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RSS Beredningsgruppen för bredband
Effekter av Corona

- Efterfrågan har ökat
- Digitala klyftorna uppmärksammas tydligare
- Cyberhot ökat
- Investeringstakten sjunker
- Kapacitetsuttaget i stort detsamma men uttaget har bytt plats
- Glappet mellan digitala effektuttaget (digitalisering) kontra den digitala infrastrukturen ökar
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Byggnader Totalt
Återstående 
byggnader utan fiber

Återstående byggnader 
utan fiber utanför tätort

Varav permanent 
boende 
utan fiber 
utanför tätort

Jönköping 115 000 41 000 23 000 11 000

Halland 118 000 33 000 13 000 6 000

Kalmar 108 000 55 000 33 000 13 000

Kronoberg 71 000 31 000 18 000 7 000

Skåne 334 000 118 000 46 000 29 000

RSS 5 Totalt 746 000 278 000 133 000 66 000

Totalt antal byggnader i RSS (5 regioner) ca 746 000

- Varav ca 278 000 utan fiber varav 2/3 delar är permanentboende
- Varav ca 145 000 i tätort
- Varav ca 133 000 utanför tätort (hälften permanentboende)

Kartläggning och Utbyggnadsbehov 1.0
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133 000 ofibrerade byggnader utanför tätort i RSS (5 regioner)

- Varav ca 69 000 byggnader är ofibrerade i vita fläckar 
- Varav ca 10 500 byggnader ligger i närhet av någon nätägares område
- Varav ca 51 000 byggnader är ofibrerade i nätägares område (efteranslutning)
- Varav ca 1 500 byggnader, fördjupade beräkningar behövs 

Ofibrerade byggnader utanför tätort fördelat på region och områdestyp
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Exempelområde

På denna geografiska yta finns hittills 29 
identifierade nätägare, där alla har ett 
jobb att göra!
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Mot 2025:
- Fortsatt utbyggnad av gigabitnät (främst landsbygd)
- Mobilitet
- Kapacitet och tillgänglighet
- ”5G” - nätfunktioner ”även i Kalmar län”
- Ett sammanhängande system
- Sydsvensk plattform
- Behovsdialoger med näringslivet

”Placera tillgången till effektiva, säkra och robusta elektroniska 
kommunikationer i ett strategiskt regionalt utvecklingsperspektiv”
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Regionala forum; för relevanta aktörer i frågor kopplade till bredband

Länsmöte bredband (4 möten per år)
• Kommuner, länsstyrelsen 
• Ambitionen: inkludera fler intressenter ex. trafikverket, LRF, näringsliv, boverket, MSB (fr kv 3)
• Regionala prioriteringar
• Regional digital agenda, tema infrastruktur
• Förflytta bredbandsinfrastrukturen till att vara en del av samhällsplaneringen

Nätbyggare- och operatörer (3-4 tillfällen per år), start 28 januari
- Fiberföreningar, kommunala nätägare, privata nätägare, mobiloperatörer
- Öka samverkan mellan marknadens aktörer
- Gemensamma (regionala) frågor 
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Processer kommundialoger

Mars - april
• Inbjudan till kommunchef/-direktör (minst 5-6 v innan dialogtillfälle)
• Dialogtillfälle max 2 tim, ev. uppföljning
• Återstående utbyggnadsbehov 1 Gbit/s
• Regionala prioriteringar, hur koppla till lokala förutsättningar
• Bredbandsinfrastrukturen inom samhällsplaneringsprocessen
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Nationellt investeringsstöd 2021

Utvärdering av anbud (prel):

Lägst stödbelopp per byggnad.

Regionala prioriteringar

Används vid utvärdering av ansökningar 
Ger 50 % rabatt på stödbelopp per 
byggnad vid utvärdering
Av de stödberättigade byggnaderna får 
upp till 30 % (per region) omfattas av de 
regionala prioriteringarna
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Regionala prioriteringar (beslutade 2020)

- Samordning med andra insatser
nätbyggare, kommuner och andra intressenter
regional hållbar tillväxt, samordning med uppdrag och handlingsplaner

- Främjande av företagande och näringsliv samt andra verksamheter
bibehålla och utveckla respektive verksamheter
samhällsviktiga och -kritiska tjänster

- Beakta områdesspecifika kostnader i utbyggnaden

Fritidshushåll inkluderas.
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