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Välkommen till första
nyhetsbrevet!
I nyhetsbrevet kommer vi att sprida nyheter om
arbetet med att ge Sverige bredband i
världsklass utifrån Bredbandsforums arbete och
resultat

Anna-Karin Hatt har ordet
De goda resultaten så här långt har medfört att
regeringen förlänger Bredbandsforums mandat
till och med 2015

Bredbandsforum är en del av regeringens
bredbandsstrategi. Forumet främjar samverkan kring
bredbandsutbyggnad.
Forumet har funnits i knappt två år och har bidragit till
att föra upp frågan om att tillgång till bredband som
grundläggande för kärnverksamheter på lokal, regional
och nationell nivå. Forumet har även medfört såväl
konstruktiv diskussion mellan operatörer, offentliga
aktörer och organisationer som en rad konkreta förslag
och åtgärder.
För detta vill vi tacka alla er som bidragit med
kompetens och engagemang i vår styrgrupp, våra
arbetsgrupper eller på andra sätt. Tack!
Genom detta nyhetsbrev vill vi föra ut information om
forumets arbete och resultat. Nyhetsbrevet kommer att
komma ut efter våra styrgruppsmöten, normalt tre
gånger per år. Nästa brev kommer i slutet av maj. Vi
vill också gärna ha era synpunkter, engagemang och
idéer kring om hur vi kan tillsammans kan ge bättre
förutsättningar för tillgång till bredband i hela landet.
Tillsammans skapar vi Bredband i världsklass!
Nils Hertzberg, chef Bredbandsforum

Foto: Helene Larsson/Näringsdepartementet
Vi lever i en allt mer uppkopplad värld vilket ger oss
fantastiska möjligheter. Men om vi i stor skala ska
kunna bejaka den utveckling som sker måste tekniken
nå alla och hela systemet fungera. Just därför är det
viktigt att vi i regeringens bredbandsstrategi tydligt
anger att alla hushåll och företag ska ha goda
möjligheter att använda sig av elektroniska
samhällstjänster och service via bredband och att 90
procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till
bredband med en hastighet om 100 Mbit/s år 2020.
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Det är här som Bredbandsforum kommer in i bilden.
Forumet är en viktig del av regeringens
bredbandsstrategi och ska bidra till att vi når
regeringens bredbandsmål.
När vi bildade Bredbandsforum för snart två år sedan
var förhoppningarna stora. Idag kan jag nog säga att
forumets arbete hittills har överträffat även mina högt
ställda förväntningar. Jag upplever att
Bredbandsforum verkligen har blivit en arena för
dialog och samverkan mellan olika aktörer på
bredbandsmarknaden. Bredbandsforum har bland
annat bidragit till att bredbandsfrågorna har kommit
upp på en mer strategisk nivå både nationellt, regionalt
och lokalt.
De goda resultaten så här långt har medfört att
regeringen i december beslutade att förlänga
Bredbandsforums mandat till och med 2015. För även
om mycket har gjorts så finns det mer att göra och
arbetet för att nå bredbandsmålen måste fortsätta på
alla fronter. Här fyller alla ni som på ett eller annat sätt
bidrar till Bredbandsforums arbete en viktig funktion.
Genom att ni deltar i forumet får vi mer kunskap om
varandras verksamheter, dagliga situation och framtida
utmaningar. Er medverkan så här långt har varit
mycket betydelsefull och min förhoppning är att ni
även fortsättningsvis ska bidra i arbetet så att vi
tillsammans kan ge Sverige bredband i världsklass.
Det är med er hjälp och ert engagemang som vi kan gå
från ord till handling.
Anna-Karin Hatt, it- och energiminister
Ordförande i Bredbandsforums styrgrupp

Ny styrgrupp
Styrgruppen stärks med deltagare från Ericsson,
LRF, Tre. Tele2 och VG-regionen

It- och energiminister Anna-Karin Hatt har utsett en ny
styrgrupp för Bredbandsforum. Nya medlemmar i
styrgruppen är Ann Emilson (Ericsson), Åsa Odell
(Lantbrukarnas Riksförbund), Peder Ramel (Tre),
Stefan Backman (Tele2) och Rolf Thor (Västra
Götalandsregionen).
–

Genom de nya medlemmarna tillförs
Bredbandsforum nya perspektiv och erfarenheter

vilket ytterligare kommer att förbättra
förutsättningarna för ett konstruktivt arbete, säger
Anna-Karin Hatt.
Sedan tidigare ingår i styrgruppen Jimmy Ahlstrand
(SVT), Mikael Ek (Svenska stadsnätsföreningen),
Anne-Marie Fransson (IT&Telekomföretagen), Malin
Frenning (TeliaSonera), Georgi Ganev (Telenor),
Mattias Grafström (Telekområdgivarna), Carola
Gunnarsson (Sveriges kommuner och landsting),
Göran Marby (Post- och telestyrelsen), Eva-Marie
Marklund (AC-Net) och Åsa Sundberg (Net 1).

