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SKLs strategi för e-samhället  

• Enklare vardag för privatpersoner och företag 
 

• En smartare och öppnare kommunal förvaltning som 
stödjer innovation och delaktighet 
 

• Högre kvalitet och effektivitet i verksamheterna 
 



2025 

• Alla invånare har möjlighet att ansluta sina hem med 
100Mbit/s mot Internet 
 



2016 

• Den genomsnittlige (utifrån var man bor) 
kommuninvånaren har tillgång till 100Mbit/s samt 4G-
täckning. 
 

• Främst inom tätort… 
 



• Enligt PTS uppgifter har 80 % av de boende och 68 % av 
företagen förutsättningar att få minst 10 Mbit/s 
 

• Andelen boende och företag med möjlighet till 50 Mbit/s 
via fiberuppkoppling är endast 11 % för befolkningen och 
12 % för arbetsställena. 
 

Idag 



• Vara en aktiv part genom att stimulera marknaden och 
olika intressenter (Kontakta oss!) 
 

• Öppna möten och information 
• Söka bidrag (finansiera) utbyggnad av nya fiberpunkter 

inom kommunen 
• Se till att avveckling av telestationer fördröjs 
• Uppmuntra till etablering av bynät genom  

fiberföreningar 
• Bredbandssamverkan med andra kommuner och VGR 

Kommunens roll 



• Fiberförläggning från Hökerum - Fänneslunda. 
Kostnadsberäknad till 950tkr för 2013. 

• Fiberförläggning från Hössna – Knätte - Böne. 
Kostnadsberäknad till 2050tkr för 2014. 

• Fiberförläggning från Älmestad - Kärråkra. 
Kostnadsberäknad till 2000tkr för 2015. 

• Fiberförläggning från Böne - Kölingared. 
Kostnadsberäknad till 2600tkr för 2016. 
 

• Plus förfrågningar från framtida Bynät 

Planerade upphandlingar av sk tillhandahållande 



• När bidragsansökan godkänts upphandlar kommunen 
resp. objekt enligt reglerna för bidragen. 
 
Samverkan med Lantmäteriet för säkrad ledningsrätt. 
 

• 50% av investeringen kan erhållas i bidrag utifrån 
ansökan och färdigställt objekt. 
 

Genomförande fiberpunkt 



• Varje år skall programmet följas upp 
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