debatt;ämne;väfärdsteknonologi.
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Det finns många nya men mogna digitala tjänster som fler kommuner kan och behöver
ta till sig. Kommunerna vill dock ha svar på vilka nyttor och vinster digitala tjänsterna
kan ge i de olika verksamheterna, och när, för att kunna investera, mobilisera resurser
och leda arbetet i förändring. Många kommuner är också små varför avvägningen
mellan nyttor/ vinster och kostnad blir kritisk. Nyttoberäkningarna kräver lång sikt då
kostnaderna för utveckling kan vara höga och nyttorna/vinsterna genereras först långt
senare (se bild 4.4). Vidare förutsätter nyttoberäkningarna nya dimensioner då nyttor/
vinster/kostnader kan behöva delas mellan verksamheter och/eller organisationer eller
nyttor/vinster uppstår på ett ställe i organisationen men kostnader på ett annat.
Digitala strategier med handlingsplaner behövs i offentliga verksamheter för att lyckas
med implementeringen. Det är vidare viktigt att digitaliseringen används som ett sätt
att bedriva verksamhetsutveckling av befintliga processer och inte blir en parallell
process. En utgångspunkt blir då att analysera i vilken utsträckning digitala lösningar
kan utgöra svar på olika utmaningar eller innebära nya möjligheter.
Bild 4.4 Nytta och vinster med digitalisering
Nytta, vinster
& kostnader

Utvecklingskostnad

Nytta & vinster i
näringslivet

Nytta & vinster i
fjärravläsning

Nytta &
vinster i ehemtjänst
Tid

I arbetsgruppens möten samt diskussioner med bl.a. Myndigheten för delaktighet har
bl.a. framkommit förslag om att vidareutveckla Välfärdsteknologisnurran29 för att öka
takten i digitaliseringen:

Förslag: Arbetsgruppen föreslår att Myndigheten för delaktighet får i uppdrag att
vidareutveckla Välfärdsteknologisnurran (avser e-Hemtjänst) till att även omfatta
hemsjukvård samt bli mer interaktiv. Kommuner och landsting m.fl. kan då mata in
egna uppgifter om befolkning, brukare, timkostnad, sträckor etc. och få ett
verklighetstroget underlag på vad ett införande av tjänsterna skulle kunna innebära i
form av besparingar.

4.2 Tre exempel på nytta med digitalisering i en kommun
E-hemtjänst kan frigöra resurser och samtidigt öka digital närvaro
En utmaning för kommuner är att antalet äldre blir fler med ökade behov och kostnader
inom äldreomsorgen som följd. Acreo redogör i en rapport för hur bredbandstillgång

29

http://teknikforaldre.se/valfardsteknologisnurran.
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kan möjliggöra en övergång till digitala tjänster med betydande besparingspotential.30
Västerås stad har infört e-hemtjänst (bl.a. nattillsyn via kamera) i tätorten och planerar
att införa tjänsten även på landsbygden och för diskussioner med landstinget om ett
samarbete i hemsjukvården. Ytterligare några kommuner förbereder införandet av
liknande tjänster. Enligt Acreo kan en mindre kommun med 8000 invånare göra en
årlig nettobesparing på mellan 2,4-4 mkr om 10 procent av hemtjänsttagarna väljer att
använda e-hemtjänst. Beräkningarna utgår från förutsättningarna i Västerås stad.
Besparingsmöjligheter genom digitalisering av hemsjukvården bör utredas vidare. Av
fortsatt intresse är också om e-hemtjänst med tät och kontinuerlig kontakt kan flytta
fram tidpunkten då behov av särskilt boende finns.
Arbetsgruppen har analyserat Acreos uppgifter. Genom enkla beräkningar baserade på
uppgifter från Västerås stad och Strömsunds kommun bedöms åtminstone den lägre
nivå av besparingsmöjligheterna, ca 2 mkr, som rimlig. Intressant är att redan vid
enkelresor över 2 mil ökar kostnaderna för resor relativt kostnaderna för insatser:
Diagram 4.5 Effektiviseringspotentialen ligger i restiden
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I diagrammet ovan har använts schablonkostnader på 500 kr/insatstimme respektive 25 kr/ mil.
Snittkostnaden i landet för hemtjänst låg enligt SKL:s statistik på drygt 350 kr/timme för 2013
men variationerna är stora bl.a. beroende på att man i kommunerna ersätter på olika sätt och att
ingående delar inte särredovisas. Skatteverkets avdragsschablon har justerats för att inkludera
löpande kostnader och värdeminskning. En insats beräknas ta 20 min och en sträcka om 10 km
ta 12 minuter att köra. Restiden bedöms bli kortare vid längre avstånd och högre hastighet.
Vidare har kostnaderna för traditionell hemtjänst jämförts med investeringskostnader för mobil
och digital utrustning samt fasta bredbandsnät vilka möjliggör e-hemtjänst. Exempelvis antas
installation av riktantenner, digitala verktyg och fiberdragning kosta ca 10000 kr, 50000 kr
respektive 100000 kr per brukare. Med dessa antaganden betalar sig en investering i mobil eller,
om bredband redan finns, enbart digital utrustning tämligen omgående i det fall ett av besöken
per dygn kan ersättas med e-hemtjänst. Besparingarna minskar dock om ytterligare utrustning
t.ex. sändare i mast behövs. En investering i fiber bedöms bli återbetalad inom ett år för brukare
i tätorten respektive tre månader för brukare med mer än två mil från tätorten. En aspekt att ta
med i beslutsunderlaget för investeringen är att kvaliteten på digitala tjänster i mobilnät varierar
bl.a. med avståndet från masten och antal samtidiga användare. En betydande osäkerhet i
beräkningarna är tiden för vilken brukaren har hemtjänst.

30

Effekter av digitala tjänster för äldrevård, En ekonomisk studie, Marco Forzati och Christer Mattson, Acreo 2014.
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Genom digitaliseringen kan verksamheten effektiviseras och kostnaderna för resor
minskas. Även om de fysiska besöken då blir färre kan den digitala närvaron via t.ex.
bild-tv öka vilket kan ha en positiv effekt för såväl brukare som anhöriga och personal.
Alternativt kan den minskade restiden användas till att förlänga insatserna. Vidare ger
färre resor besparingar på miljön genom att koldioxidutsläppen minskar. Utifrån
kommunens perspektiv blir investeringen mer lönsam ju fler digitala tjänster som
nyttjar infrastrukturen varför samordning inom en kommun är viktigt.
En fråga som kommit upp i arbetsgruppen är hur en kommun kan gå tillväga praktiskt
för att ansluta en brukare som inte har vilja eller möjlighet till betalning och vad händer
om brukaren flyttar innan investeringen för bredbandsanslutningen är fullt avskriven?
Det finns exempel på kommuner som har inkluderat bredbandsanslutning generellt i
socialbidragsnormen (inte bara för barnfamiljer). Gruppen finner det rimligt att en
bredbandsanslutning (inklusive anläggning på tomt eller i fastighet) kan betraktas som
hjälpmedel enligt socialtjänstlagen och/eller Lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag mm. och att kommuner kan ta ut en månadsavgift av brukaren. Beroende på hur
lång tid bredbandsanslutningen har använts av brukaren och investeringen därigenom
avbetalats bör det likaledes vara möjligt för kommuner att debitera en person/företag
en schablonavgift för övertagandet av anslutningen.
En annan fråga som har kommit upp i arbetsgruppen är hur kommuner kan rigga den
nya processen på ett effektivt sätt med hög tillgänglighet. Exempelvis kan de istället
för att kräva dyra SLA:er i den primära tjänsten använda alternativ infrastruktur som
signalväg samt ordna back-up med hjälp av flexibla arbetstider och stöd från ideella
krafter och anhöriga. Införandet av digitala tjänster kräver en del tankemöda och en
lärande process så att anpassningar kan göras i takt med utvecklingen. Vidare kräver
det nya rutiner och processer kring drift och underhåll samt service hos brukare. Det
har dock förutsättningar att leda till att en ny och bättre tjänst tillhandahålls.
En tredje viktig fråga inom arbetsgruppen är att bredbandsinfrastruktur oavsett om den
upphandlas eller anordnas i egen regi av kommuner behöver vara tillgänglig för olika
aktörer som vill leverera digitala tjänster (se även avsnitt 4.3.3 och kapitel 5).

