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Bredband skärgården
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Tid 09.30

Plats Skärgårdsslaen

Närvarande SIKO
Kommuner Värmdö, Vaxholm, Österåker
Operatörer
Länsstyrelsen

Inledning och lägesrapport

Pia ordförande SIKO hälsar välkommen och berättar om hur 
situationen kring uppkoppling i skärgården ser ut idag. 

Några öar har bra bredband andra kan knappt maila. Målet från 
regeringens sida är att 2020 ska 90 % av alla hushåll i Sverige ha 
bredband med minst 100 Mbit/sek. Pia menar att skärgården inte 
ska vara de 10% som blir utan. 

En arbetsgrupp har börjat arbeta med frågan och hittills har de 
skickat ut enkät till boende, kommuner och operatörer. Utifrån 
resultatet kan det konstateras att det finns mycket att göra. 
22 öar har svarat. Många svar har kommit in från Ljusterö, där det 
på vissa ställen inte fungerar alls. Abonnemangen är väldigt olika 
och det ser väldigt olika ut med tekniker. På Landsort ser det 
exempelvis bra ut för de har fiber. 

Haninge och Södertälje svarade inte på enkäten som gått ut till 
kommunerna. Bland de kommuner som svarat uppger flera 
kommuner att de kan tänka sig ett samarbete mellan kommuner 
och operatörer. 

Det har varit svårt att få svar från de stora operatörerna, vissa går 
det inte ens att maila. Tre lokala operatörer har svarat, bland 
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annat framgår att de har svårt att få ekonomin att gå ihop. En del 
kan tänka sig att samarbeta för att få en bra lösning. 

Förutsättningar att gå vidare:
Bredbandsstödet
Länsstyrelsen administrerar bredbandsstödet upp till 75 %, där 
det inte finns någon marknad. Det handlar både om att 
uppgradera och dra in nya bredband och förbereda för fiber. 

- Inspel från deltagare från kommun: Otroligt besvärligt att 
hitta rätt i stödåtgärderna. Det måste förenklas, man ska 
inte behöva anlita en konsult för att kunna ansöka. Det är 
inte ansökningsblanketten som är svårt att fylla ut utan att 
hitta den. Finns också en massa olika stöd att finna, men 
de kan ibland stå emot varandra. 

Knappt 10 miljoner finns idag att söka hos länsstyrelsen inom 
landsbygdsprogrammet. De som kan söka är exempelvis byalag 
och kommuner.

Kanalisationsstödet.
Statliga stöd, kan sökas av enskilda personer, föreningar och 
kommuner. Ca 1 miljon kvar att söka. 

Stöd till medfinansiering.
Ibland krävs en offentlig part som medfinansiär. Stödet söks via 
landsbygdsprogrammet. 

Det finns intresse hos både operatörer och användare, men 
marknaden är problemet. Det finns också problem med att 
bidragen är komplicerade att söka och för vissa ställs krav som 
exempelvis tillgänglig för alla och viss standars. 
- Genom samarbete kan kostnaderna minskas. 

Siko förslag:
Att göra en förstudie. Det finns program (landsbygdsprogrammet) 
att söka från och för det behövs det göras en övergripande studie 
som tar ett helhetsgrepp, men vissa eventuella lokala lösningar. 

Alla deltagare presenterar sig kortfattat och sedan öppnas 
för diskussion:
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Vilken är markanden? Finns det en marknad?
Oavsett måste stödpengar till för öarna längst ut i skärgården, en 
marknadsanalys måste ingå i förstudien. Studien avgränsas till 
”skärgårdsliknande förhållanden” även kustnära, SIKO:s 
verksamhetsområden. Kanske inte alla delar av 
skärgårdskommunerna. 

Länsstyrelsen: 
Bredbandsstöden är förmånliga, men kräver kommunal 
medfinansiering. Stödet utbetalas efter genomför arbete. Först till 
kvarn får pengarna. I Stockholm finns det mycket pengar kvar att 
söka och få ansökningar har kommit in. Områden med stora 
behov kan sökas redan nu. 

