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CIRKULÄR 2005:10 
2005-02-07 

Frysta statliga bredbandsmedel under år 2005 
 
Den nu pågående utbyggnaden av bredband i glesbygd, som kommunerna är 
engagerade i, baseras på en överenskommelse mellan näringsminister Björn 
Rosengren och Svenska Kommunförbundets ordförande Ilmar Reepalu våren 
2001. Överenskommelsen innebar att kommunerna åtar sig frivilligt en ny uppgift, 
att etablera IT-infrastruktur för bredband i glesbygd, d.v.s. i områden där 
marknaden av kommersiella skäl inte bygger ut. 
 
I gengäld sänktes kraven på kommunernas medfinansiering, från 60 % till 5 %, 
regelverket kring hanteringen av stödmedlen förenklades och 
projekteringsperioden ökades från år 2002 till år 2004, vilket sedan har förlängts, 
med 1 år i två omgångar, till att numera omfatta år 2006. 
 
Förbunden har i samverkan med Länssamverkan Bredband alltsedan slutet av år 
2002 sammanställt uppgifter kring hur kommunernas bredbandsarbete fortskrider. 
Vi har fortlöpande, två gånger per år, levererat dessa uppgifter till 
Näringsdepartementet som underlag för regeringens arbete med de årliga vår- resp 
höstbudgetproposition. 
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att siffrorna ger en klar bild av att 
kommunerna visat stort engagemang och tagit stort ansvar för att genomföra sina 
respektive bredbandsprojekt. I genomsnitt har kommunerna bidragit med 13 % av 
finansieringen av utbyggnaden. Institutet för tillväxtpolitiska studier, ITPS, 
lämnade i december år 2003 rapport till regeringen rörande utvärdering av 
regeringens IT-politik. Bredbandsutbyggnaden, då i halvtid, beskrivs som 
framgångsrik, inte minst genom det stora engagemang som kommunerna visat, 
och ser ut att utvecklas över förväntan. 
 
Regeringens beslut att sparade statliga anslagsmedel vid utgången av år 2004 skall 
frysas skall ses mot det statfinansiella läget kring statens utgiftstak. Frysningen 
gäller generellt samtliga statliga anslagsmedel och är inte en riktad åtgärd mot 
bredbandsutbyggnaden. Regeringens intentioner är att frysningen skall hävas 
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senast år 2006 men inga utfästelser har givits kring detta. Regeringskansliet har 
framhållit att bredbandsutbyggnaden är ett fortsatt prioriterat politikområde. 
 
De projekt som berörs av frysningen är de som i förordningarna kallas 
ortssammanbindande nät, de är dessa medel som ligger på anslag hos 
regeringskansliet. Frysningen berör således inte lokala telenät, stomnätsanslutning 
och medel till eftersatta områden eftersom dessa projekt finansieras genom 
kreditering på kommunernas skattekonto.  
 
I samverkan med Länssamverkan Bredband har vi fått siffror över frysningens 
konsekvenser. Ca 625 miljoner kronor av rena anslagsmedel berörs av frysningen. 
Därtill kommer ca 110 miljoner kronor i uteblivna strukturfondsmedel från EU 
eftersom dessa medel är kopplade. Större delen av medlen rör sig om 
slutredovisningar, d v s kommunerna har förskotterat dessa medel, och 
frysningens effekter blir då extra räntekostnader för dessa kommuner. Skulle 
frysningen komma att gälla hela året kan det också bli aktuellt för kommuner att 
behöva låna upp dessa medel. Om kommuner tvingas bryta avtal med leverantör 
på grund av frysningen kan även kostnader för eventuella skadeståndskrav på 
kommunen komma att uppstå. 
 
Förbunden har reagerat kraftigt på frysningen av bredbandspengarna. Ilmar 
Reepalu har i pressmedelande 2005-01-05 resp 2005-01-28 klargjort att 
frysningen innebär att överenskommelsen med förbundet bryts, att Sveriges 
Kommuner och Landsting kräver överläggningar om hur detta skall lösas och att 
vi kräver att de kommuner som drabbas ekonomiskt skall kompenseras. Vi har 
fortlöpande informerat regeringskansliet om de ekonomiska konsekvenserna av 
frysningen som underlag för denna diskussion. 
 
Vi avvaktar nu hur förbundens krav kommer att bemötas och kommer att så snart 
vi har klara besked informera er. Följ även med på vår hemsida. Vi lägger ut ny 
information i frågan så snart vi kan. 
 
Kontaktperson: Björn Björk, tfn 08-452 74 25 
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