Fjärravläsning spar tid och kostnader och bevarar miljön
Manuell hantering av kommunala mätare hos brukare är tidskrävande och kostsamt.
Vidare finns brister i mätningarnas precision vilket ger svaga incitament för ändrade
beteenden hos brukarna. Fjärravläsning av mätare av el, vatten och energi spar både tid
och pengar. Detta sker bl.a. genom:
 färre resor
 förkortad åtgärdstid då manuellt arbete minskar
 att förbrukningen kan beräknas mer precist och användningsmönstret kontinuerligt
anpassas genom att användarna löpande informeras om användningen och direkt
kan omsätta detta till handling.
Kamstrup, som är världsledande leverantör av systemlösningar för smarta energi- och
vattenmätningar, har beräknat att offentliga verksamheter eller allmännyttiga företag
kan öka sina intäkter med 8 procent genom att använda ultraljudsmätare i kombination
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med digital datahantering varav en betydande del av ökningen härrör från mer exakta
debiteringar genom mer precisa mätningar.
Sedan månadsavläsning av el infördes i Sverige har fjärravläsning blivit vanligt.
Avläsningen sker integrerat med elnäten eller via fasta och/eller trådlösa nät för
elektronisk kommunikation. Flera kommunala energibolag har på senare tid startat
projekt för fjärravläsning också av vatten och energi. Exempelvis påbörjade Sandviken
Energi 2013 en övergång från äldre manuella vattenavläsare till nya fjärravläsare med
digitala funktioner för samtliga hushåll och Stockholm Vatten har påbörjat en övergång
för större företag.
Även om en investering av fjärravläsare kan vara betydande bl.a. genom nya dyrare
avläsare och att bytet sker i förtid inom ramen för ett sammanhållet projekt, räknar man
dock i de aktuella bolagen generellt sett att man sparar pengar tack vare investeringen.
Detta är möjligt genom bl.a. mindre administration och färre resor. De senare bidrar
samtidigt till att bevara miljön.
Arbetsgruppen har efterfrågat underlag om nyttor och kostnader med digital fjärrhantering av
vattenavläsning från Sandviken Energi.31 Gruppen har då fått fram att investeringen i mätarbyte
uppgår till ca 6,8 mkr för 8500 mätare då mätarna i snitt kostar 800 kr exkl. moms. En del av
mätarna skulle ha bytts ändå inom ramen för ett planerat byte varför nettoinvesteringen blir
mindre. Till detta kommer dock viss kostnad för själva arbetet. Företaget kommer att köpa en
tjänst för insamling och hantering av mätvärden för 1,2 mkr/år. Detta bedöms vara likvärdigt
med tidigare hantering. Givet detta bedömer Sandviken Energi att investeringen kommer att
generera ett överskott genom ett jämnare intäktsflöde och mindre risk genom att det blir lättare
att göra en ekonomisk uppföljning på intäkterna. Vinsterna för användarna är också tydliga –
kunden får betala för det den förbrukar, slipper obehagliga årsavläsningar samt får mindre risk i
och med att läckor kan hittas i tid. Bredbandsinfrastruktur hos brukarna gör hanteringen möjlig.

Ett uppkopplat näringsliv tar upp kampen om kunderna globalt
Digitaliseringen är ett globalt fenomen. I detta ingår ständig uppkoppling och stora
datamängder. Företag får i och med tillgång till snabb bredbandsinfrastruktur bättre
möjligheter att kommunicera med kunder, underleverantörer, designers m.fl. Detta är
grundläggande för att hänga med i den globala konkurrensen. Tillväxtanalys (2014:13)
beskriver hur digitalisering kan möjliggöra nya slags affärer samt öka produktiviteten:
Scanias uppkopplade fordon
Fordonsindustrin utgör en betydande andel av Sveriges export och sysselsättning.
Scania är världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar med verksamhet i ett
hundratal länder på alla kontinenter. I begreppet uppkopplade fordon ryms tekniker för
att optimera fordonets prestanda t.ex. vad avser miljö och säkerhet samt faktorer för
ökad bekvämlighet för förare och passagerare. En uppkoppling mellan olika enheter
kan exempelvis användas för automatiserad avståndshållning. En uppkoppling mellan
fordonet och verkstaden kan användas för att optimera bränsleförbrukningen eller att
uppdatera fordonets mjukvara på distans. Digitaliseringen öppnar upp för fortsatt
utveckling. Försäkringsbolag ser nyttan med fler data från fordonets sensorer och
företag med teknikkunnande ser möjligheter att ta över delar av transportvärdekedjan.

31

Uppgifter har lämnats av Anne-Charlotte Helmersson-Jansson, VA-administratör, Sandviken Energi Vatten AB.
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Scania menar att tjänsteförsäljningen inte påverkas lika mycket av konjunkturen som
försäljningen av nyproducerade fordon. Ökad tjänsteförsäljning kan således ge bättre
balans i företagets omsättning över en konjunkturcykel. Tjänstefieringen ökar också
omsättningen genom att den skapar nya tjänster som möter förändrade kundkrav inom
transportsektorn. Kombinationen av tjänster och fordon ger även Scania en möjlighet
att skapa sig en egen nisch på marknaden för tunga fordon. Viktigt i företagets interna
arbete är att visa på nytta och möjligheter med digitala tjänster och digital teknik för att
betydelsefulla funktioner som servicetekniker och utvecklingspersonal ska vilja
förändra sina arbetssätt.
Relationerna mellan Scania och deras kunder utvecklas mot partnerskap där företagen
gemensamt verkar för att utveckla och optimera transporterna. Den övergripande
målsättningen i Scanias strategi är att arbeta för att förbättra sina kunders lönsamhet.
Tekniken för uppkoppling är idag baserad på mobil kommunikation inom GSM-nät av
kostnads- och täckningsskäl. I yngre generationer av uppkopplingar kommer teknik att
finnas för att kunna använda 3G- och 4G-nät. Scania ingår partnerskap kring roaming
med stora globala teleoperatörer för att garantera att tjänsterna ska fungera. Scania
räknar med att uppkopplade tjänster kommer att svara för en sjättedel av omsättningen
inom affärsområde Tjänster år 2020. Sambandet mellan ett företags tjänsteproduktion
och bredbandsinfrastuktur som nödvändigt produktionsmedel är i Scanias fall tydligt.
Arbetsgruppen har tagit fram ett räkneexempel i syfte att åskådliggöra kopplingen
mellan företags behov av bra bredband och offentliga aktörers utvecklingsansvar:
Scanias nettoomsättning för affärsområde Tjänster var ca 19 miljarder svenska kronor 2014. 1/6
av detta är drygt 3 mdkr vilket enligt företaget skulle kunna utgöras av uppkopplade tjänster
inom ett antal år. Bra bredband, i Scanias fall genom mobil täckning, kan således bidra till att
digitala tjänster för miljarder kronor produceras. Det genererar i sin tur sysselsättning och
tillväxt.

Arbetsgruppen har även tagit fram en nyttobroschyr som kortfattat beskriver nyttor och
vinster med digitala tjänster samt innehåller goda råd för hur kommuner kan ta sig an
digitaliseringen.

4.3

Diskussion kring samordning av efterfrågan på tjänster

4.3.1 Samordning av efterfrågan i en kommun – portföljansatsen

Samordning inom en kommun mot ett gemensamt mål för digitalisering kan vara svår
att åstadkomma på grund av att arbetet är indelat efter verksamheter där IT/bredband är
en egen verksamhet. Vidare kan en förändring mot ökad digitalisering kräva kostnader
för investering i infrastruktur och system samt omställningskostnader för förändrade
processer. Arbetet kräver också en tvärsamverkan både internt i kommunen och externt
med andra myndigheter, organisationer och näringsliv. I sammanhanget är det viktigt
att inte glömma bort att digitalisering kan medföra såväl nyttor och vinster som bättre
tjänster! En fråga som kommuner vill ha svar på är om nyttorna/vinsterna sett över en
användningsperiod överstiger investeringskostnader och övriga merkostnader.
Utgångspunkten för nyttoberäkningar bör vara en portföljansats dvs. att flera olika
verksamheter i kommunen gemensamt kan dra nytta av och bära kostnaderna för en
investering i bredbandsinfrastruktur. Utan en portföljansats blir ofta nyttoperspektivet
för tjänsten för snävt och vinsten/kostnaden avgränsad till ett verksamhetsområde med
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följd att tjänsten kan te sig som olönsam fast den sett ur ett bredare perspektiv är det
motsatta. Finansiering kan allokeras gemensamt av t.ex. en bredbandskoordinator.
Genom en samlad bild blir det enklare för kommunen att planera för den robusthet,
tillgänglighet och kvalitet som de digitala tjänsterna kräver liksom behov av drift,
underhåll och service hos brukarna. I portföljansatsen bör även ingå ett helhetstänk vad
gäller tillgång till bra bredband för näringsliv och medborgare. Detta bör relateras till
samordningskedjan (kapitel 2) så att kommunens roll som ägare av förutsättningar –
eventuellt som bredbandsaktör - för utbyggnad blir alltigenom tydlig. Arbetsgruppen
har tagit fram en schematisk modell för finansiering av de digitala tjänsterna i
exemplen ovan:
4.6 Schematisk finansieringsmodell för digitala tjänster över bredband
Kostnader som tas av
bredbandsaktör och
kommun/landsting

Finansiering via traditionell
affärsmodell (avgift betalas
av användare)

Tillkommande möjlig
finansiering inklusive nyttor
och vinster
Förbättrad livskvalitet, mer
precis debitering, ökad
sysselsättning och tillväxt,
minskade CO2-utsläpp

Här medför tillkommande
finansiering eller nyttor och
vinster ett överskott

Ideellt arbete
Besparingar i verksamheter i
kommun/landsting
Privata fonder, EU-stöd (t.ex. ehälsa, innovation, jämlikhet),
medel för vindkraftsåterbäring,
bygdeavgiftsmedel
Bredbandsstöd via Landsbygdsoch regionalfondsprogrammen,
medel för regional tillväxt och
lokalt ledd utveckling

Investering i system,
processer och utrustning
inklusive drift, underhåll
och service
Investering i bredbandsinfrastruktur inklusive
robusthet, tillgänglighet
och kvalitet

Anslutningsavgift,
periodisk avgift
(ev. förhöjd)

En samordnad efterfrågan på gängse telekomtjänster enligt traditionella affärsmodeller
är inte tillräcklig för att driva på utbyggnaden av bredband överallt. Om bredbandsstöd
eller annan finansiering saknas krävs ett aktivt beslut om finansiering från offentligt
håll för att nå alla medborgare och företag med digitala tjänster. Investeringen kan
motiveras av den samordnade nyttan för t.ex. en kommun, brukare och anhöriga.
4.3.2 Samordning av efterfrågan mellan olika organisationer