Styrgruppen i gemensam
avsiktsförklaring
Bredbandsforums styrgrupp har antagit följande
gemensamma avsiktsförklaring

”Vi delar regeringens mål om att Sverige ska bli bäst i
världen på att använda digitaliseringens möjligheter.
En grundförutsättning för detta är att det finns tillgång
till infrastruktur för elektronisk kommunikation i hela
landet som är robust och har hög överföringskapacitet.
Sverige ska därför ha bredband i världsklass.
Utifrån regeringens Bredbandsstrategi för Sverige
arbetar vi för att Sverige ska få Bredband i världsklass.
Det innebär att alla hushåll och företag bör ha goda
möjligheter att använda sig av elektroniska
samhällstjänster och service via bredband. År 2020
bör minst 90 procent av alla hushåll och företag ha
tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.
Bredbandsforum är en viktig del av regeringens
bredbandsstrategi. Forumet främjar samverkan kring
bredbandsutbyggnad. Forum är en plattform för
diskussion, kunskapsutbyte och samverkan. I forumet
får vi mer kunskap om varandras verksamheter,
dagliga situation och framtida utmaningar.
Vi arbetar aktivt tillsammans för att



bidra till stärkt dialog och samverkan mellan
berörda aktörer
gemensamt arbeta fram konstruktiva förslag
till åtgärder som förbättrar förutsättningar för
utbyggnad och tillgång till bredband i hela
landet
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bidra till att förslagen genomförs
bidra till att öka kunskap och medvetenheten
om bredbands betydelse på lokal, regional
och nationell nivå,

Som ledamot i bredbandsforums styrgrupp bidrar jag
genom att företräda bredbandstrategin och
bredbandsforum, att förankra forumets arbete och
förslag samt att verka för att förslagens
genomförande.”

Bredbandsforum tillsätter
Kommungrupp

–

Kommunerna spelar en avgörande roll för att alla
ska få tillgång till bredband, säger Carola
Gunnarsson. Kommunernas planmonopol avgör
hur den kommunala marken ska användas och
dessutom görs redan idag stora satsningar inom
annan infrastruktur som kan samordnas med
bredbandssatsningar. Fungerande bredband
behövs för att kommunerna ska kunna erbjuda en
väl fungerande service till medborgare och
företagare, fortsätter Carola Gunnarsson.
Bredband för alla är en viktig pusselbit i arbetet
för att värna det demokratiska samhälle där alla
medborgare i vårt land ska ha likvärdiga
förutsättningar.

Gruppen ska stödja kommunernas arbete med
bredbandsstrategier, ta fram ett kommunalt
index och verka för bättre förutsättningar för
tillträde till kommunalt mark

Från styrgruppsmötet

Styrgruppen beslutade vid styrgruppsmötet den 15
februari 2012 att tillsätta en ny arbetsgrupp:
Kommungruppen. Gruppen ska:

Bredbandsforum hade den 15 februari sitt sjätte
styrgruppsmöte och det första för den nya styrgruppen.
På mötesagendan fanns följande punkter:





–

verka för att fler kommuner tar fram
bredbandsstrategier och stödja kommunerna i
deras arbete med bredbandsfrågor,
ta fram ett första förslag på index som mäter
tillgången till bredband i Sveriges kommuner
och
inventera och synliggöra problem kring
frågor som rör tillträde till kommunal mark

Många punkter på mötesagendan







Kommunerna är nyckelaktörer för att målen i
regeringens bredbandsstrategi ska nås. I
kommunernas arbete med att verka för ökad
tillgång till bredband möts de dock inte sällan av
utmaningar som måste hanteras. Dagens beslut
innebär att Bredbandsforum kommer att stödja
och bistå kommunerna i detta arbete, säger it- och
energiminister Anna-Karin Hatt.

Gruppen kommer att ledas av Carola Gunnarsson och
slutrapportering ska ske i november 2012.
Carola Gunnarsson är oppositionsråd i Sala, vice
ordförande i Sveriges kommuner och Landsting och
medlem i Bredbandsforums styrgrupp.





