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Regionsamverkan Sydsverige

2,6 miljoner invånare 
26% av Sveriges befolkning

Bredband inom RSS
Samordna och koordinera insatser i Sydsverige så 
att de nationella målen nås.
ur Årsberättelse för RSS 2017

Prioritering 2019 av RSS styrelse

F. prioritering av insatser när det gäller 
bredbandsutbyggnad

Rapporten från styrelsen 28/2‐2019 beskriver arbetsgången att 
beredningsgruppen ska ta fram ett förslag till avtal med den aktör som 
bäst svarat upp mot förväntningarna av genomförd marknadsdialog. 
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Nuläget inom bredbandsutbyggnaden

1. Statistiken är tydlig
2. Det svåraste och dyraste är kvar 
3. Marknaden agerar på affärsmässiga grunder
4. Tillsammans blir RSS en attraktiv samverkanspartner
5. Tillgång till bredband för alla skapar positiva samhällseffekter

Tillfället är nu!

Beredningsgruppen för bredband inom 
RSS

Lars Winther‐Hansen, Region Skåne
Rikard Svensson, Region Blekinge
Magnus Hammarstedt, Region Kalmar län
Peter Kirsten, Region Kronoberg
Ingemar Svensson, Region Jönköpings län
Ellinore Svan, Region Halland
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Inget bredband, ingen digital omställning
- bredband ett medel för att nå ett mål!

Nationella bredbandsmål

År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband 

– 98 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 1 Gbit/s 
– 1,9 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 100 Mbit/s 
– 0,1 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 30 Mbit/s

År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god 
kvalitet 

‐ Där man normalt befinner sig
‐ Situations anpassat
‐ Applikationstäckning
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Utgångspunkt

”Utgångspunkten är en marknadsdriven utbyggnad i samklang 
med det offentligas behov och ansvar för långsiktigt hållbar 
tillgång till viktig infrastruktur…

Syfte att kunna tillgodose samhällsservice och hållbar tillväxt.”

Utdrag ur ”Sverige helt uppkopplat – en bredbandsstrategi”

”Uppmuntra till aggregering av efterfrågan

Ett sätt att sänka tröskeln för utbyggnad och attrahera fler att ansluta 
sig är genom att aggregera efterfrågan inom ett geografiskt område 
(exempelvis en region) där bredband saknas. Det gör det mer 
attraktivt för marknadsaktörer att kunna erbjuda en anslutning till lågt 
pris. I delar av landet, både på kommunal och regional nivå, genomförs 
försök där alla invånare, till ett enhetligt pris, erbjuds fiberbaserad 
bredbandskoppling via marknadsaktörer. Dessa exempel bör lyftas 
fram och tjäna som inspiration till för hela Sverige.”

Ur Digitaliseringsrådets rapport om digital infrastruktur mars 2019
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Tillförlitlighet, robusthet och 
öppna nät!

Med invånaren, regional utveckling 
och tillväxt i fokus…

Inom RSS saknar drygt 700 000 invånare (27 %) 
tillgång till gigabitmålet, av dessa bor ca 240 000 
utanför tätort.
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461

Utmaningar
• Utbyggnadstakten har bromsats in
• Det svåraste och dyraste är kvar, fragmenterade områden
• Locka marknaden
• Många tillstånd att hantera ‐Markägare och myndigheter 
• Erbjudande till alla
• Hög anslutningsgrad, tacka ja
• Förtäta byggda områden
• Komplex marknad
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• Samverkan
• Storlek har betydelse
• Fångar marknadens intresse
• Tillgång till bredband för alla skapar positiva 

samhällseffekter
• Skapar förutsättningar för hållbar tillväxt och utveckling
• Tillgodose alla invånares rätt till jämlik samhällsservice
• Säkerställa robusthet och tillförlitlighet i nätet

• Tillfället är nu!