Samordning i tjänsteanskaffningen mellan kommuner och landsting samt kommuner
emellan kan vara svår att få till stånd bl.a. på grund av att parternas nuvarande avtal
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löper ut vid olika tidpunkter eller att man använder olika interna system. Att systemen
är olika medför även utmaningar i kommunikationen och åtkomsten till data såväl
internt som mellan organisationer.
Flera regioner/landsting samarbetar i utvecklingen av nya digitala tjänster, bl.a. vad
gäller framtagande av ett framtida vårdinformationsstöd. Exempelvis samarbetar de
största aktörerna Region Skåne, Västra Götalandsregionen och Stockholms läns
landsting om ett nytt it-system. Också andra landsting med samma slags journalsystem
samarbetar kring förnyelse av systemet (Blekinge, Sörmland, Västerbotten, Örebro och
Västernorrland). Motsvarande samarbete sker också mellan landsting/regioner som
använder en annan typ av journalsystem (Jämtland/Härjedalen, Jönköping, Kalmar,
Kronoberg, Uppsala, Värmland, Västmanland och Östergötland). Dessa samarbeten
kan senare resultera i gemensamma upphandlingar.
Vidare samverkar samtliga landsting/ regioner i Sverige kring beslutade gemensamma
utvecklingsprojekt och förvaltningsuppdrag inom i huvudsak e-hälsa (via Inera). På
infrastrukturnivå samverkar landstingen/regionerna med kommuner i en upphandling
av gemensam plattform för infrastruktur (Infrastruktur 2.0) med utgångspunkt i Sjunet
som omfattar fasta uppkopplingsställen. I kommunikationstjänsten inom Infrastruktur
2.0 ingår dock även mobilitet. Arbetsgruppen har redogjort för detta arbete i förstudien
och bl.a. konstaterat att upphandlingen har förutsättningar att driva på utbyggnaden av
bredbandsinfrastruktur. Liknande upphandlingssamverkan finns också kring ramavtal
om tjänster och utrustning, t.ex. gällande trygghetslarm. Som ytterligare exempel på
upphandlingssamverkan kan nämnas Sunets anskaffning av ett svartfibernät som sedan
kommer att hyras av högskolor och universitet i hela landet samt även av några museer
m.fl. organisationer. Också denna upphandling anses driva utbyggnaden av bredband
bl.a. genom kapacitetsbehov från nya stora forskningsanläggningar kopplade till nätet.
Som nämnts inledningsvis samarbetar regionen och kommunerna i Östergötland i en
gemensam upphandling av telefonitrafik som avrop på Kammarkollegiets ramavtal.
Förutom en gynnsam prisbild särskilt för de mindre aktörerna driver upphandlingen
utbyggnad av mobilnät genom tydliga täckningskrav. Samarbetet i Östergötland
omfattar även en ramavtalsupphandling av tjänster för transmission för kommunernas
och regionens verksamheter. Upphandlingen driver delvis länets bredbandsutveckling.
Vid sidan av exemplen Infrastruktur 2.0, Sunet och Östergötlands båda upphandlingar
rör flertalet av offentliga verksamheters samarbeten kring digitala tjänster med bäring
på bredbandsinfrastruktur främst verksamhetsställen där bredband redan finns. Därför
är det idag arbetet på lokal nivå med att upphandla, sluta samverkansavtal eller att
anlägga bredbandsinfrastruktur i egen regi som ger tydligast avtryck på tillgången till
bredband kopplat till offentliga verksamheters framtida behov. Som redogjorts för i
kapitel 2 behöver detta arbete knytas samman med byanätens m.fl. aktörers arbete för
att täcka upp mellanrummen till en digital helhet.
4.3.3 Viktiga aspekter i offentlig anskaffning av digitala tjänster

När offentliga verksamheter gemensamt efterfrågar digitala tjänster är det som nämnts
i kapitel 1 viktigt att anskaffningen så långt det är möjligt görs så att konkurrens och
innovation främjas för att utvecklingen av nya digitala tjänster ska kunna fortgå. En
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viktig aspekt i sammanhanget är att försöka åstadkomma en hög grad av tillgänglighet
till bredbandsinfrastrukturen för såväl bredbandsaktörer som tjänsteleverantörer.
Det är likaledes viktigt att i anskaffningen av digitala tjänster ta hänsyn till robusthet,
tillgänglighet och kvalitet kopplat till verksamheternas bredbandsberoende.
Utgångspunkten är att anskaffarna av elektroniska kommunikationstjänster själva
ansvarar för den driftsäkerhet som efterfrågas utöver den grundläggande nivån enligt
LEK som tillhandahållaren av tjänster ansvarar för. Utöver detta genomför PTS vissa
insatser för robusthet för att förhindra allvarliga störningar och avbrott i elektronisk
kommunikation.
I takt med att offentliga verksamheter genom digitaliseringen flyttar verksamheterna
utanför de egna lokalerna förändras robusthetskraven på bredbandsinfrastrukturen till
att gälla på många fler platser. Eftersom offentliga verksamheter inte ännu i större
skala efterfrågar/erbjuder digitala tjänster med god geografisk täckning (t.ex. i brukares
hem) framställs inte kraven med märkbar tydlighet idag men de kommer att bli allt
viktigare framöver.
För vissa av offentliga sektorns framtida tjänster kan det komma att krävas nivåer av
tillgänglighet, kvalitet mm. utöver dagens allmänna driftsäkerhetsnivå enligt LEK. Å
ena sidan kan behoven komma att hanteras av bredbandsmarknadens aktörer, å andra
sidan kan det finnas tjänster som har så höga krav att samhället måste försäkra sig om
deras tillgänglighet. En lösning kan vara att ställa särskilda krav i offentliga
upphandlingar. Arbetsgruppen vill betona frågans betydelse för utvecklingen av
offentliga tjänster och att den därför noggrant bör följas på nationell nivå.
PTS ser för närvarande över vägledningen för anskaffning av robust elektronisk
kommunikation. Arbetsgruppen har tagit tillfället i akt att bidra med underlag utifrån
de frågeställningar som kommit upp i förstudien samt på möten. Det gäller bl.a. att:
 Kopplingen till bredbandsinfrastruktur inte är tydlig i offentliga upphandlingar av
digitala tjänster dvs. att man inte samtidigt beaktar behov av tillgång till samt krav
på bredbandsinfrastruktur utan förutsätter tillgång och kvalitet
 Ett förarbete kring behoven behöver göras i offentliga verksamheter i större
utsträckning än idag. Detta behöver göras tvärfunktionellt över t.ex. en kommuns
olika verksamheter för att fånga upp det totala behovet av bredbandsinfrastruktur
inklusive krav på kvalitet och funktion. Viktigt är att användarna inkluderas i
arbetet. Eftersom utvecklingen av digitala tjänster sker snabbt behöver viss
möjlighet finnas att anpassa kraven i efterhand.
Vidare behöver offentliga verksamheter beakta behov av nya rutiner och processer för
drift, underhåll och service hos de brukare som erbjuds digitala tjänster. I anslutning
till detta har arbetsgruppen identifierat behov av utbildning och föreslår en uppgift för
PTS:
Förslag: Arbetsgruppen föreslår att PTS i anslutning till översynen av anskaffningsvägledningen genomför informationsinsatser gentemot företag och myndigheter m.fl.
organisationer inom såväl offentlig som privat sektor. Branschens aktörer föreslås
som referenser i arbetet bl.a. vad gäller alternativa tillvägagångssätt.
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4.4

Välfärdsbredband

En med robusthet och driftsäkerhet närbesläktad fråga är hur framföring av tidskritisk
elektronisk kommunikation kan säkerställas i en värld präglad av best-effort samt hur
denna kommunikation kan ske på ett säkert sätt så att integritet och sekretess värnas.
Begreppet ”välfärdsbredband” inrymmer samtliga frågor och fler därtill. Det finns
anledning att borra djupare i dessa frågor. En ökad användning av välfärdsteknologi
innebär att flera perspektiv måste belysas. Arbetsgruppen vill därför med anledning av
den pågående översynen av bredbandsstrategin lyfta behovet av att vidga perspektivet
vad gäller bredbandsmålen till att utöver kapacitet även omfatta kvalitetsparametrar.
Utvecklingen av välfärdstjänster berör ett flertal parter både inom offentlig och privat
sektor. Under arbetets gång har arbetsgruppen tillsammans med andra intressenter sett
behov av samverkan i mer strukturerad form mellan dessa parter. Arbetsgruppen anser
att det bör inrättas ett ”Välfärdsforum” där frågor om välfärdsteknologi kan behandlas.
Forumet bör utgöra plattform för främjande av digitala tjänster där ”mjuka” frågor,
bl.a. om nyttan med digitala tjänster och bredband samt frågor om robusthet, kvalitet
och tillgänglighet i dessa tjänster behandlas. För frågor om själva anläggningen av
bredbandsinfrastrukturen finns Bredbandsforum.
I sammanhanget vill arbetsgruppen framföra att också IT&Telekomföretagen sett
behovet av ett Välfärdsforum och även tagit initiativ till att det bildas. Viktiga aktörer i
forumet kan förutom IT&Telekomföretagen vara Myndigheten för delaktighet, SKL,
Digitaliseringskommissionen, privata aktörer, Bredbandsforum och/eller PTS m.fl.32
Det är avgörande att ett sådant forum består av aktörer från både offentlig och privat
sektor. En annan viktig aspekt är formen för samverkan. Arbetsgruppen har haft en
liknande form som Bredbandsforum i åtanke, dvs. en styrgrupp med ett antal
arbetsgrupper som tar sig an viktiga frågor. Forumets primära syfte bör vara att bidra
dels till att främja utvecklingen av välfärdsteknologi, dels att digitala tjänster införs. I
skrivandets stund ter det sig som att det finns såväl behov som intresse av att inrätta ett
sådant forum. Arbetsgruppen välkomnar därför IT&Telekomföretagens initiativ och
vill särskilt lyfta betydelsen av att regeringen stödjer detta.
Vidare har det i kontakter med Myndigheten för delaktighet framförts att PTS och/eller
Bredbandsforum bör delta vid en av myndigheten, SKL m.fl. aktörer planerad regional
turne riktad till medborgare om användning av digitala tjänster. PTS/ Bredbandsforums
roller i dessa regionala möten skulle vara att informera om behovet av och nyttan med
bredbandsinfrastruktur samt viktiga spörsmål kring detta. Liknande behov har också
identifierats av arbetsgruppen och diskussioner förts kring utbildningsinsatser.
Förslag: Arbetsgruppen föreslår att regeringen bidrar till att ett Välfärdsforum
inrättas där viktiga frågor kring digitalisering bl.a. brukarperspektivet, tillgänglighet,
robusthet och affärsmodeller kan diskuteras ur ett tvärsektoriellt perspektiv. Aktörer i
forumet bör vara SKL, enskilda kommuner och landsting, bredbandsaktörer,
tjänsteleverantörer, Myndigheten för delaktighet, E-hälsomyndigheten,
Socialstyrelsen, intresseorganisationer, övriga representanter för användare i vården
och omsorgen samt IT&Telekomföretagen.
32