Länsstyrelsen administrerar även den ekonomiska 
återhämtningsplanen. Den hanteras på flera olika sätt och sedan 
finns det pengar i landsbygdsprogrammet. Man kollar på vad 
sökanden har fått de senaste tre åren. Det är inte helt enkelt att 
hitta rätt hos länsstyrelsen.

Net1:
Vad är målet? Är det 100 mbit/s? Vad vill man uppnå i skärgården 
och inom vilken tidshorisont? Det är viktigt att etablera målbilden 
innan vi kommer in på lösningarna. 

Camilla Strandman: 
Målet att det inte ska finnas några vita fläckar. Det finns 
operatörer som sitter på lösningar men boende vet inte om det. 
Vissa sitter idag med telefonmodem. 

Länsstyrelsen:
Målet är den nationella bredbandsstrategin. Länsstyrelsen ska ta 
fram en bredbandsstrategi för länet och det ska finnas ett förslag 
till sommaren. 

SIKO var med på exekutiv kommittén där strategin diskuterades. 

Nisse: 
Det är bra att hjälp finns för stöd till att bygga, men driften? Där 
har det fungerat med ideella krafter. Det skulle hjälpa mycket om 
det fanns stöd även för driften. Jmf. Waxholmsbolaget, funkar inte 
kommersiellt, men där har man bestämt att det ska fungera. 
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Strukturen i botten kan ägas av ”samhällsaktörer” och operatörer 
står för driften. Projekten riskerar att dö om man inte kommer 
fram till ön med en rimlig driftskostand. Samarbete kring detta 
måste till för att ha råd, det är viktigt att inte glömma bort hur 
man kommer fram till öarna rent driftsmässigt. Se till att bygga ut 
så att inte en enda kobbe är vit fläck, men det är för kostsamt för 
operatörerna. Samarbete är därför viktigt, för det går att 
kombinera tekniker.

Net1: 
Vissa fläckar blir aldrig kommersiellt gångbara. Det finns ett värde 
att bygga ut de vita fläckarna och man kan täcka hela 
skärgården. Net 1 kan täcka hela skärgården med 100 % om 
mottagarantenn är tillräckligt högt upp kan man få täckning i hela 
skärgården. Men, kan samhället ge stöd för att bygga upp 
master?

Stokab: 
Mycket gjordes mellan 1997-2000, men det var med stödåtgärder 
man byggde. 
Bredbandsstödet byggde på befolkningstäthet, så Sthlm fick 
knappt något förutom en del till skärgården. 

Camilla Strandman:
Det finns intresse att knyta samman det kommersiella och det 
offentliga.

Pia: 
Var med och startat Sandhamns bredbandsförening, håller med 
Nisse att man måste fundera på driften, de ideella föreningarna 
fixar inte driften. Kostnaderna blir högre för de små drifterna, 
många backar då om de inte har det akuta behovet. Med många 
kunder skulle kostnaderna sänkas, men det är för dyrt för många i 
början.

Camilla Strandman:
Kommuner betalar idag en halv miljon till Stokab för driften och 
Lidingö har också tagit in offerter från Stokab

Kustbandet:
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Många går över till 3G för det funkar ”överallt”. Därför tappar vi 
kunder i skärgården, vi levererar ADSL. Många använder istället 
3G om de bara behöver skicka e-post. 

Camilla Strandman:
 Samarbetet har falnat på kommunsidan. Det måste tas fram ett 
underlag till kommuner och landsting. 
Vad gälller 3G blir det säsongshastigheter med dålig uppkoppling 
på sommaren. 

Per Sundin: 
Trådlöst i alla äran men det är ett komplement. Det fungerar inte 
för företag. 

Net1:
Jobbar med trådlös router och majoriteten av kunderna har det 
som sitt primära bredband. 

Per Sundin:
Funkar det att ta bort alla kablar i skärgården och bara köra 
trådlöst?

Net1: 
Kan öka kapaciteten i nätet, men till slut kommer det till att 
behöva bygga ut nätet. 

