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Sammanfattning
Utredaren, Peter Roslund, kommunalråd i Piteå har haft i uppdrag att föreslå hur kommunerna
ska ges stöd för IT-utbyggnaden på landsbygden och hur abonnenters skattelättnad ska
utformas. Den 15 juni 2000 lade han fram sitt förslag.
Befolkningstäthet och ytareal utgör ramen för ersättningen till kommunerna. För speciellt
ytstora kommuner görs en särskild beräkning. Kommunerna får ersättning med max 1/3 av
sina kostnader. En förutsättning för kommunstöd är att kommunen gör ett IT-infrastrukturprogram för hela kommunen. Den ska godkännas av länsstyrelsen. Stöd ges till nya förbindelser efter 00-07-01(Under förutsättning att beslutet blir så.)
En förutsättning för stöd är att kommunen genom avtal med nätinnehavaren garanterar att
detta är öppet för andra operatörer. Kommunen kan ställa villkor ang upplåtelse av mark för
att få till stånd ett sådant avtal.
Det kommunala stödet utbetalas i form av skattekreditering för kommunen.
Också abonnenter för vilka anslutning skulle bli osedvanligt dyr kommer att kunna få
skattelättnad. Detta utreds på regeringskansliet.
Avsikten är att kommunstödet och abonnentstödet ska docka in i varandra, överlappning är
tillåten då t.ex. abonnemangsavgifterna är speciellt höga - kommunen kan då gå in och
subventionera - men med hänsyn tagen till den kommunala likställigheten, alla i samma
situation ska få samma stöd.
Sammantaget ska 3,2 miljarder delas ut, inledningsvis 1,2 miljarder till kommuner och 1,2
miljarder till abonnenter. Vid utgången av år 2002 fördelas resten.
Kriterier för lokalt program för försörjning av IT-infrastruktur:
- Kommunen ska på ett trovärdigt sätt visa på hur huvuddelen av befolkningen får sitt behov
tillgodosett.
- Programmet ska innehålla prioriteringar mellan de orter där kommersiellt bredband inte
bedöms komma till stånd.
- Vid behov samordning med näraliggande kommuner

- Grundläggande tillgång på bredband går före förbättring av befintliga nätverk
- Kapaciteten skall möjliggöra överföring av multimediatjänster med god kvalitet.
- Teknikneutralitet bara kapacitetskraven uppfylls
- Nätet skall vara öppet för olika operatörer
- Orter med stort inslag av IT-företag ska uppmärksammas särskilt
- Beskrivning ska göras av befintlig kanalisation och uppbyggnad på sikt.
Medel utgår inte för redan befintliga investeringar och inte för mark.
Utfall per invånare i skärgårdskommunerna (urval)
Som tätort räknas orter med 3 000 invånare. För att en kommun ska räknas som
landsbygdskommun måste man ha en landsbygdsareal överstigande 100 kvadratkilometer
Följande kommuner med skärgårdsprägel räknas ej ha någon landsbygd och får därför ej stöd:
Stockholm, Lidingö, Öckerö, Vaxholm, Tyresö, Hammarö, Oxelösund.
Lågt stöd får Tjörn, Sotenäs, Landskrona och Göteborg (under 240 kr per landsbygdsinnevånare).
Värmdö 265 kr/landsbygdsinnevånare 4.813 tkr
Österåker 272 2.494
Haninge 337 1.983
Norrtälje 367 9.989
Nynäshamn 298 2.124
Östhammar 385 6.620
Nyköping 375 6.824
Valdemarsvik 463 2 489
Söderköping 389 2 749
Mönsterås 347 2 894
Oskarshamn 428 3 999
Västervik 438 7 342
Karlskrona 302 7 570
Jönköping 334 8 463
Landskrona 235 2 400
Tanum 362 4 375
Lysekil 258 1 900
Strömstad 377 1 923
Örebro 313 9 142
Söderhamn 354 5 365
Härnösand 477 3 658
Luleå 410 7 537

SRF synpunkter
Kommunen bör anställa en IT-strateg. IT-chefen, som är ansvarig för drift av befintliga
system har sällan tid för det strategiska arbete som behövs.
Bilda en arbetsgrupp i skärgården bestående av fastighetsägar- företagarföreningar, skolor och
samhällsföreningar, större konferensanläggningar, militären och ev andra aktörer. Diskutera
igenom era behov och uppträd samlat. (gå in på www.dalaro.net och titta på hur vi gjort på
Dalarö-Utö-Ornö).
Lägg ev en strategi för hushållens behov och en strategi för företag och skolor som tillverkar
multimediaprodukter. ADSL-nivån är utmärkt för hushåll men räcker inte om vi vill att
skärgårdsskolorna också ska bli distansutbildningscentra med interaktiv undervisning.
Påverka kommunen att lägga in all sin utbyggnad i planen, skoluppbyggnad, intranät etc - då
först blir det ekonomi i planen, annars har man inte råd att göra anspråk på det statliga
bidraget.
Påverka kommunen att ställa villkor mot nätverksinnehavaren så att skärgården ingår i det
gemensamma kommunala avtalet. Dvs de får inget avtal på tätorten om de inte har med
glesbygden. I Haninge har kommunen gått ihop med Haningebostäder och ställer dessa villkor
tillsammans.
Ta tid på er att välja operatör. Gå inte på de stora på marknaden direkt, fundera på om ni kan
göra något lokalt så att det blir ett IT-företagande lokalt. Jfr. Blekinge skärgård där man bildat
en ekonomisk förening.
Ett problem är att ingen i kommunen har översikt över vilka teleledningar, el-ledningar som
finns eller annat som är nedgrävt i marken - ofta kan lokala rör- och elfirmor detta bäst.
===================================================================