I förslaget om forumet fokuseras på välfärdsteknologi inom vård och omsorg i syfte att finna en lämplig avgränsning.
Liknande mötesplatser kan behövas även för andra områden.

35

Samordnad efterfrågan

5

Är upphandling ett alternativ?

I detta kapitel gör arbetsgruppen en djupdykning i samordningsverktyget upphandling i
syfte att klargöra dess möjligheter. Som tidigare nämnts använder man i andra länder
upphandling för att öka bredbandsinfrastrukturens geografiska täckning. I Danmark har
man tagit fram en vägledning för hur kommuner kan driva på bredbandsutvecklingen
genom bl.a. upphandling.33 För att få större utväxling på aktörers investeringsvilja
används i vissa länder bredbandsstöd som delfinansiering. Finansieringsmodellen har
använts bl.a. i Skåne för att upphandla en aktör att anlägga det regionala BASnätet.
Med nuvarande bredbandsstöd genom regionalfondsprogrammen borde det enligt
arbetsgruppen gå att länsvis samordna en upphandling av bredbandsinfrastruktur för
stomnät som delvis finansieras med stöd (om bredband inkluderats) då programmen
vanligtvis inrymmer större bredbandsprojekt. Behoven av ytterligare nätsträckor i
stomnät kan vara spridda inom ett län. Om så är fallet kan ytterligare aggregering av
efterfrågan t.ex. genom att inkludera behoven från fler län och/eller tjänster behövas
för att öka intresset för upphandlingen. Det torde även vara möjligt att via upphandling
samordna efterfrågan på bredband i accessnät lokalt i kommuner delvis med stöd från
Landsbygdsprogrammet (hushåll i stödberättigade områden).34 Behoven är på många
håll i landet stora. Att samordna en länsvis, stödfinansierad utbyggnad i accessnät via
upphandling torde dock i praktiken vara svårt med många olika projekt och tidsplaner.
Samordningen av efterfrågan inom en kommun kan omfatta kommunens egna behov
av bredbandsinfrastruktur kopplade till utbyggnadskrav. Aktiviteter av detta slag
genomförs för närvarande i flera av Sveriges kommuner. Vanligtvis tecknas dock
samverkansavtal om någon form av tjänstekoncession i stället för avtal inom ramen för
upphandling framför allt eftersom dessa avtal uppfattas som enklare, mer flexibla och
snabbare att få till stånd än de som styrs av upphandlingsregelverket. Många
kommuner ser inte att upphandling kan användas på motsvarande sätt och ge större
möjligheter till konkurrens både nu och i framtiden då marknaden kan ha förändrats.
Oavsett vilken samarbetsform - alternativt egen regi – som kommunen till syvende och
sist väljer är det viktigt att kommunen genomför en grundlig behovsanalys i vilken alla
relevanta aspekter ingår. Förutom konkurrens och valfrihet för användare bör ingå
robusthet, tillgänglighet och kvalitet i framtida digitala tjänster. För att påvisa vilka
möjligheter som är tillgängliga i praktiken och tydliggöra resonemangen är praktiska
exempel ofta framgångsrika. Arbetsguppen redogör nedan för en fallstudie med frågor
kring upphandling av bredbandsinfrastruktur (underlag från Bräcke35 i kursiv text):

5.1 Diskussion kring upphandling kopplat till en fallstudie
Hur gå från 0,03 till 100 procents fiberanslutning i Bräcke 2020?
Bakgrund
Bräcke kommun antog år 2012 en bredbandsstrategi som lade fast att 100 procent av
hushållen i kommunen skulle ha blivit erbjudna fiber år 2020. Anledningen till den
33

https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/media/vejledning.pdf
Det har inom ramen för Landsbygdsprogrammet diskuterats att införa en maxgräns per projektägare (stödsökande).
En sådan regel skulle kunna få till effekt att större, nationella aktörer i egenskap av projektägare snabbt når maxtaket
och därefter inte får del av resterande stödmedel för finansiering av bredbandsutbyggnaden.
35
Underlaget avseende Bräcke kommuns bredbandsarbete har lämnats av Bengt Flykt och Birger Mangs.
34
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höga ambitionsnivån var att man såg tillgången till fiber som en hygienfaktor eller
attraktivitetsfråga dvs. en förutsättning för att bo och bedriva verksamhet eller för att
erbjuda samhällsservice även på längre sikt. Det bör påpekas att det inte enbart är
utbyggnad av fiber som bidrar till detta, men det är en grundförutsättning. Valet av
optisk fiber föregicks av utredning och analys i vilken ingick ett antal olika alternativ.
Man konstaterade dock att med det framtidsperspektiv man hade var fiber det alternativ
som bäst säkerställde funktionalitet på sikt och att det för ändamålet fanns tillgänglig
finansiering genom Landsbygdsprogrammet som man ville försöka utnyttja. Beslutet
var därmed relativt enkelt att fatta och innehöll som främsta utmaning, att hitta en
lösning som var möjlig att genomföra ur ett ekonomiskt och praktiskt perspektiv.
”Det hela började 2011 när ett elbolag av tre verksamma (dock inget eget kommunalt)
skulle vädersäkra näten. Kommunen passade på att lägga ned kanalisationsrör. Notan
landade på 600000 kronor. Det blev startskottet på funderingar kring hur kommunen
som är mycket stor till ytan och glest befolkad skulle kunna få bredband med hög
överföringshastighet till alla. Kommunen gjorde då en inventering för att få reda på
vilka som hade nät och var dessa fanns. Den förstudie som genomfördes förändrades
från att vara en kartläggning till att bli ett politiskt dokument med målsättningen att 100
procent av befolkningen skulle ha blivit erbjudna fiber 2020. Nu måste det hända något!
Kommunen kontaktade Statkraft SCA Vind, ICT, Quadracom och Jämtkraft angående
samordning av utbyggnad av fiber men de var antingen ointresserade eller icke-aktiva i
de aktuella områdena. Man fick via Leader Mittland tag på en person med högt tekniskt
kunnande som sa att det räcker med ett eller två fibernät för hela kommunens behov.
Parallellt med detta började även medborgare och eldsjälar titta på lösningar för att få
fiber till sin by, här kan Revsund nämnas som exempel. Idéer och inspiration hämtades
även från andra orter, exempelvis Säffle kommun. Detta gjorde att man övergav idén
om att bygga kommunala stomnät och byanät. Vidare exkluderades de fyra tätorterna
då dessa inte är stödberättigade enligt Landsbygdsprogrammet. Tanken var att det
kommunala bostadsbeståndet i tätorterna skulle få fiber via ett tjänstekoncessionsavtal
med TeliaSonera som gick ut på att de byggde fiber mot att de fick leverera triple-play
över fiber de första 10 åren (hyresgästerna kunde även välja andra leverantörer via
parabol eller kopparnätet). Efter att kontakt tagits mellan kommunen och TeliaSonera
och kommunen bistått med data över fastighetsägare erbjöds även privata flerfamiljhus
och bostadsrättsföreningar motsvarande upplägg. Kvar var villor, affärs- och
industrilokaler samt kommunala verksamhetslokaler.
Lösningen kom via ett samarbetsavtal med den störste private nätägaren SKANOVA om
att samutnyttja den fiber och de kanaler kommunen hade tillgång till med det fibernät
SKANOVA hade i kommunen. Genom att lägga kartorna ovanpå varandra såg man vad
som fattades och kunde därigenom få till en minimal nybyggnation med lägsta möjliga
kostnad. Kommunen delades så småningom in i 11 geografiska bredbandsbyar och man
räknade ut på vilket sätt och vad det skulle kosta att bygga runt till alla dessa. De byar
som inte ansluts när man bygger riskerar att bli isolerade och kostnaden för att senare
ansluta dessa kommer att bli så hög att det sannolikt är omöjligt. Man har av denna
anledning ute i byarna tagit ett kollektivt ansvar även för de fastigheter som ligger en
bit ifrån övriga. I vissa fall har det kollektiva ansvaret sträckt sig över kommungränsen
och in i Ragunda eller Sundsvalls kommuner vilket inneburit fler anslutna och fler som
delar på kostnaden. Om en enskild fastighetsägare sedan ändå väljer att inte delta i
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projektet får denne ta konsekvenserna. Detta kan jämföras med fjällfastigheter utan el.
Graden av anslutning har dock varit hög, i t.ex. Gimdalen har 100 procent valt att
ansluta sig och anslutningsgraden bland fritidshusägare har uppgått till 90 procent.
Hur nätet ska få kontakt med omvärlden var en fråga som man måste ta med från start.
Ingen bredbandsby ville ha en massa krångel med administration och drift av ett nät.
Vilka nätägare hade fiber och vilka hade kanaler? I samarbetsavtalet förband sig
SKANOVA att köpa de nät som byarna ville sälja till en förutbestämd summa per
abonnent. På så sätt kunde kostnaden på landsbygden reduceras ytterligare. Vid påsk
2015 hade samtliga hushåll i Bräcke kommun blivit erbjudna en bredbandslösning med
optofiber och drygt 50 procent var redan anslutna.”
Möjliga lösningar
För att genomföra fiberutbyggnaden hade kommunen i praktiken följande alternativ:
-