Diskussion och beslut om en gemensam
avsiktsförklaring
Slutrapportering från arbetsgrupp 4 –
Undanröjande av identifierade hinder
Lägesrapportering från arbetsgrupp 5 –
Sambandsgruppen för stöd och strategi
Presentation av Bredbandsforums
verksamhetsplan för 2012
Ny arbetsgrupp 6 – Kommungruppen – beslut
om direktiv
Diskussion om nya arbetsgrupper under
2012.
Presentation av status gällande
arbetsgruppernas förslag.
Återrapportering från PTS angående
regleringsosäkerhet

Du kan läsa mer om avsiktsförklaringen och
Kommungruppen ovan i nyhetsbrevet. För mer
information från styrgruppens möten se forumets
hemsida www.bredbandivarldsklass.se
Styrgruppen kommer att hålla sitt nästa möte den 21
maj 2012.
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Stadsnäten tar fram
gemensamma affärsvillkor

Stärkt ansvar för bredband i
län och regioner

För att stadsnätens fibernät ska utnyttjas mer
effektivt driver Svenska Stadsnätsföreningen
(SSNf) ett projekt som syftar till att ensa
stadsnätens affärsvillkor

Län och regioner ska verka regionalt för att
målen i regeringens bredbandsstrategi ska nås

I Lösningsgruppens (arbetsgrupp IV) förslag för ökad
bredbandsutbyggnad lyftes stadsnäten fram som
viktiga aktörer för att nå målen i regeringens
bredbandsstrategi. För att mer effektivt kunna utnyttja
stadsnätens fibernät och öka försäljningen till
grossistkunder och tjänsteleverantörer behöver dock
stadsnäten möta efterfrågan i större utsträckning. Det
finns därför ett behov av att stadsnäten blir mer
likformiga i sina erbjudanden av svart fiber och
kapacitet. Med anledning av detta har SSNf påbörjat
ett affärsutvecklingsprojekt som syftar till att ta fram
ett gemensamt avtalspaket för svart fiber,
bitström/kapacitet samt modeller för prissättning.
I slutet av 2011 hade ett första utkast på avtalspaket
och prismodeller både för svart fiber och
bitström/kapacitet tagits fram. Detta håller nu på att
granskas och diskuteras. Enligt tidplanen ska det
finnas färdiga dokument, avtalspaket och prismodeller
under april månad. Detta ska därefter spridas genom
information och utbildning under resten av det andra
kvartalet för att sedan kunna successivt kunna börja
tillämpas från och med halvårsskiftet 2012.
För att köparna ska ha möjlighet att omhänderta
synpunkter från köparna har det bildats en
referensgrupp bestående av representanter från Com
Hem, Tele2, Telenor, TDC och Trafikverket ICT.
Referensgruppen finns sedan tidigare och har arbetat
med SSNf:s affärssystem Cesar och tidigare delar i
affärsutvecklingsprojektet.
Anders Nyman, som även är VD i Triangelbolaget,
leder projektet. Han sammanfattar arbetet så här långt.
–

Både referensgruppen och deltagare från
stadsnäten är mycket positiva och konstruktiva
när det gäller de diskussioner som förts och
fortfarande förs avseende avtalspaketets och
prissättningsmodellernas alla dokument. Att det
finns en stark önskan att få fram gemensamma
branschvillkor är mer än tydligt, avslutar Anders.

Regeringen har att beslutat ge länsstyrelser och
regioner ett tydligt mandat för bredband
(länsstyrelsernas regleringsbrev för 2012,
S2011/10876/VS, uppdrag 39 samt mål och
villkorsbeslut N2011/6562/RT).
Berörda länsstyrelser och regioner ska:





Verka för att målen i regeringens
bredbandsstrategi för Sverige nås
Redovisa och kommentera utvecklingen i
länet inom IT-infrastrukturområdet, med
särskild inriktning på de områden där
marknaden inte bygger ut på egen hand.
Främja anläggning av kanalisation (gäller
länsstyrelserna).

Uppdraget innebär en höjd prioritering av frågan om
bredbandstillgång i områden där marknaden inte
räcker till. Genom uppdraget tydliggörs ansvar och
roller för bredbandsfrågan. Berörda länsstyrelser och
regioner ska ha en helhetsbild av bredbandstillgången
och fungera som en koordinator för samtliga aktörer.
Uppdraget ges till länsstyrelserna (med undantag av
länsstyrelserna i Skåne, Västra Götaland, Halland,
Gotland och Kalmar) och till lanstingen i Hallands,
Skåne och Västra Götalands län samt Gotlands
kommun och samverkansorganet i Kalmar.

