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Statligt stöd till kommuner för bredbandsutbyggnad
De senaste två årens intensiva diskussion kring statens engagemang i bredbnadsutbyggnaden har nu resulterat i en plattform för fortsatt utveckling.
Staten och Svenska Kommunförbundet har enats om att kommunerna tar på
sig nytt planeringsansvar genom att bl a upprätta IT-infrastrukturprogram.
För att underlätta kommunernas engagemang sänker staten kravet på kommunernas medfinansiering samt mjukar upp regelverket kring hanteringen
av stödmedlen.

Bredbandsutredningen
Den nu avslutade Bredbandsutredningen har under det senaste året lämnat
ett delbetänkande, ”Kommunstöd till lokal IT-infrastruktur”, SOU 2000:68
samt ett slutbetänkande, ”IT-infrastruktur för stad och land”, SOU 2000:111.
Dessa betänkande har remissbehandlats och Svenska kommunförbundet och
Landstingsförbundet har framfört sina synpunkter i utförliga remissvar.

Regeringens beslut
Regeringen har efter remissbehandling av ovan nämnda betänkanden beslutat om följande förordningar:
●

Förordning (2001:349) om stöd till kommuner för upprättande
av IT-infrastrukturprogram.

● Förordning (2001:350) om stöd till kommuner för anläggande av
ortssammanbindande telenät m.m.
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Förordning (2001:351) om ändring i förordningen (2000:1469) om stöd
till kommuner för anläggande av telenät
Ändringen innebär att Förordning (2000:1469) om stöd till kommuner för
anläggande av telenät får ny rubrik samt att 3-10 och 14 §§ anpassas till
motsvarande bestämmelser i Förordning (2001:350) om stöd till kommuner
för anläggande av ortssammanbindande telenät m.m.

Förordningarna träder i kraft 1 juli 2001.

Kommentarer
•

Kravet på kommunens medfinansiering har sänkts kraftigt till minst 5
% av den totala projektkostnaden (stödberättigande underlag). Finansieringen av resterande kostnad för projekten förväntas åvila marknaden.

•

Regeln att statligt stöd endast får användas i områden med färre än
3000 invånare luckras upp. Om det finns särskilda skäl kan länsstyrelsen medge att stöd lämnas även till projekt i tätorter med mer än 3000
invånare.

•

Huvudsyftet med stöd för orts- och områdessammanbindande telenät
är att etablera transportnät. Ett transportnät kan vara ortssammanbindande nät men kan också vara en förbindelse som sammanlänkar
områden eller strategiska punkter inom en ort, ett så kallat områdessammanbindande nät.

•

Kommunen skall i sitt IT infrastrukturprogram redogöra för hur monopolisering skall undvikas samt hur nätkapacitet till icke diskriminerande villkor skall tillhandahållas. Kommunerna behöver dock inte
svara för att nätkapacitet tillhandahålls till skäliga icke diskriminerande villkor. Kommunen kan därigenom inte bli återbetalningsskyldig om nätoperatören inte uppfyller detta.

Fortsatt arbete
Det återstår många frågor som behöver belysas, utredas och förtydligas.
Svenska Kommunförbundet avser att fortlöpande tillsammans med bland
annat Näringsdepartementet arbeta fram och tillhandahålla tolkningsanvisningar för att underlätta kommunernas fortsatta arbete med bredbandsutbyggnaden.
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