Att genomföra en upphandling
Att genomföra en tjänstekoncession (kan vara i form av samverkansavtal)
Att i egen regi ordna kanalisation (och senare tillhandahålla drift av nätet)36

Det är viktigt att inför ett val konstatera att mycket av det arbete som behöver ske är
detsamma oavsett alternativ. När en upphandling genomförs är det tydligt att ett arbete
med att genomföra en behovsanalys, se över marknaden, ta fram en kravspecifikation
m.fl. aktiviteter måste genomföras innan en konkurrensutsättning kan ske. Detta arbete
borde dock i princip vara identiskt oavsett vilket av alternativen ovan som väljs. Väljer
man till exempel att genomföra arbetet i egen regi minskar ju inte behovet av att vara
tydlig med vilka behov och krav ett nät ska leva upp till. Den stora skillnaden ligger i
slutprodukten. Omvänt gäller att den som inte gör ett ordentligt grundarbete, inklusive
kravställning, när ett arbete genomförs i egen regi, riskerar att få problem längre fram
om det visar sig att alla delar i nätet inte är kompatibla, eller att någon detalj saknas.
Bild 5.1 Generisk upphandlingsprocess

Källa: Konkurrensverket.

Hur man ser på förberedelsearbete och kravställning vid olika utförandealternativ är
upp till den enskilda organisationen att besluta. Det är en strategiskt viktig fråga om
hur man ser på verksamhet som utförs i egen regi respektive sådan som kontrakteras.
Arbetar man enligt samma process och med samma synsätt, eller ser man det som två
olika frågor där man ska genomföra ett större arbete inför t.ex. upphandlingen? Det går
36

Arbetsgruppens uppgift är inte att tolka kommunal kompetens på området utan enbart att föra en diskussion.
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inte att säga att det finns ett alternativ som är mer rätt än det andra eftersom situationen
i t.ex. olika kommuner och landsting ser olika ut. Man bör emellertid undersöka vilka
konsekvenser ett val får och om dessa är önskvärda eller inte. Det kan även finnas
andra omständigheter som bör betraktas på samma sätt oavsett utförandeform.
Exempel på sådana kan vara hur befintlig kanalisation eller befintlig fiber ser ut:
- Måste jag anlägga nytt om det redan finns fiber eller finns det möjlighet att köpa in
sig där? Vilka ekonomiska konsekvenser medför det och vad innebär det för
riskhanteringen? Hur kommer helhetslösningen att se ut?
- Kan jag köpa in mig på befintlig kanalisation eller på annat sätt säkerställa att de
leverantörer jag upphandlar kan använda sig av kanalisationen?
- Måste jag göra en lösning för hela kommunen/området, eller går det att hitta olika
lösningar för olika områden och sedan enbart ansvara för att knyta ihop dem?
- Finns privata initiativ som går att bygga vidare på eller som innebär att behovet
redan är täckt?
- Etc…
Listan på frågor kan göras längre, men visar på vikten av att se sin egen verksamhet
och sitt egna behov i ljuset av omvärlden. Baserat på övriga aktiviteter som sker kan
även beslutet om det egna utförandet påverkas. Finns flera privata alternativ kanske en
mer framkomlig väg är att stimulera ytterligare sådana, än att själv ta ett helhetsgrepp.
Inlåsningseffekter
När arbetet med att välja tillvägagångssätt sker, behöver man även beakta parametrar
som inlåsningseffekter. Om jag väljer att köpa en viss tjänst från en leverantör – vad
händer den dag avtalet löper ut? Kommer det att finnas någon faktisk konkurrens, eller
är det endast den leverantör som gjort det ursprungliga arbetet som kommer att kunna
vara med i nästkommande upphandling? Det kan finnas olika stora inlåsningseffekter
beroende på vad det handlar om. Den enda tidpunkten att hantera frågan är dock innan
ett val om utförande gjorts. Här har man alla möjligheter att sätta upp ett regelverk som
möjliggör den situation man eftersträvar. Typiskt sett finns det olika alternativa sätt att
hantera en framtida inlåsning på:
-

Undvika att köpa varan/tjänsten och i stället utföra det i egen regi
Köpa utförandet, men äga varan/tjänsten så att den går att överlåta på nästa
avtalspart utan att befintlig leverantör får för stor konkurrensfördel.
Skriva ett avtal som inte begränsar konkurrensen mer än nödvändigt
Acceptera inlåsnings- och utestängningseffekten

När det handlar om infrastruktur blir frågan extra viktig. När grävning för kanalisation
väl är genomförd har den som gjort arbetet och tillika förfogar över den en stor fördel,
eftersom en tröskel skapas för övriga att ta sig in på samma del av marknaden. Hur
man ser på frågan är också beroende av vad man vill uppnå. Vilket intresse har min
organisation (kommun etc.) av att säkerställa en långsiktighet? Kanske är det så att
man anser att det är upp till tjänsteleverantören att hantera själv, när infrastrukturen väl
är anlagd. Eller så vill man behålla kontrollen över frågan på ett mer handgripligt sätt.
Återigen är det den enskilda organisationen som måste fatta beslutet utifrån dess
förutsättningar. Vill man uppnå en högre grad av kontroll är det dock fullt möjligt att
köpa t.ex. realiseringen av en viss infrastruktur, låta den som vinner upphandlingen
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gräva och sedan svara för driften. När avtalsperioden är slut kan man ha en klausul som
innebär att nätet överlåts till kommunen. I nästa upphandling kan då kommunen lägga
in nätet som en förutsättning och säga att den leverantör som vinner får tillgång till
nätet, men åtar sig t.ex. den fortsatta driften och att släppa in alla leverantörer som vill
leverera tjänster eller abonnemang. (Det finns förstås många fler detaljer som behöver
konkretiseras kring detta alternativ.) Det är dock viktigt att visa på möjligheten!
Riskbedömning
Lika viktigt som besluten och målformuleringarna är det att göra en riskbedömning.
Även detta bör ske oavsett utförandeform, men kommer naturligtvis att skilja sig åt
beroende på val. Många saker är dock lika, sett ur ett riskperspektiv. Det är snarare
åtgärderna för att minska riskerna som skiljer sig åt. Man behöver utifrån det man vill
uppnå göra en scenarioanalys där de händelser som kan inträffa under arbetets gång
och avtalsperioden konkretiseras. Det sker enklast genom att ta fram en tidslinje och
identifiera oönskade händelser. I sin enklaste form skulle det kunna se ut som följer:
Bild 5.2 Riskidentifiering

Källa: Konkurrensverket.

Identifierade risker kan bedömas i en matris med åtgärdsplan och ansvarsfördelning:
Bild 5.3 Riskmatris

Källa: Konkurrensverket.
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Detta kan byggas ut och göras avsevärt mer avancerat. Som en grund för att påbörja ett
arbete räcker det dock långt. Det är värt att påpeka att arbetet med en riskidentifiering
mm. bör ske löpande under arbetets gång och kan göras för enskilda delar. Man kan
med fördel använda metoden redan när den inledande målbilden fastställts och därefter
bygga ut identifieringen och analysen successivt.
Lösningar i praktiken
Egen regi
Att gräva ner kanalisation för att sedan äga den är ett alternativ som är möjligt att
genomföra, precis som det är möjligt för kommunen att till exempel välja mellan att
driva ett äldreboende i egen regi eller att lägga ut driften på entreprenad. Däremot är
det inte lika givet att sedan dra fiber och tillhandahålla drift av nätet och andra tjänster
högre upp i värdekedjan. Det finns exempel där främst energibolag eller särskilda
bredbandsbolag gjort detta. Man bör dock vara medveten om regelverken kring dels
kommunal kompetens dels konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet och göra
en analys av möjligheter eller begränsningar utifrån detta. Det saknas prejudicerande
avgöranden kring detta, men av intresse är ändå domen angående Vellinge stadsnät i
avvaktan på andra avgöranden. I Vellinge tillhandahåller man inga tjänster, utan drar
fiber för att sedan släppa in tjänsteleverantörer i nätet. Enligt detta domstolsavgörande
är detta alltså lagligt. Frågan blir dock som alltid om det också är lämpligt ur ett
effektivitetsperspektiv. Vellinge bedömde att det var lämpligt för dem. Det är dock
viktigt att var och en gör samma analys och värdering. Lämpligheten behöver avgöras
utifrån olika parametrar:
-

-

Hur väl bidrar den valda lösningen till måluppfyllelsen?
Vad kommer det att kosta (här är det viktigt att kartlägga samtliga kostnader)?
Hur säkerställer organisationen en långsiktighet?
Är det ett område med en snabb teknisk utveckling? Finns resurser i organisationen
för att följa med i utvecklingen?
Hur kommer man att kunna säkerställa personella resurser?
På vilket sätt gynnas slutkunden av att det är den egna organisationen som gör det?
Vilka positiva eller negativa bieffekter uppstår i den egna organisationen? Vilka
risker uppstår i agerandet/ansvaret gentemot slutkunden (t.ex. reklamationer,
oförutsedda kostnader, åtaganden enligt ett SLA, good- eller badwill)?
Om jag inte längre vill äga – vad händer då?

