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DIGITALA DALARNA

Rådgivning och stöd till byalag, kommuner och 
stadsnät

Tar fram Dalamodell för utbyggnad och stöd

Bevakar finansieringsmöjligheter

Utbildar

Deltar aktivt i nationella arbets-/beredningsgrupper

Leder Dalarnas Bredbandsforum

Håller i ERUF-utbyggnaden i Dalarna



RELEVANTA OCH INTRESSANTA?
Fokus på politiken

Fokus på kommunens tjänstemän

Fokus på stadsnät

Fokus företagande

Fokus på allmänhet 



DALAMODELLEN – SAMORDNAT HELHETSGREPP FÖR UTBYGGNAD

Stadsnät/teleoperatör

Fungerande marknad

Ortsammanbindande nät

ERUF

Bynät-LBP

Ortsammanbindande nät

Bynät-LBP

Företag

Företag

Kund
ÖP och DP (LIS)
Markägare

50% 
medfinansiering

Stöd till byalag
Information
Borgen?
ERUF



BREDBANDSFORUM DALARNA

Gruppens roll

Utgöra ett paraply för 
bredbands- och 
fiberfrågor

Nätverk

Aktiv, arbetande roll
(operativ)

Regional samverkan

Solidaritet i botten

Kompetensdelning

Erfarenhetsutbyte

Kommunerna

Region Dalarna

Länsstyrelsen

Landstinget

Högskolan

Företagarna

Coompanion



GOTT EXEMPEL FRÅN FALUN



SAMORDNING I DALARNA

Regionförbundet och Länsstyrelsen i Digitala Dalarna

 Samordning av kommunerna mfl i Bredbandsforum Dalarna

 Samordning mellan kommunerna och stadsnäten

Digitala Dalarna sköter mycket av det praktiska
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Programmen 
godkänns. 141218 
Bredband får ingå 

AO 1 öppnar jan 2015 

Ansökningar kommer in i 
ÖN och MN

Arbetsgrupp bildas 
jan 2015 Ta fram 
förslag till hantering

Rapport klar
150210
Förslag nr 1
Ramprojekt

150211 LSB2 nr 1
150218 första 

arbetsmötet med 

PTS

Förslag till ny 
förordning 150213

150224
Arbetsgruppen får 
nytt uppdrag, ta fram 
hanteringen

Hur bygga hantering 
för att uppfylla krav? 

Hur –Öppet 
förfarande?
Marknadsanalys?
Offentligt samråd? 

150319 trepartsmöte 
med PTS och 
Jordbruksverket

150420
Nödplan för arbete framåt
Mål kunna starta projekt 
sommaren 2015

150422
Beslut om att inkomna 

ansökningar i första 

omgången skulle återtas

140410
Peter på möte med 

Näring.

PM Konkurrensutsatt 
urval. Förslag att TVV ska 
göra öppet förfarande 
150414

Workshop med extern 
konsult. Mål effektivare 
process. Möta önskemål från 
Regionerna 
28/29 april

Ny metod. Fråga om befintlig fiber, plan att 
bygga med eller utan EU-stöd. Sen två 
vägar. En snabbväg. Beslut om detta 150505

Färdigställande av riktlinjer för 
behovskartläggning. Kommunnivå eller per 
sträcka? Valfritt.

Texter om offentligt samråd samt det 
offentliga samrådet utlagt på externa 
hemsidan 150601

Riktlinjer för behovskartläggning ut 150506. 
Svar senast 150522.

150626 deadline för synpunkter.
150629 internt möte om synpunkter

150701 AO 1:2 öppnar 
för sträckor utan 
synpunkt

Komplettering av 
synpunkter. Stopp 
pga
sekretess150708

150921-23-30 möten med Skanova + PÄ

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC

AND REGIONAL GROWTH



FÖRSLAG TILL SAMORDNING - SSNF

 Ställ krav och hjälp till med tekniska krav (standards, checklistor) för 
förläggningsteknik och materialval

Hjälp till i dialogen mellan Stadsnäten och kommunerna

Hjälp samhället att se nyttan med bredband. Tydliga, lysande 
exempel

Handgriplig hjälp och stöd är lättare att ta till sig för ett litet 
stadsnät (så som upphandlingsunderlag, cirkaprislistor etc)

 Peka på regional skillnad. Politiken talar om att ”Vi är alldeles för 
fokuserade på det som snart är en hygienfråga”…..”Get shit out of
the way” – År 2020 är prognosen 78% i Dalarna


