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Yttrande över slutbetänkandet Statens bredbandsinfrastruktur 
som resurs 
Dnr 2016/68 093 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen översänder följande yttrande till Regeringskansliet, 
Näringsdepartementet 

Yttrande 

Tingsryds kommun är en utpräglad landsbygdskommun belägen i sydöstra delen 
av Kronobergs län med gräns till Blekinge län i söder och Kalmar län i öster. 
Cirka 35% av de totalt 12000 invånarna bor på ren landsbygd. Andelen invånare 
bosatta på landsbygden är således mycket hög jämfört med övriga kommuner i 
riket. 

Bredband på landsbygden och i tätorterna i Tingsryds kommun 

Till skillnad :från förhållandena i riket som helhet, vilket konstateras i 
betänkandet, har utbyggnaden av snabbt bredband (minst 100 Mbit/s) hittills 
främst genomförts på landsbygden i Tingsryds kommun. Inom Tingsryds 
kommun har från år 20 l O närmare 20-talet lokala bredbandsföreningar bildats. 
Flertalet av dessa ekonomiska föreningar har byggt klart lokala bredbandsnät 
(byanät) som länkar samman de ingående fastigheterna med stamfibernätet 
Resterande föreningar står i begrepp att starta planeringen och byggnationen när 
besked om medfinansiering kan erhållas. Fiberföreningarnas bredbandsnät ägs 
av föreningarna där de som ansluter sig blir medlemmar och delägare. 
Fiberföreningarna ansvarar för byggnationen av sitt byanät samt gräver och 
lägger själva ned tomrör och kabel mellan fastigheterna och stamfibernät Tack 
vare just det lokala engagemanget i bredbandsföreningarna har stora delar av 
landsbygden inom Tingsryds kommun idag tillgång till utbyggt bredband via 
optokabel. Denna lägesbild upplever Tingsryds kommun mycket positiv. 
Kommunen har målsättningen att kvarvarande områden på landsbygden, som 
ännu inte har fått bredbandsutbyggnad (s.k. vita fläckar), skall få nätet utbyggt 
till fastigheter, hushåll, företag m fl. För att åstadkomma detta verkar kommunen 
för att ytterligare bredbandsföreningar startas. Vidare har kommunen avsatt 
ekonomiska resurser för fortsatt stamnätsutbyggnad i takt med den lokala 
utbyggnaden av accessnätet Inom Tingsryds kommun saknas allt jämt en 
marknadsdriven utbyggnad av bredband på landsbygden 
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I tätorterna genomför det regionala bredbandsbolaget Wexnet AB utbyggnaden 
av bredband via fiberkabeL Bolaget ägs gemensamt av de fyra 
kommunerna Tingsryd, Lessebo, Växjö och Alvesta. Utbyggnadstakten inom 
tätorterna kommer under de närmaste åren att intensifieras i betydande 
omfattning för att uppnå målsättningen att 90 % av alla hushåll och företag skall 
ha tillgång till bredband om minst l 00 Mbit/s år 2020. 

Kommentarer till betänkandet 

Tingsryds kommun ser ett värde i att staten redovisar ambitionen att 
effektivisera användningen av de statligt ägda bredbandsnäten. 
Kostnadsminskningar samt ökad säkerhet och robusthet i näten är viktiga motiv 
för att genomfåra de föreslagna förändringarna. Sannolikt finns det mycket 
begränsad volym av kanalisation och fiberkabel inom Tingsryds kommun som 
ägs av de statliga aktörerna Trafikverket, Svenska Kraftnät. Vattenfall AB och 
Teracom AB. Dessa omständigheter samt att utredningen endast ger förslag som 
gäller stamnät och mellanortsnät medför att de fårslag som presenteras i 
betänkandet inte får någon direkt märkbar effekt på utbyggnaden av de för 
slutkunderna så viktiga accessnäten. Indirekt ser kommunen dock ett värde i att 
tillgängliggöra den statliga infrastrukturen får att nå de uppsatta nationella 
bredbandsmålen får år 2020. 