Moms eller inte moms – det
är frågan
Skatteverket ger sin syn på hur momsen ska
behandlas när byalag bygger egna bredbandsnät

Den svenska modellen för utbyggnad av bredband på
landsbygden baseras i stor utsträckning på lokalt
engagemang. Modellen bygger bland annat på att
lokala aktivitetsgrupper – ”byalag” – organiserar sig i
exempelvis en ekonomisk förening och själva planerar
och projekterar ett bredbandsnät inom ett visst
område, ett så kallat ”byanät”.
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Frågan om hur byanätens verksamhet bör betraktas
från ett momsmässigt perspektiv har i dagsläget väckt
många frågor hos inblandade parter. Det finns en
osäkerhet om ett byalag som bygger egna
bredbandsnät, utan att samtidigt leverera tjänster som
tv, bredband och telefoni, bedriver skattepliktig
verksamhet och därmed har rätt att göra avdrag för
moms. Situationen har skapat osäkerhet bland byalag
och hämmat många byggnationsprojekt där byalagen
inte vågar satsa på grund av att de inte kan förutse de
skattemässiga konsekvenserna.
För att skapa klarhet i vad som gäller i frågan
förbereder Skatteverket att göra ett ställningstagande,
vilket bör kunna ge byalag den vägledning som
efterfrågats länge. En viktig del i Skatteverkets
bedömning faller tillbaka på dels om byalagens
verksamhet från ett skatterättsligt perspektiv är att
betrakta som yrkesmässig, dels frågan om vad
nätkapacitet egentligen är och vem som kan anses
tillhandahålla nätkapacitet. Ställningstagandet bedöms
kunna presenteras innan sommaren 2012.

Effektivare användning av
stödmedel
Aktivt arbete med bredbandsstrategier i på
regional och kommunal nivå en framgångsfaktor

För att ytterligare främja användningen av offentliga
medel för bredbandsutbyggnad behövs bland annat
ökad samordning mellan stödgivande myndigheter,
aktivt arbete med bredbandsstrategier på regional och
kommunal nivå, mer medel till medfinansiering av
bredbandsstöd samt ytterligare fokus på frågan om
nyttan med bredband. Den bedömningen gör Post- och
telestyrelsen, PTS, som har regeringens uppdrag att
främja användningen av befintliga offentliga medel för
bredbandsutbyggnad (PTS regleringsbrev för 2011,
uppdrag 1:1).
Myndigheten har i slutet på februari redovisat en
sammanställning av tillgång till och förbrukning av
offentliga medel till bredbandsutbyggnad (PTS rapport
Främjandet av användning av tillgängliga offentliga
medel för bredbandsutbyggnad). Det finns tre
huvudsakliga stöd för bredbandsutbyggnad –

landsbygdsprogrammet, strukturfonderna och
kanalisationsstöd. Förutom detta finns
medfinansieringsmedel till landsbygdsprogrammet och
kanalisationsstödet, vilket hanteras av PTS. Dessutom
finns regionala tillväxtmedel, som kan användas för
medfinansiering av strukturfonderna. PTS kan
konstatera att behovet av bredbandsstöd är mycket
stort och de medel som PTS har tilldelats för 2012 är
redan intecknade.

Om Bredbandsforum
Bredbandsforum är en del av regeringens
bredbandsstrategi. Forumet främjar
samverkan kring bredbandsutbyggnad.
Mer information om strategin och forumet
finns på www.bredbandivarldsklass.se

Om nyhetsbrevet
I nyhetsbrevet samlar vi nyheter om arbetet
med att ge Sverige bredband i världsklass
utifrån Bredbandsforums arbete och resultat.
Nyhetsbrevet utformas av forumets kansli.
Har du synpunkter på brevet eller idéer om
hur det kan utvecklas hör gärna av dig till
bredbandsforum@pts.se
Har du fått detta nyhetsbrev från
bredbandsforum@pts.se?
Vill du inte ha det framöver vänligen hör av
dig till bredbandsforum@pts.se
Har du fått detta nyhetsbrev från någon
annan än bredbandsforum@pts.se?
Vill du ha kommande nyhetsbrev direkt från
bredbandsforum vänligen hör av dig till
bredbandsforum@pts.se
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