Per Sundin:
4G kommer bli dyrare att bygga ut än kablar. 

Net1: 
4G kommer aldrig ske ut till de sista öarna. 

Kustbandet:
På vissa öar måste man bygga fiber, måste sätta högt mål.

Nisse:
Sverige riskerar att bli indelat i ett A- och ett B-lag. A-laget 
kommer ha allt och det är fiber som gäller. Om skärgården ska 
tillhöra A-laget ska man satsa på att bara komma fram överallt, 
att ha fiber hem till alla stugor. Det finns idag el till alla, och det 
är ofta byggda av privata små bolag. Kan man gå man ut huset 
för att göra det kan man också bygga fiber
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Camilla Strandman:
Målet bör vara så god teknik så långt det går. Vi ska inte grotta 
ner oss i målen med kommatecken. 
Måste fokusera på det kommunala perspektivet, ett enskilt 
hushåll är inte det viktiga utan framtidssäkringen. Måste ha 
helhetsperspektivet och lägga en bred palett. Måste planera för 
näringslivet, besöksnäringen och alla grupper måste tillgodoses. 

Camilla Strandman:
Ser två spår: 

1. Hur ska nätet se ut?
2. Uppvakta myndigheterna
- problemet att skärgården inte är ett utpekat 

glesbygdsområde. 

Monika: 
Alla kommuner har miljöpolicy med möjlighet att jobba hemma. 
Det är en stor fråga som har att göra med miljömålen pga dåliga 
förbindelser och långa pendlingstider. 
Vem går vidare med alternativen? Kommunerna? Vem ska man ta 
kontakt med när man har bra idéer?

Camilla Strandman:
Det behövs en tydligare kartläggning där vi kokar ner allt vi säger 
idag. 

RB:
Konkurrenssituationen är viktig att ta upp. Norrtälje kommun 
konkurrerar ihjäl oss när de bygger egna nät i nätet. Det blir dyrt 
och svårt för små aktörer att överleva så som kommunerna 
jobbar. Länsstyrelsen ger stöd till kommunerna, sen kör de 
parallellt med små operatörer. Går inte att använda fibern för det 
är för dyrt. 

Camilla Strandman:
Kan man inför differentierad taxa? Kanske fritidsabonnemang för 
de som är ute i skärgården på sommaren så de kan hjälpa till att 
finansiera för de fastboende.? Ökort för bredband? 

Hur går vi vidare?
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Camilla Strandman:
Finns en ev. projektledare, den personen som drev 
vintertrafikprojektet. Sune Folgelström. Har relativt mycket 
kunskap om bredband, har också varit inblandad på operatörsidan 
men är det inte längre.

Vi behöver en förstudie med marknadsanalys för hela skärgården. 
Så att när man ska bygga vet man hur man ska bygga, när man 
ska söka pengar vet man var man ska söka. 
Kan ge uppdrag till ex. Scanova. 

En studie på ett par månaders sikt, och en på lång sikt. Dessa kan 
gå parallelt. Det viktiga är att se till att alla dokument är klara. 

Vi kan söka pengar för att göra förstudien. 

För att arbetet ska fungera måste en styrgrupp finnas, som man 
kan bolla mot. Alla deltagare här borde vara med- dagens sällskap 
kan få utgöra referensgrupp! Måste också få med personer från 
de andra kommunerna. Länsstyrelse kan inte sitta med, det blir 
konstigt.

Länsstyrelsen:
Finns känslan att det finns konkurrens-hämmande aktörer måste 
man titta på det. Det finns nya principer för detta. 
Studien måste också titta på vilka tidigare investeringar som 
gjorts. 

Net 1:
Viktigt att titta på hela kedjan om fiber från punkt A till punkt B, 
kanske annat från punkt B till punkt C.

Camilla Strandman:
Marknadsanalysen får titta på det. Vi ska inte släppa driftsstödet 
och samhällsnyttan, detta är inte ett litet projekt utan många 
saker. 

