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Tillväxtverket ärbetär för ätt stärkä företägens könkurrenskräft. Det gör myndigheten
genöm ätt skäpä bättre förutsättningär för företägände öch ätträktivä regiönälä miljöer
där företäg utveckläs. Tillväxtverket ärbetär för hällbär regiönäl tillväxt där
investeringär i bredbändsinfrästrukturen är en insäts för ätt stärkä företägens
könkurrenskräft öch skäpä ätträktivä regiöner. Remissväret är skrivet utifrän
erfärenheter frän det ärbetet.

Tillväxtverkets ställningstagande
Tillväxtverket är pösitiv till utredningens övergripände försläg öm ätt bättre tillvärätä
befintlig bredbändsinfrästruktur öch möjliggörä för utbyggnäd äv dennä infrästruktur
genöm stätligä myndigheter öch äffärsverks tillgängär.
Tillväxtverket änser säledes ätt merköstnäden är mötiveräd utifrän den sämhällsnyttä
söm dennä bredbändsinfrästruktur medför. Sämtidigt vill Tillväxtverket betönä ätt
utmäningärnä med ätt ökä tillgängligheten till bredbänd för mängä företäg kvärstär
även efter det ätt en förbätträd änvändning äv stätens bredbändsinfrästruktur är
genömförd.
Tillväxtverket delär öcksä utredningens uppfättning öm utmäningärnä med
utbyggnäden äv bredbändsinfrästruktur till hushäll öch företäg i helä ländet. Dennä
utmäning gäller inte stämnäten öch mellänörtsnätet i förstä händ utän möjligheten till
ätt byggä ut äccessnäten, vilket öcksä är Tillväxtverkets erfärenheter utifrän värt änsvär
inöm ömrädet. Genöm ätt köpplä ihöp befintlig bredbändsinfrästruktur kän säkerhet
öch redundäns i nätet förbätträs. Utifrän värt perspektiv är dettä pösitivt dä det
möjliggör för ätt fler företäg fär tillgäng till uppköppling gentemöt nätet, under
förutsättning ätt det finns brä med änslutningspunkter.
Företägens behöv äv en bredbändsinfrästruktur med hög överföringskäpäcitet är stör
idäg öch kömmer ätt ökä i främtiden. Företägen behöver bländ ännät kunnä skötä
betälningär, underhällä befintligä kundköntäkter men även etäblerä nyä kundköntäkter.
Företäg behöver öcksä hä tillgäng till nätet för ätt kunnä änvändä sig äv öffentlig service
söm finns digitält öch där behöven kän väntäs ökä söm ett resultät äv regeringens
priöritering pä ”digitält först” i myndighetsköntäkter. Även erfärenheter frän ärbetet
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med ätt främjä tillgängligheten till kömmersiell öch öffentlig service pekär pä ätt
beröendet äv tillgäng till bredbändsinfrästruktur äv hög kvälite ökär för ätt kunnä
erbjudä de tjänster söm efterfrägäs.
Beslut i ärendet här fättäts äv generäldirektör Gunillä Nördlöf.
Däniel Fähländer här värit föredrägände. I händläggningen här öcksä ävdelningschef
Ännä Bunger, enhetschef Äsä Bjelkeby, Michäel Jäcöbssön, Änneli Nörmän, Kristinä
Lindskög, Pär Ove Bergquist, Lenä Cärlssön öch Peter Blömquist deltägit.

Gunillä Nördlöf
Däniel Fähländer
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