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Datum 2017-08-31
Diarienummer RUN 2017-00764
Post- och telestyrelsen

Västra Götalandsregionens svar på Post- och
Telestyrelsens skrivelse Dnr 15-7200,
”Inhämtande av synpunkter på förslag till
marknadsavgränsning på marknad 3a och 3b”
I flera av Västra Götalands läns kommuner har samtliga hushåll redan fått
erbjudande om att koppla upp sig mot de fibernät som byggs. Men det finns
naturligtvis mycket arbete kvar att göra innan detsamma gäller för alla länets
kommuner. Samtidigt är det så att många av dem som fått chansen att koppla upp
sig har valt att inte göra det. Med detta som bakgrund ser vi att det finns
anledning att kommentera det förslag till avgränsningen av marknaden som PTS
föreslår.
Regionala bredbandskoordinatorer från flera län har haft samråd och diskuterat
PTS PM i ärendet och kommit till en samsyn på frågan. Region Sörmland har
tagit på sig att skriva ihop ett komplett remissvar. Vi i Västra Götalandsregionen
har gjort bedömningen att deras svar så väl stämmer överens med vår egen
uppfattning att vi inte behöver skriva något eget svar, utan vi ställer oss helt
bakom Region Sörmlands svar vilket bifogas (två filer: ”Missiv
Marknadsavgränsningar.docx” och ”Rf inlaga PTS.pdf”).
På grund av den relativt korta tiden som vi har haft att sätta oss in i ärendet har vi
inte haft möjlighet att lyfta ärendet till politisk beredning. Om PTS vill det så kan
vi självklart göra det.
Västra Götalandsregionen har arbetat aktivt med bredbandsfrågor i många år,
bland annat har vår regionala samrådsgrupp, UBit (Utveckling av bredband och
IT-infrastruktur), funnits sedan 2008. Medlemmarna, som representerar Västra
Götalandsregionen, Länsstyrelsen, länets kommuner, Coompanion och Hela
Sverige Ska Leva, har en mångårig erfarenhet av både telekom- och
fibermarknaden. Vi har därför hunnit samla på oss en stor både teoretisk och
praktisk erfarenhet av hur bredbandsmarknaden fungerar.
En stor del av marknadens aktörer, inklusive de kommunala stadsnäten, har en
mycket aktiv verksamhet i länet och vi upplever att det finns en verklig och
fungerande konkurrens mellan dem. Inte bara i tätorterna utan även på
landsbygden.
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Med vänliga hälsningar

Eric Åkerlund
Regional bredbandskoordinator
Västra Götalandsregionen
Koncernkontoret
Kollektivtrafik och Infrastruktur
Telefonnummer: 0705-366306
E-post: eric.akerlund@vgregion.se
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