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§ 30 

Diarienr: KS-2021/01149 

Umeå kommuns yttrande gällande remiss av 

promemorian: Ett undantag från 

lokaliseringsprincipen för kommunal 

bredbandsutbyggnad (I 2021:A) 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att yttra sig enligt nedanstående gällande promemorian Ett undantag 

från lokaliseringsprincipen för kommunal bredbandsutbyggnad. 

Ärendebeskrivning 

Umeå kommun är remissinstans för promemorian Ett undantag från 

lokaliseringsprincipen för kommunal utbyggnad (I 2021: A). I 

promemorian föreslås en ny lag om undantag från lokaliseringsprincipen 

för utbyggnad av kommunala bredbandsnät.  

Förslaget innebär att kommunala stadsnät får möjlighet att bygga ut 

bredbandsnät utanför det egna området, under förutsättning att det sker 

inom geografisk närhet till bredbandsnätet i den egna kommunen och för 

att uppnå en ändamålsenlig bredbandsinfrastruktur. Syftet med förslaget 

är att underlätta utbyggnaden av snabbt bredband. Målet är att fler 

hushåll och företag får tillgång till snabbt bredband i enlighet med 

regeringens bredbandsmål. Den föreslagna lagen ska träda i kraft den 1 

juli 2023.  

Umeå kommuns yttrande gällande promemorian har tagits fram i samråd 

med Umeå Energi och Svenska stadsnätsföreningen. 

Beslutsunderlag 

Umeå kommuns yttrande gällande promemorian Ett undantag 

från lokaliseringsprincipen för kommunal bredbandsutbyggnad (I 

2021: A): 
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Tillgång till ett stabilt och kraftfullt bredbandsnät är viktigt för att kunna 

bo, leva och verka i alla delar av landet. Samtidigt finns idag utmaningar 

med att bygga bredband i framför allt glesbefolkade områden, som lands- 

och glesbygder, där grävsträckorna blir längre och kostnaderna per 

ansluten byggnad högre. Umeå kommun instämmer därför med 

innehållet i promemorian och menar att det är viktigt att undanröja 

eventuella hinder som kan stå i vägen för utbyggnad i områden som idag 

saknar bredband och snabb uppkoppling.  

Sveriges kommuner behöver samarbeta och samverka mer och 

inom ramen för bredbandsområdet utgör den så kallade 

lokaliseringsprincipen i dag ett hinder för kommunala stadsnät. 

Det här är något som lyfts av Sveriges Kommuner och Regioner, 

SKR, samt av Svenska stadsnätsföreningen. 

När det gäller digitalisering, bredbandsutbyggnad och drift av 

bredbandsnät är kommunernas administrativa gränser inte 

nödvändigtvis naturliga avgränsningar för bredbandsutbyggnad 

och drift av desamma. Redan i dag samverkar kommuner ofta 

med kommuner i sin närhet och dessa samarbeten kan också 

medföra ökat behov av uppkopplingar och samverkan i 

driftsfrågor. Allt för att säkerställa ett driftsäkert bredbandsnät 

som kan leverera samhällskritiska tjänster.  Det är därför viktigt 

att en framtida lagändring inte enbart tar hänsyn till hushåll och 

företags behov av uppkoppling utan även ser till kommunernas 

egna behov av tillgång till ett robust och säkert bredbandsnät. 

Det kan exempelvis handla anslutningar i syfte att minska 

sårbarheten för driftstörningar och möjlighet att minska 

kommunens sårbarheter för driftstörningar i omvärlden. 

Sveriges kommuner har tagit ett stort ansvar i arbetet med att 

bygga ut bredbandsnät med hög kapacitet. Det är viktigt att de 

kommunala stadsnäten ges möjlighet att bidra till den fortsatta 

utbyggnaden också i framtiden. 

Det finns ett behov av ett undantag från lokaliseringsprincipen 

och det förslag som nu remitteras innebär att stadsnät ges 

möjlighet att verka också i andra kommuner, vilket är positivt. 

Umeå kommun förordar därför att en lagändring genomförs med 

ett önskemål att även driftsfrågan beaktas. 
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Beredningsansvariga 

Jennie Bergvall Kalén, Övergripande planering 

Olle Norqvist, Övergripande planering 

Anna Gemzell, Övergripande planering 

Stefan Granberg, IT 

Mats Berggren, Umeå Energi Umenet AB 

 

Planeringsutskottets beslutsordning 

Planeringsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag. 

Beslutet ska skickas till 
i.remissvar@regeringskansliet.se  och 
i.esd.remisser@regeringskansliet.se. Ange diarienummer I2021/03211 
och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. 
  
 

 

 

 

 

 

mailto:i.remissvar@regeringskansliet.se
mailto:i.esd.remisser@regeringskansliet.se

	§ 30
	Umeå kommuns yttrande gällande remiss av promemorian: Ett undantag från lokaliseringsprincipen för kommunal bredbandsutbyggnad (I 2021:A)
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Beredningsansvariga
	Beslutet ska skickas till