I samband med frågan om egen regi är det viktigt att fundera över vad som är
organisationens kärnverksamhet och ta ställning till hur mycket ett sådant här projekt
skulle påverka kärnverksamheten. Blir frågan så pass komplicerad att hantera på sikt
att det tar fokus från annat?
Tjänstekoncession eller upphandling?
Ett, inte ovanligt, tillvägagångssätt är att använda sig av tjänstekoncessioner. Det
innebär i korthet att den offentliga organisation som äger något kan uppdra åt någon
annan att utföra ett arbete, utan att det är fråga om en offentlig upphandling. Man kan
förenklat säga att man ger en rättighet till en annan organisation att på egen risk driva
en viss verksamhet, oftast mot betalning. Det finns inte så många exempel i Sverige,
men två typiska områden kan vara drift av restaurang eller drift av en båtlinje. På
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bredbandsområdet skulle motsvarande kunna vara att kommunen som äger mark
genomför en koncession som innebär att en (eller flera) aktörer får rätt att gräva fiber
och sedan drifta nätet. Man skulle även kunna lägga in själva tjänsterna i nätet. Det går
även att tänka sig en variant där man som kommun själv äger nätet, men därefter
tilldelar koncessioner på att tillhandahålla tjänster i nätet.
Det finns idag få regler som styr tjänstekoncessioner. EU har antagit ett direktiv om
detta och en lag som följer direktivet kommer att implementeras i svensk lagstiftning.
Även efter lagens ikraftträdande kommer dock tjänstekoncessionsreglerna att vara
avsevärt mycket enklare än de som styr offentlig upphandling.
Det finns exempel på fall där man genomfört tjänstekoncessioner avseende bredband
och det kan mycket väl gå att hitta sådana som är såväl lagliga som ger ett bra resultat.
Man behöver dock ställa sig ett antal frågor kring hanteringen. Det är inte ovanligt att
ett företag tar kontakt med en kommun för att diskutera ett ”samverkansavtal” kring till
exempel fiberdragning och tjänster. Samverkansavtalet kan typiskt sett gå ut på att
företaget får dra fiber i kommunen och erbjuda till invånare m.fl. och därmed samtidigt
säkerställa den kommunala organisationens behov. Vinsten för kommunen kan vara
tydlig i och med att man får en komplex fråga löst. Det kan som sagt mycket väl vara
en bra lösning, men alla de frågor om framtiden som ställdes ovan aktualiseras. Vad är
egentligen den önskvärda lösningen på längre sikt? Innebär en snabb och enkel lösning
nu, att problem uppstår längre fram? Om man väljer vägen med koncession – borde
man då inte samtidigt ställa krav på t.ex. tillgänglighet, dvs. att nätet ska vara öppet för
andra aktörer, eller att man får överta nätet vid koncessionens slut?
Det är viktigt att tänka på att det inte är benämningen av ett avtal som har betydelse
utan innehållet. Är det en koncession, så är det. Är det en upphandling, så är det. Man
bör därför fokusera på vad som ska göras och inte försöka undvika att tillämpa ett
regelverk. Det senare blir nästan alltid problematiskt och själva undvikandet av lagen
riskerar att ta tid och energi från fokus på behovet. I normalfallet finns lite att vinna på
att göra en tjänstekoncession istället för en offentlig upphandling. Detta gäller även i de
fall då det t.ex. ingår en överlåtelse av ett befintligt nät. En upphandling består normalt
av att en köpare får något levererat av en säljare. Det finns dock inget som hindrar att
köparen ställer upp villkor eller förutsättningar för köpet. Det kan till exempel handla
om att säljaren behöver köpa en del av ett, i det här fallet, befintligt nät som en del av
upphandlingen. Samma sak gäller för andra typer av villkor. Det kan handla om villkor
om att den tjänst som köps ska kunna köpas loss efter ett visst antal år, att det nät som
byggs ska återgå till kommunen efter viss tid, hur tjänsteleverantörer ska släppas in i
nätet, eller andra villkor.
När en offentlig tillgång säljs ska den säljas till ett pris som motsvarar tillgångens
värde. Om en tillgång bakas in i en upphandling kommer dock situationen att se lite
annorlunda ut än om tillgången säljs separat. Vid en separat försäljning är det viktigt
att genomföra en objektiv värdering. När försäljningen sker som en del av ett paket
kommer en sådan värdering att vara av relativt liten betydelse:
Produkt X har ett motiverat värde på 100, vilket därmed bör utgöra dess pris vid en försäljning.
Vid en upphandling sätts priset till 100, vilket med andra ord ska betalas av leverantören.
Vinnande anbudsgivare sätter det pris köparen ska betala till 200. Nettot i affären blir därmed
att köparen ska betala 100 för tjänsten inklusive försäljningen. Om priset för X hade satts till 0
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är det rimligt att anta att det pris leverantören sätter endast är 100 då leverantören slipper
kostnaden. Nettot blir även här 100. Även om exemplet är teoretiskt och förenklat är det en
rimlig utgångspunkt för ett resonemang om att det inte har någon större betydelse om, och i så
fall vilket, ett värde för ett befintligt nät sätts i upphandlingen eller inte. Det rimliga antagandet
är nämligen att leverantören kommer att lägga på samma, eller i princip samma, kostnad på sitt
anbud. Det pris som sätts för nätet blir därmed endast en pappersprodukt.

Det bör observeras att statsstödsreglerna måste beaktas. Det finns, enligt dessa, en
presumtion för att ett marknadsvärde på en egendom uppnås genom att använda en
oberoende värderingsman eller en öppen auktion. Det finns dock exempel från EUdomstolen som tyder på att en försäljning kan genomföras tillsammans med andra
transaktioner och att det värde som då betalas ”på papperet” blir lägre i och med värdet
i de andra transaktionerna (Kammarrättens dom i Sundsvall den 9 april 2008 mål nr
1715-06). För att undvika en diskussion om statsstödsreglerna bör man agera på