Möjligheter

Fas 1: 
• I syfte att nå de nationella bredbandsmålen har 

beredningsgruppen bjudit in marknadsaktörer till dialog.
• Utvärderingen av dialogprocessen visar att en aktör 

utmärker sig tydligt i positiv bemärkelse.
• Ingå samverkansavtal

Fas 2: 
• Samverkan, påverkan, plan för interregional utbyggnad 

samt finansieringslösningar

Fas 3: 
• Genomföra bredbandsutbyggnad och skapa den 

Sydsvenska digitala arenan

Arbetsprocessen
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- Bygga fiber så långt det går

- Bidra till mer än bredbandsutbyggnad - regional 
utveckling och tillväxt

- Arbeta tillsammans - offentligt, privat och övriga aktörer 
på marknaden

- Se RSS som samverkanspart

- Dedicera resurser och avsätta tid, där motprestationen 
är vårt engagemang

Utvald aktör visar vilja att..

Innehåll i avtal
‐ Bredbandsutbyggnad
‐ Samverkan
‐ Sydsvenska digitala arenan

1. Utbyggnaden finansieras på kommersiell grund 
genom en marknadsdriven utbyggnad. 

2. Om utbyggnaden ej kan genomföras på kommersiella 
villkor ska parterna gemensamt söka andra 
finansieringsalternativ t.ex. genom det offentligas 
behov av digital kommunikation alternativt genom 
samverkan med tredje part.

3. Offentliga insatser genom bidrag från nuvarande eller 
framtida stödprogram

4. Offentliga investeringar

Finansiella principer
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Juridiska aspekter

Samverkansavtalet har skickats till samtliga regioners regionjurister 
och tillfälle för frågor och svar genomfördes onsdag

Hanterar samverkanspartens möjlighet att delta i ev. senare 
upphandling s.k. ”konsultjäv” (11.2 och 11.3)

Hanterar immateriella rättigheter (Kap. 5)

Hanterar 3:e-partssamverkan (2.2)

Strikt innehåll för ett samverkansavtal

Beredningsgruppens bedömning är:

‐ att de nationella målen uppnås effektivast genom partnerskap där lösning 
och metod tas fram genom samverkan.

‐ att i samverkan med den privata marknaden ökar möjligheterna att sätta 
en Sydsvensk behovsanpassad modell för nationellt stöd som gynnar 
tillväxt och attraktionskraft.

‐ att interregionalt arbete är en framgångsfaktor och förutsättning för en 
Sydsvensk Digital Arena.

‐ att koordinering, samordning och samverkan i sex regioner 
tillsammans med marknaden är en avgörande framgångsfaktor.

‐ att tiden är en kritisk faktor, möjligheterna är nu.
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Vad vill vi uppnå med avtalet

• Bredband är i dag en av de grundläggande förutsättningarna 
för utveckling och tillväxt

• Det är viktigt att kunna vara och verka i hela RSS territorium. 

• Även om utbyggnadstakten har ökat på landsbygden ser vi 
stora skillnader mellan de olika kommunerna, mellan tätort 
och landsbygd  

• Viktigt att det händer nu, inte om 10 år

• Invånarfokus

• Nationell bredbandskonferens 2019  och några citat från Dan 
Sjöblom, PTS generaldirektör:

– ”Nya samverkansformer mellan det offentliga och det privata”

– ”Nya samverkansformer mellan aktör och aktör”

– ”Tänka helhet och ta ledartröjan”

Helhet och ledarskap, bärande 
förutsättningar ‐ har skapat 
nationellt intresse
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För att det här ska fungera är en förutsättning att  alla är 
med
Att‐ dialogen nätägare och aktörer är dock inte påbörjad 
utan kommer att ske i nästa steg.

Stadsnäten och SSnF har synpunkter 

Möjlighet till positionering och 
att locka marknaden

Detta gör vi med invånaren i fokus. 

Målsättningen är att skapa en grund för ökad 
tillväxt i Sydsverige i ekonomiskt, ekologiskt, 

kulturellt och socialt hänseende. 