Tingsryds-kommun ser _de tre redovisade fårslagen på särskilda 
regeringsuppdrag gällande förläggning av bredbandsinfrastruktur får framtida 
behov som mer betydelsefulla får att stödja och effektivisera 
bredbandsutbyggnaden. Tingsryds kommun vill här särskilt uppmärksamma 
regeringskansliet på den del som har med tillståndsgivning, taxesättning, krav, 
fårhållningssätt mm som avser fårläggning av kanalisation eller ledningar för 
bredband inom eller i anslutning till vägområdet för de statliga vägarna. Aktörer 
som arbetar med att planera och bygga ut bredbandsinfrastrukturen (inte minst 
de lokala fiberföreningarna och de lokal/regionala enheter som arbetar med 
utbyggnaden av starnnäten) upplever ofta en svår och komplex problembild 
kring processen att ansöka om, få ledningstillstånd och genomföra den faktiska 
byggnationen utefter de statliga vägarna. Kommunen kan konstatera att 
Trafikverkets taxesättning, krav- och kontrollinriktning mm i samband med 
fårläggning av denna infrastruktur utefter de statliga vägarna idag inte på ett 
optimalt sätt gynnar arbetet att uppnå det nationella bredbandsmålet på 90 % år 
2020. Inte minst gäller detta det allmänna mindre vägnätet där lokala 
bredbandsföreningar och andra lokala aktörer vill och behöver genomfåra 
grävningsarbeten får att försörj a bygden med det så viktiga accessnätet och 
ibland även stamnätsfårbindelser. Tingsryds kommun vill här se att regeringen 
genom ägardirektiv ger trafikverket ett tydligare uppdrag att hitta en förenklad 
process och tillämpning som i större utsträckning skulle kunna underlätta den 
just nu nationellt sett högprioriterade målsättningen att Sverige ska ha bredband i 
världsklass för att främja tillväxt, konkurrenskraft och 

l Utdragsbestyrkande 
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innovationsförmåga. Tingsryds kommun ser här som en åtgärd att trafikverket 
skulle kunna vara behjälplig och ta kostnaderna för trafikanordningarna i 
samband med grävningsarbeten för bredbandsutbyggnad utefter det statliga 
mindre vägnätet. 

Behov av ytterligare medel för att stödja bredbandsutbyggnaden 

Tingsryds kommun vill som sammanfattning till rubricerat betänkande SOU 
2016:1 samt som yttrande till det senare publicerade delbetänkandet av 
parlamentariska landsbygdskommitten SOU 2016:26 framföra följande: 
För att nå regeringens mål när det gäller täckning med snabbt bredband är det 
angeläget att ytterligare medel skyndsamt ställs till förfogande för att stödja 
bredbandsutbyggnaden på landsbygden. Länsstyrelsen i Kronobergs län har i 
dagsläget inneliggande ansökningar i Landsbygdsprogrammet motsvarande 124 
Mkr och en medelsram om 58 Mkr. Endast ett mindre antal av fiberobjekten 
kommer att kunna beviljas stöd. Med hittillsvarande ryckighet när det gäller 
tillgången på medel är risken uppenbar att den lokala initiativkraften dör ut. 
Tillgången till snabbt bredband är av yttersta vikt för en attraktiv landsbygd för 
boende, företagare och besökare. Digitala samhällstjänster, inte minst inom 
vård- och omsorgssektom, är under snabb utveckling och det är risk att en 
betydande del av landsbygdens befolkning hamnar i det som man kallar det 
digitala utanförskapet. 

Beskrivning av ärendet 
Regeringskansli et, Näringsdepartementet har i remiss 2016-02-16 översänt 
rubricerat slutbetänkande till Tingsryds kommun för yttrande. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från landsbygdsutvecklare Jörgen Larsson, 2016-04-20 
slutbetänkandet Statens infrastruktur som resurs (SOU 2016:1) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 132, 2016-05-02 

Beslutet skickas till 
Regeringskansliet, Näringsdepartementet 

i OtdXagsbestyrkande 