ett så öppet sätt som möjligt så att varje misstanke om att en underprissättning
sker kan undanröjas. För att lägga in en produkt eller liknande som en del i en
upphandling krävs dock inte enbart resonemang kring pris. Även övriga villkor
behöver konkretiseras, anbudsgivare behöver kunna göra en undersökning av
produkten i någon del av processen mm. Är produkten komplicerad bör man ta
hjälp av expertis i dessa frågor om sådan kunskap saknas internt.
Marknadsanalys
En förutsättning för val av form för utförande är en analys av marknaden.
”Slutligen kom Bräcke kommun i sin marknadsanalys i kontakt med TeliaSonera/
Skanova som också hade nät bl.a. fiber till telestationer. Trots att långt ifrån alla var
fibrerade var Skanova den största privata nätägaren i kommunen. Vid tidpunkten
pratade kommunen också med Säffle som anses vara bra på att få ut fiber på landsbygden. I Säffle menade man att det stämmer men att de inte har lyckats få marknadsaktörerna att bygga i tätorten som de hoppats på. Detta fick kommunen att återigen
revidera sina planer. Var det OK att lämna tätorterna därhän? De hade då på gång ett
avtal om tjänstekoncession med Telia Operator Business att fibrera det kommunala
beståndet av bostäder mot att de fick leverera tjänster de närmaste 10 åren. Det finns
drygt 1600 invånare i Bräcke tätort och ca 6500 i hela kommunen – enskilda delar
bedömdes vara av mindre intresse för en marknadsaktör dvs. det är inte där man först
skulle välja att investera i bredbandsinfrastruktur om det fanns andra mer tätbebyggda
områden med fler invånare om man inte redan hade infrastruktur eller någon annan
faktor fanns som kunde öka incitamenten för utbyggnad. Bräcke kommun lade ett
bredbandspussel och tog fram ett paket för att testa intresset hos TeliaSonera/Skanova
som var den enda som hittills visat intresse. I paketet ingick:
- Överlåtelse (gratis enligt avtal om motprestation) av eget internt nät av mindre
omfattning (nät till äldreboenden, brandstation mm) – i övrigt hyrde kommunen nät
(koppar och radiolänk). Kommunen kommer även fortsättningsvis att vara
kommunikationsoperatör på det interna nätet (det erhålls exklusivt fiberpar eller
frekvens för detta ändamål)
- Överlåtelse av avtal om att leverera tjänster (Nextavtalet)
- Byggnation av fiber till samtliga villor, affärs- och industrilokaler, flerbostadshus
och kommunala verksamhetslokaler
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- Krav på att TeliaSonera/Skanova skall erbjuda de byar som inte vill vara nätägare
att köpa deras nät
Detta parades med TeliaSoneras/Skanovas egna nät i kommunen. Motprestationen gick
ut på att företaget skulle bygga till samtliga villor och lokaler i tätbebyggt område samt
till bredbandsbyarna och priset skulle vara detsamma på landsbygden som i tätorten.
En annan motprestation av betydelse var att företaget skulle erbjuda bredbandsbyn att
köpa nätet om de så önskade. Finansieringen av bygget i vissa av byarna skedde med
stöd från Landsbygdsprogrammet (i kombination med den s.k. Skanovamodellen med
option för övertagande enligt pris på 8400 kr/abonnent (plus moms)).Bräcke fiber ideell
förening startades och sedan fick alla fiberföreningar ta del av varandras erfarenheter.
På så sätt spreds kunskap och utbyggnaden underlättades. Regionalfondsmedel har inte
använts i kommunen och inte heller kommunala medel.”
Med den undersökning som gjordes i exemplet ovan blev paketeringen av affären given.
Det var helt enkelt inte möjligt att göra en uppdelning i mindre delar, utan marknaden
skulle enbart acceptera helheten. Dessutom skapade man ett paket som upplevdes som
positivt av leverantören. Detta fungerade väl för kommunen i det här fallet.
”Alla byar är nu organiserade37 och anslutningsgraden beräknas som helhet bli 60
procent i byarna och näten byggs i maj i år. Under året kommer byggnationen i
tätorterna att påbörjas. Med avtalet som grund är tätorten Pilgrimstad byggt helt på
kommersiell grund genom Skanova och Bynets försorg (nätet är färdigt men inte tänt).
Tätorten blir sannolikt Sveriges första kopparfria tätort. Hela Bräcke kommun
aspirerar på titeln ”första kopparfria kommun”.
Den Nya Välfärden har överklagat beslutet i förvaltningsrätten och beviljats prövning.
Organisationen anser att bygget till kommunala verksamheter borde ha upphandlats och
att det inte går att betrakta affärsupplägget som ett enda odelbart paket. Bräcke kommun
anger i sitt yttrande att avtalspaketets syfte är att tillhandahålla bredband via optofiber i
ett område som marknaden är helt ointresserad av. Med detta menar man att avtalet inte
hade kommit tillstånd dessförutan och framhåller vidare att paketet med dess krav på
motprestation hos aktören gör att man når bredbandsmålen. Poängen i fallet Bräcke är
alltså att en utbyggnad av bredband med största sannolikhet inte hade blivit av utan att
betrakta affärsupplägget som ett paket. Detta gäller oavsett om det är en offentlig eller
privat nätägare till det befintliga nät som utgör basen. Infrastruktur för bredband är
beroende av skala. Som nätägare eftersträvar man ett sammanhängande och logiskt
uppbyggt nät (inte isolerade öar) som endera ger överskott eller täcker självkostnaden.
Slutsats
Erfarenheterna av affärsupplägget i Bräcke är goda. Upplägget med tjänstekoncession
hade dock lika gärna kunnat ha ersatts av en offentlig upphandling och inneburit samma
paketering. Kanske hade det endast varit TeliaSonera/Skanova som visat intresse och
lämnat anbud även med ett sådant upplägg. Möjligheten hade dock funnits att få in flera
anbud och därmed ha uppnått ett ännu bättre resultat. Upphandlingen hade förutsatt en
dialog med marknaden inför upphandlingen. En sådan dialog är både önskvärd och
nödvändig. Genom den får man reda på befintliga aktörers utbredning, leverantörers

37

http://nya.bracke.se/byggabo/bredband/fiberforeningaribrackekommun.4.206d067b135cf0d9d2880009869.html.

44

Samordnad efterfrågan

pris- och affärsmodeller mm.38 Exemplet visar på vikten av att bestämma sig för vad
man vill göra, hitta ett upplägg som passar den egna organisationen och sedan våga
genomföra det hela. I Bräcke hittade man ett upplägg som passade dem utifrån deras
förutsättningar. Det är viktigt att inte kopiera deras upplägg eftersom förutsättningarna
kan vara annorlunda på andra håll men samtidigt låta sig inspireras av deras lösning.
Konkurrensverket, SKL och Teknikföretagen har initierat projektet Tidig dialog där
upphandlande myndigheter erbjuds konkret processtöd i specifika projekt.39 Projekten i
kommunerna Ale och Uddevalla samt hos Lantmäteriet har valts ut efter ansökan från
flera möjliga deltagare bl.a. genom att krav har ställts på att deltagande organisationer
ska ha engagemang och tid att investera i projektet. Arbetsgruppen vill slå ett slag för
att liknande initiativ tas också avseende fast och mobil bredbandsinfrastruktur. Det är
viktigt att dialogen inte slutar i och med att avtalet ingås utan att avtalet är skrivet så att
det kan hantera behov av en fortsatt dialog med hänsyn till den normalt långa
kontraktstiden.
Förslag: Arbetsgruppen föreslår att Upphandlingsstödet, SKL och IT- och
telekomföretagen initierar ett projekt kring stöd i upphandling/tjänstekoncessioner
av bredbandsinfrastruktur avseende bl.a. dialog och förhandling i syfte att bistå de
kommuner som enskilt eller i samverkan vill använda dessa verktyg.

38

Se även http://www.konkurrensverket.se/nyhetsbrevsartiklar/6-myter-om-dialog/ för diskussion kring vad som är
tillåtet respektive inte tillåtet kring dialog.
39
Se Konkurrensverkets hemsida för mer information.
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Appendix 1. Kartläggningsverktyg
Skånes bredbandskarta
Skånes regionala bredbandsforum med kansli hos Region Skåne använder ett detaljerat
GIS-verktyg för sin bredbandskarta. I databasen finns olika informationsskikt, bl.a.:
 Vägar, järnvägar, kommungränser, orter mm från Lantmäteriet. Data har delvis
lagts in enligt egna definitioner (t.ex. har orternas storlek anpassats efter gränserna
för bredbandsstöd).
 BASnätet, mobilmaster, kommunala tomrör, telestationer och annan nätinformation
som regionen samlat/begärt in och därmed har tillgång till (vissa byanät är inmätta).
Observera att denna information inte alltid är lämplig att förevisa offentligt p.g.a.
affärssekretess eller säkerhetsaspekter.
 Årlig dataleverans från PTS bredbandskartläggning bearbetad och kompletterad
med uppgifter om befolkning och arbetsställen som regionen har tillgång till via
licens från SCB. Koordinaterna för 250-metersrutorna i Bredbandskartläggningen
används som rutor i ett GIS men har även gjorts om till punkter i GIS-databasen för
att enklare kunna göra vissa typer av analyser. Till skillnad mot PTS karta som bara
visar andelar av befolkning och arbetsställen (bl.a. p.g.a. sekretess och licens)
redovisas här verkligt antal. Antal boende mörkas dock i viss utsträckning så att det
inte går att pricka in enskilda personer/hushåll. Personantal och procentandelar kan
med enkelhet tas fram aggregerat på kommunnivå, uppdelat på tätort och småort
samt landsbygd. De indelningar som bedömts intressanta under utbyggnadsfasen
har kodats på PTS-rutorna vilket gör att man med samma enkelhet kan beräkna
aggregerade personantal och procentandelar även för dessa (främst en uppdelning
av tätorter med olika storlek).
Med databasen kan man samköra all ovanstående information och med detta som stöd
göra lämpliga aggregeringar och planer för utbyggnaden i kommunen. Man kan t.ex.
enkelt göra restanalyser dvs. dela in områden i utbyggda och icke-utbyggda och få en
överblick av läget och därmed resterande utbyggnad för att nå 2020-målet. Graden av
detaljering och den geografiska omfattningen på Skånes bredbandskarta gör att det blir
lättare för intresserade bredbandsaktörer att föra en diskussion kring samt beräkna
kostnader för bredbandsinvesteringar både lokalt och regionalt. Byanät som är i behov
av anslutande nät kan med Skånes kartverktyg få en adekvat lista över befintliga
aktörer. För ytterligare information kontakta Per Torphammar tel. 0706-242989.

Connected Nations bredbandskartor
Den amerikanska organisationen Connected Nation har ett kartverktyg uppbyggt på
liknande sätt som Skånes bredbandskarta. Också detta verktyg har varit ett effektivt
underlag i diskussionen med intresserade aktörer.40 I Connected Nations kartor finns
också s.k. ankarpunkter dvs. offentliga verksamheter eller större företag i syfte att
fånga upp deras efterfrågan som en viktig pusselbit i en samordnad efterfrågan (se
kartbilden nedan). Med hjälp av kartan kan intresserade aktörer exempelvis få fram hur
många av skolorna i Michigan41 som har tillgång till fiber. De svarta markeringarna är
skolor och de gula är fiberaccesser som medger 100 Mbit/s. Till detta kan läggas
40
41

Enligt underhandskontakter med Chris Pedersen, Director of Program Outreach, Connected Nation hösten 2014.
http://www.miconnects.org/.
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efterfrågan från hushåll och företag m.fl. På så vis kan incitamenten för utbyggnad öka.
För ytterligare information kontakta Chris Pedersen tel. +1 877-846-7710.
Bild A.1 Connected Nations bredbandskartor – ett exempel

