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Inriktningsförslag ”2” för arbetsgrupp i
Bredbandsforum – mars 2020
Avtal som verktyg för samverkan kring bredbandsutbyggnad

Avtal i olika former kan användas som verktyg för att bestämma upplägg och
målsättningar för samverkan kring bredbandsutbyggnad på lokal eller regional nivå.
Samverkansavtal, intentionsavtal och avsiktsförklaringar tecknas av olika
konstellationer av offentliga och privata aktörer runt om i landet, med varierande grad
av formellt åtagande från de inblandade parterna. Exempelvis kan en gemensam
ambition om hur många hushåll och företag som ska erbjudas anslutning samt till
vilket pris ingå i ett avtal som tecknas mellan en kommun eller en region och en
privat bredbandsoperatör.
Det är oklart vilken effekt dessa avtal har gett på utbyggnadstakten där de har
använts, samt vilken roll nya avtal kan komma att spela fram till 2025. En arbetsgrupp
i Bredbandsforum skulle kunna öka kunskapen om vilken roll avtal kan spela som
verktyg för samverkan kring bredbandsutbyggnad. Ett tänkbart fokus för
arbetsgruppen skulle kunna vara att kartlägga innehållet i tidigare och pågående
samverkansavtal mellan olika aktörer, undersöka vilken effekt olika typer av avtal kan
ge på utbyggnadstakten, belysa om avtal av olika slag kan fungera som verktyg för att
bidra till ökad tydlighet gällande roll- och ansvarsfördelning, samt bistå med goda
exempel för innehåll i eventuella framtida samverkansavtal kring utbyggnaden av
bredbandsinfrastruktur. Av särskilt intresse är frågan om hur olika typer av avtal kan
främja möjligheterna till bredbandsutbyggnad i områden där möjligheterna till
kommersiell bredbandsutbyggnad är mindre. Av särskilt intresse är även frågan om
denna typ av avtal också kan användas för att främja regeringens bredbandsmål om
mobilitet – att år 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god
kvalitet.
Detta förslag har sin bakgrund i flera olika skrivningar i slutrapporterna från
Bredbandsforums Nystartsgrupp (2017), Landsbygdsgrupp (2017), samt
Kommungrupp (2018).
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