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Inhämtande av synpunkter angående principer för 

kommunala insatser på bredbandsområdet 

 

Post- och telestyrelsen(PTS) och Konkurrensverket (KKV) anser att de 
principer som överenskoms år 2010 (se bifogade presentation, bilderna 8-11 
och principerna) fortfarande är i huvudsak relevanta, men är öppna för att göra 
förändringar som gynnar utbyggnad och konkurrens. Vissa överväganden till 
förändringar och förtydliganden föreslås också (se bilderna 4-6 i 
presentationen).  

Målsättningen är att principerna ska kunna vägleda kommunerna i hur de ska 
agera för att värna kommunmedlemmarnas intressen inom bredbandsområdet. 
Myndigheterna bereder nu alla berörda (t.ex. kommuner, stadsnät, allmännyttiga 
fastighetsbolag, branschföreningar, intresseorganisationer, privata aktörer, 
myndigheter, grossistkunder och alla andra som anser sig berörda) möjlighet att 
inkomma med synpunkter på befintliga principer, de föreslagna förändringarna 
och övriga synpunkter marknaden kan tänkas ha som inte tas upp i befintliga 
principer. 

Önskemål om struktur på inkomna svar 

PTS och KKV väntar sig ett stort antal dialogsvar. För att dessa ska bli 
överblickbara och arbetet med sammanställning och analys ska underlättas 
önskar myndigheterna att svaren struktureras på ett visst sätt.  

1. Vem ska svara? 
a. Alla som önskar svara är välkomna att svara.   
b. Kommuner uppmanas att inkomma med egna svar, fristående från 

sina allmännyttiga fastighetsbolag och eventuella stadsnät. 

http://www.pts.se/upload/Ovrigt/Om-PTS/infomaterial/principbroschyr.pdf
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c. Branschföreningar och intresseorganisationer (t.ex. SKL, SSNF, 
IT&Telekomföretagen, Svenskt Näringsliv och SABO) uppmanas 
att inkomma med ett samrådssvar inklusive en lista över vilka 
medlemmar som aktivt har uttryckt att de ställer sig bakom 
samrådssvaren. Alla medlemmar, som har en åsikt som helt eller 
delvis avviker från respektive organisations, uppmanas inkomma 
med ett eget samrådssvar.   
 

2. I vilken ordning ska synpunkterna ges?  
a. Börja gärna med en sammanfattning av era synpunkter. 
b. Kommentera sedan de befintliga principerna. Följ gärna 

principernas disposition (bilderna 8-11 eller principerna). Använd 
gärna respektive princip som rubrik. Skilj gärna referat från egna 
synpunkter. 

c. Kommentera sedan PTS och Konkurrensverkets förslag (bild 4-6 i 
presentationen) 

d. Framför slutligen eventuella övriga synpunkter ni har. 
 

3. Hur bör synpunkter formuleras för bästa överblick och förståelse? 
a. Skriv rakt på sak och konkret.  
b. I fråga om erfarenhet av kommunalt agerande som lett till positiva 

eller negativa resultat, värdera gärna om agerandet enligt er 
uppfattning sker i t.ex. 80 procent av fallen eller snarare 10 procent 
av fallen, samt om ni kan iaktta en förändring över tid (t.ex. 
oförändrat läge sedan sju år eller trend som har ökat starkt de 
senaste två åren). 
 

Dialogsvaren kommer att publiceras på PTS webbplats 

Dialogsvar lämnas skriftligen på adressen gemensamma_principer@pts.se, 
senast den 16 september 2016 (datumet har ändrats efter dialogmötet) och 
kommer att publiceras på PTS webbplats.  

Om ni anser att era synpunkter innehåller uppgifter som omfattas av sekretess, 
vänligen markera dessa uppgifter och ange grund för er begäran. PTS kommer 
att göra en självständig bedömning av vilka uppgifter som omfattas av sekretess 
innan samrådssvaren publiceras på PTS webbplats. 

Inkomna svar blir ett viktigt underlag i myndigheternas arbete att förtydliga 
principerna och göra dem mer ändamålsenliga.  
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Kontaktpersoner 

Maria Wieslander, 08-678 55 00, maria.wieslander@pts.se  

Björn Axelsson, 08-700 16 00, bjorn.axelsson@kkv.se  
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