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Projekt Samverkan kring IT-infrastruktur 

Beslutsstöd i bredbandsfrågor 
Bredbandsutbyggnaden i Sverige kommer att kräva bred samverkan för att 
blir framgångsrik. Det gäller att dels kunna lyfta fram frågeställningar kring 
hinder i utbyggnadsprocessen och dels skapa samsyn i tolkningar av regel-
verket. 
Svenska Kommunförbundet har av Näringsdepartementet fått medel för att 
under åren 2001 – 2005 ge stöd till kommunledningen i beslutsprocessen 
kring bredbandsutbyggnaden. 
För detta ändamål har förbundet inrättat ett projekt - Samverkan kring IT-
infrastruktur – med en bred sammansättning av kompetenser som kommu-
nerna kan tänkas vilja utnyttja på olika sätt i olika bredbandssammanhang. 
Projektet kan ge generella råd och stöd: 

• kring kommunens nya roll 

• kring IT-infrastrukturprogram 

• i markanvändnings- och plan- och byggfrågor i samband med ut-
byggnad av IT-infrastruktur 

• i juridiska frågor inför konkurrensutsättning/upphandling 

• vid upprättande av avtal/affärsuppgörelser samt 

• ge teknisk rådgivning i samband med utbyggnad av IT-infrastruktur 
och 

• sprida exempel på hur andra kommuner gjort  

Insatserna inom projektet är i huvudsak utformade som generella insatser 
inom projektets verksamhetsområden och riktar sig främst till kommuner, 
länsförbund och regionala IT-projekt. Projektets inriktning med generella 
stödfunktioner skall särskiljas från förbundens ordinarie linjearbete med spe-
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cifika insatser, intressebevakning och service. 
Utöver projektet ger vi rådgivning i enskilda tillämpningsfrågor rörande 
bredband inom ramen för vår ordinarie serviceverksamhet. 

Bakgrund 
Utgångspunkt för projektet är att regeringen erbjuder kommunerna ekono-
miskt stöd för att planera, öka förutsättningarna för och stimulera till ut-
byggnad av IT-infrastruktur för bredbandsanslutningar. Detta är för de flesta 
kommuner en ny arbetsuppgift som måste samordnas med kommunernas 
ordinarie verksamhet. 

För att denna utbyggnad skall ha förutsättningar att lyckas och för att på 
bästa sätt kunna ta tillvara de statliga stöden, är det nödvändigt att kommu-
nerna under en övergångsperiod får möjlighet till råd och stöd för hur man 
skall ta sig an dessa nya arbetsuppgifter. 

Kommunernas engagemang i bredbandsutbyggnaden är mycket olika från 
kommun till kommun. Därför kommer olika typer av stöd att behövas och 
kan avropas på kommunernas initiativ. En grov indelning av kommunerna i 
följande grupper belyser detta: 

• kommuner som helt saknar kommunalt förvaltningsnät och egen IT-
infrastruktur 

• kommuner som har tillgång till kommunalt förvaltningsnät genom att 
man hyr kapacitet av operatörer men saknar egen IT-infrastruktur 

• kommuner som har tillgång till kommunalt förvaltningsnät genom att 
man anlagt egen IT-infrastruktur 

• kommuner som har tillgång till kommunalt förvaltningsnät genom att 
man anlagt egen IT-infrastruktur och i vissa fall även gjort denna till-
gänglig för hushåll och näringsliv 

Olika stödformer 
Vi vill därför utforma vårt stöd till er så att ni skall kunna avropa detta på 
olika sätt beroende på var i planeringsprocessen ni befinner er och beroende 
på hur ert engagemang i bredbandsutbyggnaden ser ut.  
Fortlöpande information om bredbandsutbyggnaden, länkar till de statliga 
förordningarna, hur andra gör och hur ni når oss hittar ni på våra hemsidor: 
http://www.lf.svekom.se/it/bredband/ 
Obs! Om ni är vana att gå in på våra gamla hemsidor och kanske har en länk till 
http://www.svekom.se/infoit/ blir ni omdirigerade till de nya sidorna.  
Ta kontakt med oss om ni känner behov av andra generella stödinsatser, t ex 
seminarier/konferenser eller andra utbildningsinsatser. 
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