Ledningskollen som hjälpmedel vid samordning och planering
Ett alternativ till samordning genom dialog för att få en överblick över befintliga och
planerade bredbandsnät är att använda verktyget Ledningskollen. PTS har under hösten
2014 lanserat en ny användarkategori i Ledningskollen – intressent - som möjliggör
även för de som inte äger eller förvaltar egna ledningar att få information om pågående
ärenden inom ett specifikt område t.ex. en hel kommun. Tidigare kunde ledningsägare
endast ange i vilka kommuner man ville ha samordningsärenden, men nu kan de alltså
mycket precist ange inom vilka områden de vill ha förfrågningar om samordning.
De som kan ha nytta av denna funktion kan till exempel vara blivande byanät, som är
intresserade av att samordna sina grävarbeten med andra aktörer, eller personer inom
kommuner, län och regioner som arbetar med tillståndsgivning och samordning av
infrastruktur då de nu kan lägga in bevakningsområden i en kommun eller ett område
och sedan få information när någon vill samordna eller gräva i det aktuella området.
Detta är ett första steg att realisera de åtgärder som PTS 2013 föreslog till regeringen
angående hur Ledningskollen.se kan användas för att minska kostnader vid utbyggnad
av bredband.42 PTS för löpande dialog med användare om behov av ytterligare skikt av
information i Ledningskollen t.ex. riksintressen. Grävdirektivet kan också komma att
ställa krav på vidareutveckling av Ledningskollen.
En bredbandskoordinator i ett län kan alltså med hjälp av den nya användarkategorin
intressent i god tid se om någon avser att göra något varvid tillfälle till samförläggning
och/eller dialog kring extra utbyggnad uppstår. Vidare kan bredbandskoordinatorn
även få upp planer (t.ex. detaljplaner) som kommuner har laddat upp i Ledningskollen.
Tjänsten används i liten utsträckning av kommunerna idag men kan komma att öka i
betydelse i och med den samordningsfunktionalitet som den nya användarkategorin
medger. Av de kommunala planerna framgår planerade nya områden, områden med
riksintressen osv. Genom detta får bredbandskoordinatorn ytterligare information av
42

PTS-ER-2013:23.
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betydelse för bredbandsutbyggnaden. Ledningskollen använder kilometerrutor och kan
i tät bebyggelse vara något grov som planeringsverktyg. Detta torde dock ha mindre
betydelse för utbyggnad på landsbygden som allt mer hamnar i fokus. För ytterligare
information kontakta Rita Hammarstedt tel. 08-6785831.

Dala-piloten
Dalarna har ett pågående projekt för ökad mobil täckning och kapacitet i samverkan
med PTS. Inom ramen för projektet har Dalarna upphandlat en mättjänst av ett företag
som går ut på att företaget på alla adresser med kommunal sophämtning mäter täckning
med hjälp av mobilsignaler via smarta telefoner. Genom ett samarbete med .SE får
företaget tillgång till uppgifter också om kapaciteten i de mobila bredbandstjänsterna.
På så sätt omfattar mätningen i Dalarna både täckning som kapacitet. Med hjälp av
.SE:s webbkarta kan Dalarna genomföra enstaka kapacitetsmätningar vid evenemang.
.SE samlar varje år miljontals mätningar av täckning och kapacitet i privatpersoners
och företags bredband via tjänsten Bredbandskollen. Tjänsten erbjuds via webben och
som applikation. Mätningarna avser fasta och mobila bredband och samtliga
marknadsaktörer som erbjuder bredband. Mätningarna visas i en karta på
www.Bredbandskollen.se som omfattar hela Sverige som användare som sedan utan
kostnad kan skräddarsys efter behov. Kartorna kan exempelvis skalas ned till länseller kommunnivå, filtreras till att avse en bredbandsaktör eller en viss mätperiod.
Möjligheten att lägga samman täckning och kapacitet genom flera olika nät är
intressant utifrån behov av 112-kommunikation och liknande samhällsviktiga tjänster.
Vid användning av kartan bör man vara medveten om att mängden mätningar och
tidpunkterna för mätningarna varierar för olika platser inom en angiven period. Med en
styrd mätning med hjälp av sopbilar kan påverkan på mätvärdena från sådana
variationer minskas. .SE har också genomfört den typen av mätningar över landet.
Förutom den statistik som är tillgänglig via webbkartan erbjuder .SE vissa API:er med
hjälp av rådata samt har möjlighet att i dialog med användare som har behov av en viss
sorts mätdata ta fram och anpassa statistik efter önskemål. Sådana tjänster kräver dock
som regel ytterligare resurser också från användarna.
En idé kan vara att tidigt i ett projekt för ökad täckning och kapacitet uppmana
användare att göra mätningar via Bredbandskollen eftersom dessa mätningar sedan
enkelt och snabbt kan plockas ut sammantaget via webbkartan. Det kan samtidigt vara
ett bra sätt att engagera användare eftersom också de har en viktig roll i sådana projekt
då det finns mycket som de själva kan göra för att förbättra täckning och kapacitet. För
ytterligare information kontakta Joakim Holback tel. 010-2250436 (sopbilsmätningar)
respektive Rickard Dahlstrand tel. 070-2103020(API:er).

Byanätskartan
Byanätskartan lanserades i mars i år och är en vidareutveckling av Bredbandskartan.
Genom denna kan man få träff på många byanät dvs. geografisk hemvist för respektive
byanät och namn på föreningen med möjlighet för t.ex. en bredbandskoordinator att ta
kontakt med föreningen. Eventuella övriga uppgifter om nätet och dess omfattning
liksom kontaktuppgifter kan också komma att finnas framöver. För sådana uppgifter
kommer dock att krävas bl.a. bedömningar enligt PUL och Offentlighets- och
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sekretesslagen. Byanätskartan ger vidare en översikt över byanäten i en kommun eller i
ett län. För ytterligare information kontakta Patrik Sandgren tel. 08-6785713.

Ansökningskartan
Ansökningskartan är ytterligare ett exempel på vidareutveckling av Bredbandskartan.
Genom kartan kan en intressent/aktör i syfte att ansöka om bredbandsstöd ta reda på
hur tillgången till snabbt bredband via NGA-nät ser ut i ett visst område. Vidare kan
man i kartan se om området är beläget utanför en sådan tätort (200 inv. med högst 200
m mellan husen enl. SCB:s def.) att det omfattas av aktuellt stödprogram för bredband
(Landsbygdsprogrammet). Stödsökande kan rita in det område på kartan som ansökan
omfattar och därefter bifoga kartan till ansökan om stöd till länsstyrelsen. Via kartan
blir det även möjligt för bredbandskoordinatorer m.fl. att markera områden för att få
information om antal permanenta boende samt arbetsställen.43 Underlaget ger en bild
av efterfrågan i aktuellt område. Koordinatorn kan sedan ta en skärmdump av
kartbilden och lägga till markeringar, t.ex. planerad ny bebyggelse och ankarpunkter.
För ytterligare information kontakta Jennifer Sevallius tel. 073-6445591.

Projektdatabasen för strukturfondsstöd
Tillväxtverket administrerar en sökbar databas – Projektbanken - över projekt som
beviljats medel från regionalfondsprogrammen inklusive projekt som ingår i
samarbetsprogrammen Öresund-Kattegatt-Skagerrak, Sverige-Norge och BotniaAtlantica.44 I denna databas finns bl.a. information om vad projektet handlar om,
projektägare samt berörda kommuner. Denna basinformation kan sedan användas i
kartläggningspusslet vad gäller bredband bl.a. för att identifiera eventuella möjligheter
till samutnyttjande av respektive samförläggande med (bredbands-)infrastruktur. För
ytterligare information kontakta respektive programkontor för regionalfondsprogrammen.

43

PTS har inte möjlighet att visa siffror för mindre områden än 4 rutor enl. villkor från SCB om användning av
statistiken.
44
http://projektbank.tillvaxtverket.se/projektbanken#page=eruf.
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Appendix 2. Sammanställning av förslag
Arbetsgruppen föreslår att

Förslaget riktas mot

Krav ställs på politiskt förankrad strategi samt
samverkansplattform för funktionen regional
bredbandskoordinering

Näringsdepartementet (uppdrag)
samt regionala offentliga aktörer
(genomförande)

En regional bredbandskoordinator utför vissa
viktiga uppgifter vilka konkretiserats i rapporten
(kap. 2)

Näringsdepartementet (uppdrag)
samt regionala offentliga aktörer
(genomförande)

Ny funktion tas fram i Bredbandskartan som
visar om en kommun har en
bredbandskoordinator

Post- och telestyrelsen

Analys genomförs av möjligheter till
samordning och samförläggning med a) statens
bredbandsinfrastruktur och b) statliga vägar

Utredningen Effektivare
användning av statens
bredbandsinfrastruktur samt
regeringen (tilläggsdirektiv (b))

Välfärdsteknologisnurran vidareutvecklas

Myndigheten för delaktighet

Informationsinsatser genomförs mot företag och
myndigheter i samband med översynen av
anskaffningsvägledningen

Post- och telestyrelsen

Ett Välfärdsforum inrättas

IT&Telekomföretagen med stöd
från regeringen

Ett projekt initieras för stöd i upphandling/
tjänstekoncessioner av infrastruktur för
bredband

Upphandlingsstödet, Sveriges
Kommuner och Landsting samt
IT&Telekomföretagen

Arbetsgruppen rekommenderar att

Mottagare är

Aktivt, förankrat bredbandsbeslut fattas (kap. 3)

Kommuner

En lokal bredbandskoordinator utför vissa
viktiga uppgifter vilka konkretiseras i rapporten
(kap. 2)

Kommuner

Översynen av bredbandsstrategin med avseende
på digitala tjänster inbegriper en diskussion om
kvalitetsparametrar

Näringsdepartementet

Regionala informationsinsatser till medborgare
om användning av digitala tjänster även
innefattar behov av och nytta med
bredbandsinfrastruktur

Näringsdepartementet (uppdrag)
samt Bredbandsforums kansli
och/eller PTS (genomförande)
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