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IT& Telekomföretagens synpunkter angående principer för 
kommunala insatser på bredbandsområdet 

IT& Telekomföretagen tackar för möjligheten att inkomma med synpunkter angående principer 

för kommunala insatser på bredbandsområdet och vill med anledning av detta framföra 

följande. 

Att alla i Sverige har möjlighet att vara delaktiga i det uppkopplade samhälle som nu växer 

fram genom den digitala infrastrukturen, är en prioriterad fråga för vår regering vilket mycket 

tydligt är uttryckt bland annat i de mål som satts i Bredbandsstrategi för Sverige. Ju tidigare 

Sverige fullt ut kan dra nytta av digitaliseringens möjligheter, desto mindre är också risken att 

vi tappar i internationell konkurrenskraft. Att säkra en väl utbyggd och framtidssäker digital 

infrastruktur i alla delar av landet är därför en mycket angelägen och central fråga för Sverige 

och en förutsättning för god tillväxt, ett fungerande och innovativt näringsliv och en fortsatt 

god välfärd för alla. 

Ska Sverige klara de högt ställda bredbandsmålen och så många som möjligt kunna koppla upp 

sig till en framtidssäker digital infrastruktur och få tillgång till prisvärda digitala tjänster krävs 

att många aktörer investerar, samverkar och konkurrerar. Att bygga bra bredband till alla 

Sveriges hushåll beräknas kosta över 50 miljarder kronor1, bortsett från kostnader för drift och 

löpande underhåll, och det är därför centralt att de investeringar som görs räcker så långt som 

möjligt. 

Det regeringen har varit tydlig med, och som även har tjänat Sverige väl, är att den digitala 

infrastrukturen i första hand ska byggas av marknadens aktörer. Inte för att specifikt gynna 

marknadens aktörer, utan för att det offentligas roll ska vara att bygga där marknaden saknar 

kommersiella förutsättningar, att stimulera marknadens investeringar, samt att få dessa att 

räcka så långt som möjligt. Kort sagt att maximera nyttan av de medel och resurser som står till 

buds - till största möjliga gagn för medborgarna. 

Fungerande konkurrens är det främsta medlet för att säkerställa ett urval av högkvalitativa och 

prisvärda tjänster till Sveriges konsumenter, företag och myndigheter och därmed det enskilt 

viktigaste verktyget för att nå bredbandsmålen. En sund konkurrenssituation i alla kommuner 

skulle innebära att de investeringar som görs i digital infrastruktur skulle räcka till fler och 

locka fler aktörer att investera ytterligare. Osund konkurrens i en kommun riskerar istället att 

drabba kommunens medborgare genom en mer begränsad utbyggnad av ny infrastruktur, 

mindre valfrihet och högre priser. Erfarenhet från de senaste årens utbyggnad av fiber visar 

tyvärr att konkurrensen mellan privata och offentliga aktörer i många fall inte sker på rättvisa 

villkor. 

1 Rapporten Framtida fiberinvesteringar i Sverige https://www.itotelekomforetagen.se/fakta-och

debatt/rapporter 1/framtida-fiberinvesteringar-i-sverige 1 

https://www.itotelekomforetagen.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=7198acd8-2ecb-4bb4-b2aa-d7bc0edb7180&FileName=Framtida_fiberinvest_i_Sverige_A.pdf


https://www.itotelekomforetagen.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=8cbe8fb9-5a3e-421b-ae60-fc6a0a8867d6&FileName=IToT_Kommuner_hindrar_fri_konk_A.pdf








Förslag till utvidgning av principerna 

Statsstöd 

Ett perspektiv som saknas i dokumentet handlar om under vilka förutsättningar statsstöd får 
ges. Ett offentligt stöd (direkta bidrag, skattelättnader eller andra villkor som innebär en 
ekonomisk fördel) som gynnar ett visst företag, som finansieras genom offentliga medel och 
som snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen får i princip inte lämnas eller 
genomföras förrän det godkänts av Kommissionen. Detta gäller således även i relationen 
mellan en kommun och ett kommunalt ägt bolag. Eftersom syftet med de statsstödsrättsliga 
reglerna är att skapa en jämn och konkurrensneutral spelplan för alla företag som agerar på en 
marknad anser IT& Telekomföretagen att det kan vara lämpligt att utvidga principerna kring 
detta. 

Utbygg nadslagen 

Den nya utbyggnadslagen träffar kommunerna i deras roll som infrastrukturägare, planerare, 
tillståndsgivare och genomförare av grävarbeten. IT& Telekomföretagen anser att därför att 
det kan vara lämpligt att utvidga principerna kring vilka skyldigheter en kommun har enligt 
lagen. 

IT& Telekomföretagen finns givetvis tillgängliga för ytterligare dialog om frågor kring dessa 
synpunkter uppstår. 

Med vänlig hälsning 
IT& Telekomföretagen inom Almega 

��� 
Ellinor Bjennbacke, näringspolitisk chef 

IT& Telekomföretagens medlemmar som aktivt valt att ställa sig bakom detta sam rådssvar: 

Colt Technology Services AB 
Com Hem AB 
IP-Only AB 
Svensk Infrastruktur AB 
Telenor Sverige AB 
Telia Sverige AB 
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