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Yttrande över promemorian Ett undantag från lokaliseringsprincipen 
för kommunal bredbandsutbyggnad 
Jönköpings kommun har beretts tillfälle att yttra sig över ovan rubricerade 
promemoria och lämnar följande synpunkter.  

Jönköpings kommun tillstyrker förslaget om undantag från lokaliseringsprincipen 
för utbyggnad av kommunala bredbandsnät, så att kommunala stadsnätsbolag ska 
ges möjlighet att bygga ut fibernät i outbyggda områden i geografisk närhet till 
den egna kommunen. Promemorians förslag kan bidra till att bredbandsutbygg-
naden kan bli mer effektiv och gå snabbare i vissa områden. Utbyggnaden är en 
förutsättning för landsbygdens utveckling och för att det ska vara möjligt att bo 
och verka i hela vårt land.  

Enligt Jönköpings kommuns uppfattning ska undantaget från lokaliserings-
principen även omfatta förvärv av exempelvis fiberföreningars befintliga nät, som 
finns i geografisk närhet till den egna kommunen. Över tid kan det uppstå behov 
av ny ägare och då bör möjligheten finnas att införliva sådana föreningsägda nät i 
ett närliggande stadsnät. Det handlar inte om att tvinga sig på fiberföreningar utan 
att skapa möjligheter om och när behov uppstår. Fiberföreningarna har haft stor 
betydelse för att driva på utbyggnaden i delar av landet där det saknats intresse 
från kommersiella aktörer. Samtidigt kan en förenings möjligheter och förutsätt-
ningar att driva ett bredbandsnät med tiden förändras och då ska det också finnas 
möjligheter till överlåtelse till annan, seriös aktör.  Detta i syfte att upprätthålla 
hög kvalitet vad gäller drift och förvaltning, för de fiberföreningar som inte har 
möjlighet att själva underhålla sitt fibernät. 
 
Jönköpings kommun anser att förslagen i promemorian är välkomna men vill 
framhålla att det även fortsättningsvis finns behov av åtgärder och insatser, inte 
minst i form av pengar, för att säkerställa att även landsbygd och glesbygd får 
tillgång till snabbt bredband. Det hade varit önskvärt att staten varit mer snabb-
fotad och tidigare tagit ett större ansvar för denna nödvändiga infrastruktur. Nu 
har kommuner i stor utsträckning fått gå före för att säkra utbyggnaden i stora 
delar av vårt land.  
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