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Remissvar Samhällsomfattande teletjänster: finansieringen vid upphandling 
och höjning av nivån för funktionellt tillträde till Internet 

Företagarna har fått rubricerade förslag på remiss och får lämna följande synpunkter. 
 
Den digitala infrastrukturen har stor betydelse för Sveriges framtida tillväxt. Att öka IT-
användningen i hela samhället kan stärka landets konkurrenskraft, tillväxt och innovationskraft. 
En acceptabel digital infrastruktur i hela landet är också en förutsättning för att uppnå de 
förenklingar för företagare och medborgare som den ökade e-förvaltningen syftar till.  
 
Företagarna välkomnar en översyn av den grundläggande nivån för ett funktionellt tillträde till 
Internet. Den snabba digitala utvecklingen har onekligen gjort att nuvarande reglering inte är 
ändamålsenlig. Det intervall som utredningen föreslår förefaller rimligt mot bakgrund av bl.a. den 
fortsatta teknikutvecklingen på området, resultaten från Post- och Telestyrelsens undersökningar 
samt i jämförelse med motsvarande nivå i andra EU-länder såsom Finland. Vi har dock inte 
möjlighet att närmare precisera var inom detta intervall som nivån för ett funktionellt tillträde till 
Internet bör ligga.   
 
Vi delar utredningens utgångspunkt att tillgången av samhällsomfattande teletjänst i första hand 
ska tillgodoses av marknaden. Utmaningen ligger i att skapa förutsättningar och incitament för en 
digital infrastruktur som når företag och hushåll i hela landet. I vissa av Sveriges mer glest 
bebyggda områden saknas det kommersiella förutsättningar för att bygga eller upprätthålla en 
digital infrastruktur som säkrar ett funktionellt tillträde till Internet. 
 
Vad gäller den föreslagna finansieringsmodellen kan vi konstatera att det under den hearing som 
hölls på Näringsdepartementet 12 januari 2010 från olika håll framfördes en rad farhågor. Det rör 
sig om komplexa frågor och vi ställer oss frågande till om den remitterade promemorian ger en 
heltäckande analys av bl.a. kostnadsberäkning, konkurrensneutralitet och EG-rättsliga aspekter.  
 
Frågan om finansiering sätter fokus på det offentligas ansvar för nätutbyggnad i områden där 
kommersiella förutsättningar för en utbyggnad saknas. Utökad digital infrastruktur förutsätter 
sannolikt såväl offentliga som privata satsningar. Att avsätta offentliga medel för att säkerställa en 
grundläggande tillgång på bredband också i glesbygdsområden kan vara nödvändigt för att 
förverkliga målsättningen i regeringens Bredbandsstrategi för Sverige (N2009/8317/ITP).  
 
Företagarna 
 
 
Christina Linderholm Jakob Aurelius 
Chef Analys & Opinion   