SIKO har fått uppdraget från regionala skärgårdsrådet. Där sitter 
ju politiker som måste fatta beslut i sina egna kommuner. I den 
här gruppen är vi överens om att det är viktigt fråga, nu får vi ta 
med det hem och göra det till en viktig fråga i kommunerna. 
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Ett tips till länsstyrelsen:
Göra en mall eller en lathund, det har man gjort i andra delar av 
landet. 

Net1:
Tidsaspekten är viktig vid markandsanalysen. 

Vid pennan fram till hit
Karin Ernlund

Möte med Bredbandsaktörer 17/3 2011, 
minnesanteckningar forts

Slutsatser:

• Stöd för förslaget att genomföra ett förstudieprojekt med syfte 
att ta fram konkreta underlag för kommande stödansökningar och 
andra satsningar.

• Finansiering av förstudien söks via landsbygdsprogrammet alt 
UROSS. Ev kan medfinansiering 40% behöva sökas från 
skärgårdskommunerna, vilka då snarast måste fatta beslut om 
deltagande.

• SIKO föreslås stå som projektägare och stödansökare när det 
gäller förstudien. En projektledare och några kunniga bisittare 
utgör kärnan, dagens mötesdeltagare blir referensgrupp. SIKO:s 
styrelse fattar de formella besluten kring förstudieprojektet.

• Förstudien ska innehålla följande delar:
1)Marknadsanalys och kartläggning av befintliga lösningar och 
aktörer

2)Förprojektering av olika delar, på kortare och längre sikt, med 
kostnadsberäkningar som ska ligga till grund för kommande 
stödansökningar.Analyser ska innehålla även hur kommande 
kostnader ska fördelas. Inventering av hur olika aktörer kan 
samverka för ett bästa totalresultat ska göras.

3)En parallell process som riktas mot myndigheter på olika nivårer 
startas. Där ska fokus ligga på att föra fram samhällsnytta, 
likabehandlingsaspekter mm när det gäller 
bredbandsinfrastruktur i marknadsmässigt svaga områden. Även 
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frågor om olika typer av kontinuerligt driftstöd ska föras fram 
Denna tredje del kan drivas även utanför själva förstudien, av 
SIKO och andra samhällsaktörer.

• Viktiga aspekter under kommande arbete är bl a att vi snabbt 
bör komma igång med ansökningar till konkreta projekt, inte 
vänta på en helhetslösning. 
Frågor om konkurrens mellan operatörer, kommuner och andra 
inblandade ska hanteras så att åtminstone de flesta kan känna att 
de på längre sikt har att vinna på samarbete. 
Tiden är knapp för att vi ska kunna nyttja de nu tillgängliga 
stödpengarna så förstudien ska vara klar senast til sommaren 
2011. Vissa stödansökningar till konkreta projekt kan skickas in 
medan förstudien pågår.
Viktigt att föra ut information om pågående arbete till såväl 
skärgårdsbor i allmänhet som kommuner och andra. Förslag om 
särskild webportal länkad till andra lämpliga sidor.
Särskilda informationsinsatser till skärgårdskommunernas 
politiska ledningar och IT-tjänstemän. Skrivelse för omedelbar 
utsändning till Regionala skärgårdsrådet, Exekutivkommittén m fl 
som innehåller minnesanteckningar från dagens möte mm.

Slutsatser nerskrivna av Camilla Strandman

Närvarolista
Österåker Monika Smidestam
Värmdö Jörgen Sandström
RB Communikation Rickard Björling
RB Communikation Thomas Wester
Kustbandet Michael Backhuvud
Nilings Nils Sundman
EtaNet Lars Wennebring
Net1 Fredrik Sidhage
Net1 Ragnar Kämpe
Teknikbyrån Roland Höglund
Teknikbyrån Roger Lindahl
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Fiberoptisk nätprojektering Ornö, Per Sundin 
Landstinget Karin Ernlund
Länsstyrelsen Sven Erik Svensson 
KTH Anders Comstedt
SIKO Camilla Strandman
SIKO Pia Södergren


