Arbetsgruppen för bredbandsutbyggnad i
hela landet
Prioritering av arbetsuppgifter

Vita områden
•

Identifiera typfall av vita fläckar utifrån geografi och befolkningens sammansättning.
Det geografiska perspektivet ska även beskriva vita fläckar utifrån olika typer av
landsbygd.

•

Göra en sammanställning av preliminära för- och nackdelar med en fortsatt
decentraliserad ansats ”bottom up” (byggnation där efterfrågan är störst) gentemot en
mer samlad centraliserad och/eller regionaliserad ”top down”-utbyggnad (byggnation
för hela områden samlat).

•

Ta fram strategier och verktyg för att hantera vita fläckar.

Offentliga aktörer
•

Tydliggöra rollfördelningen mellan region, kommun och länsstyrelse i
bredbandsförsörjningen på landsbygden.

•

Beskriva olika strategier för att nå framgång med en utbyggnad som omfattar

landsbygden. Särskilt fokus bör läggas på regional samverkan och aggregerad
efterfrågan samt inkludera en beskrivning av vad som utmärker framgångsrika
regioner utifrån ett bredbandsperspektiv.

Slutanvändare
•

Priskänslighet. Vad är en rimlig anslutningsavgift? Kort resonemang kring
betalningsförmåga, betalningsvilja och andra infrastrukturer där privatpersoner betalar
t.ex. el och kommunalt vatten och avlopp.

•

Framgångsfaktorer för att öka anslutningsgraden vid erbjudande samt efteranslutning
vid utbyggnad. Hur långt (mycket) kan kommunen styra/ställa krav? Görs
förberedelser för efteranslutningar och hur hanteras dessa, vad blir effekterna av en
låg anslutningsgrad för utbyggnaden på landsbygden?

•

En sammanställning av möjliga framgångsfaktorer för att öka anslutningsgraden vid
ett erbjudande om bredbandsanslutning på landsbygden samt analys av i hur stor
utsträckning alla hushåll faktiskt får ett sådant erbjudande i samband med utbyggnad
och hur många som hoppar på en anslutning.

Bredbandsstödet – frågan om stöd
behandlas separat på möte 2
•

Skulle en mer regional styrning av bidragsmedel minska andelen vita fläckar? Olika
förutsättningar gäller runt om i landet. Styrning och strategi för län/region som kan
fördela de få bidragsmedel som finns kvar, vem skall i så fall göra hålla i det? Hur
löser vi styrningen till 100%?

•

Skulle en minimi-insats från slutanvändaren styra bidragsmedel till de områden som
är i mest behov av bidrag? Diskussion kring prisbilden. Normen är runt 20 000 kronor,
går det över 25 000 kronor blir det svårt att få upp anslutningsgraden så det är
tillräckligt för att få ihop byggkalkylen.

•

Möjliga förbättringar och effektiviseringar av bredbandsstödet.

