Så kan kommunerna
främja bredband

Aktuella bredbandsfrågor, april 2011


Regeringens bredbandsstrategi – hållbar tillväxt och konkurrenskraft





Statlig styrning på IT-området










e-Delegationen – tredje generationens e-förvaltning (2014)
Bredbandsforum – dialog och samverkan kring utbyggnad
Digitala agendaarbetet, kommunal koppling på eu-nivå

Nyheter i konkurrenslagstiftningen – tvistlösning
Gemensamt uttalande PTS, KKV och SKL
Nya PBL – maj 2011, kommunalt ansvar att beakta behov av bredband
Ledningskollen - grävsamordning
Telias kopparnät i glesbygd – förebådar kommande teknikskifte
Trygghetslarm för äldre – omfattande teknikskifte (analogt/digitalt)




PTS regeringsuppdrag – informationskampanj rörande konkurrensfrågor
Bredbandsenkät

Strategiska IT-frågor - Ska hållas samman av Digital Agenda
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Nya PBL – behov av bredband, maj 2011
• Kommuner ges för första gången ett främjandeuppdrag på bredbandsområdet
• stor frihet att avgöra hur detta främjande ska genomföras
• policy för hur kommunen avser att agera – transparens, underlätta samverkan
• Skyldighet för kommuner att beakta behov av bredband och elförsörjning
• i översikts- och detaljplanering (IT-infrastrukturprogram)
• Möjlighet att reservera mark för teleanläggningar
• tomrör (kanalisation)
• noder/kopplingspunkter/master
• Grävsamordning – en av de viktigaste kommunala främjandeinsatserna
• ingen skyldighet enligt PBL men stor nytta för kommunen själv
• www.Ledningskollen.se – verktyg för grävsamordning – samverkan med PTS och Lst
• ökad tillgänglighet och kostnadsbesparing (i grossistledet)
• Vägledning – Boverket publicerade den första i december, sök på elektronisk kommunikation
• Samlad kommunal strategi för hela bredbandskedjan
• kommunala kärnverksamheter
• kommunala bostadsbolag
• stadsnät (i förekommande fall)

SKL och medlemmarna är aktiva i
Bredbandsforum








Arbetsgrupper för finansiering, för nytta och för att
undanröja hinder.
SKL deltar och driver i samtliga grupper, Carola Gunnarssson
är vår representant. Anna-Karin Hatt är ordförande
Flera leveranser under året
SKL gör en rapport, kallad Best Practice för hur kommunerna
kan främja bredbandsutbyggnad.

Offentliga rummet i Trollhättan
Nätverksdag för att:
I samarbete med SSNF diskutera hur kommunerna ska kunna
främja bredbandsutveckling.
I samarbete med MSB starta upp ett nätverk för
informationssäkerhet med kommunerna som målgrupp
I samarbete med Hjälpmedelsinstitutet Hjälpmedelsinstitutet,
Sjuhärad och Norrbotten djupdyka i Trygghetslarmsfrågorna
Och mycket, mycket mer…… offentligarummet.se

Hör gärna av dig!

TACK!
Jörgen Sandström, SKL
jorgen.sandstrom@skl.se

