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1 Sammanfattning 

Strategin visar kommunens bredbandsmål och föreslår ett antal åtgärder för att nå dem. 

Detta för att ge kommunens invånare och näringsliv bäst nytta, förbättrad miljö och en 

hållbar utveckling.  

I dagsläget har kommunen en något lägre andel hushåll och företag med tillgång till1 

snabbt bredband än både Västra Götaland och Sverige som helhet.  

 
Följande mål ska vara uppfyllda i Tranemo kommun år 2020:  

 

• 100 % av kommunens hushåll och företag ges möjlighet till en hastighet på minst 

100 Mbit/s via fiber. 

• 100 % av kommunens yta bör nås av någon typ av mobilt bredband med minst 

30 Mbit/s. 

 
För en närmare beskrivning av hur målen definieras och mäts, se avsnitt 5.3. 

De åtgärder som ska bidra till att uppnå målen är bland annat följande: 

 

1. Stödja fiberutbyggnad via fiberföreningar 

2. Främja efterfrågeskapande åtgärder 

3. Utbyggnad av teknikneutrala och öppna fiberanslutningspunkter 

4. Vidareutveckla kommunens arbete med att underlätta för marknadens aktörer 

5. Införa välfärdsbredband 

6. Förbättra robusthet och redundans 

7. Verka för ytterligare statligt stöd fram till år 2020 

8. Införande av Wifi Hotspots 

9. Mobilt bredband längs kollektivtrafikstråk 

10. Yttäckande mobilt bredband i hela länet 

Bredbandsutbyggnad är främst en fråga för marknadens aktörer. På landsbygden, där 

det inte är lika lätt att nå lönsamhet, drivs utbyggnaden ofta av ideella krafter och 

fiberföreningar. Finansieringen av utbyggnaden där sker huvudsakligen av de boende 

själva. Nätägare och operatörer som agerar på marknaden bidrar också. En mindre, men 

mycket viktig del av finansieringen kommer från Landsbygdsprogrammet vars regler 

bestäms av Jordbruksverket och som administreras av Länsstyrelsen. Västra 

Götalandsregionen och kommunerna kan bidra med full finansiering av nya 

fiberanslutningspunkter i särskilt utpekade bristområden. 

Kommunen har en viktig roll i bredbandsarbetet. Det finns en lång rad åtgärder att göra 

för att underlätta utbyggnaden. Till stor del handlar det om administrativa åtgärder som 

samordning av grävande aktörer, att ha smidig hantering av grävtillstånd, ledningsrätt 

och bygglov. Men även ett ekonomiskt åtagande i form av kommunal borgen för 

fiberföreningar. Båda dessa åtgärder har Tranemo kommun styrt upp via nyligen 

                                                           
1 För definitioner av begreppen ”hushåll”, ”företag” och ”tillgång till”, se avsnitt 5.2 
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antagna kommunala beslut. Se bland annat i handlingsplanen, bilaga 1, avsnitt 1.1 och 

avsnitt 4. 

Välfärdsbredband och robusthet är åtgärder som behöver utvecklas fram till år 2020. 

Den kommunala visionen med denna bredbandstrategi sammanfaller med vad som står i 

kommunens visionsdokument från 2014, nämligen: 

”Möjligheten till bredbandsuppkoppling av hög kapacitet allt mer avgörande för verksamheters 

förutsättningar att nå framgång. Kommunen ska i samverkan med Västra Götalandsregionen med 

flera medverka till att företag och privatpersoner i alla delar av kommunen har tillgång till 

bredband av hög standard.” 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 

 

2 Inledning 

Detta är det tredje IT-infrastrukturprogrammet som upprättas av Tranemo Kommun och 

benämningen är nu ändrad till Bredbandsstrategi. Liksom vid den förra uppdateringen 

är det fortfarande mycket som händer inom bredbandsområdet, vilket gör att det är 

aktuellt att skriva en ny utgåva. Det som framför allt är viktigt att belysa när detta skrivs 

är kommunens förhållande till de marknadsaktörer som alltmer aktivt har börjat bygga 

både i tätorter och på landsbygden samt till de fiberföreningar som har startat 

verksamhet inom kommunen. Strategin ska gälla för tidsperioden 2016 - 2020.  

Under 2015 gjorde Västra Götalandsregionen en ny version av sin bredbandsstrategi. 

Strukturen i den och de mål som sattes för regionen, har återanvänts i denna kommunala 

strategi för att visa den nära koppling som finns mellan den regionala och den 

kommunala nivån. Innehållet är ändå till stora delar en direkt vidareutveckling av 

kommunens tidigare IT-infrastrukturprogram. 
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3 Syftet med denna strategi 

Syftet med denna strategi är att skapa förutsättningar för fortsatt bredbandsutbyggnad så 

att fler kan delta i det demokratiska samhället och kunna använda digitala tjänster 

oavsett var man bor, verkar och vistas. Strategin visar kommunens bredbandsmål och 

föreslår ett antal åtgärder för att nå dem. Detta för att ge kommunens invånare och 

näringsliv bäst nytta, förbättrad miljö och en hållbar utveckling. 

Utbyggnaden av bredband i Sverige är i huvudsak marknadsdriven. Den offentliga rollen 

är att stimulera utbyggnad i områden där marknaden inte anser det vara lönsamt att 

investera i. 

I det förra IT-infrastrukturprogrammet fastslogs att Tranemo kommun ansluter sig till 

det nationella målet att 90 % av hushåll och företag ha möjlighet att ansluta till bredband 

med överföringshastighet 100 Mbit/s senast år 2020. Utvecklingen har sedan dess gått 

framåt och målet är därför nu höjt till 100 %. Med den utbyggnad som nu sker av 

kommersiella aktörer och fiberföreningar ser kommunen att målet inte är omöjligt att nå. 

Men för att så ska kunna ske, kommer det att krävas att det offentliga kompletterar 

marknaden och stödjer utbyggnad på landsbygden och i mindre tätorter. I Sverige sker 

detta till stor del med fiberföreningar med stora ideella insatser.  

Denna strategi för bredbandsutbyggnad kan bidra till att åstadkomma tre saker. 

1. Verka för ökat samarbete mellan bredbandsaktörer.  

2. Förtydliga och samordna offentliga aktörers agerande för att stimulera och underlätta 

både utbyggnad och nyttjande av bredbandstjänster hos företag och hushåll.  

3. Beskriva åtaganden och aktiviteter som är lämpliga för att närma sig och förhoppningsvis 

nå de framtagna målen.  

I detta strategidokument har valts ett tidsmässigt perspektiv för de långsiktiga målen till 

år 2020 som sammanfaller med EU:s digitala agenda, den nationella bredbandsstrategin, 

den regionala utvecklingsplanen och bredbandsstrategin samt landsbygdsprogrammet. 

Eftersom år 2020 inte är alltför långt borta finns också en utblick mot 2025, men inga mål 

är kopplade till det årtalet. 
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4 Visioner 

4.1 Kommunal Vision 

I kommunens visionsdokument från 2014 nämns bland annat följande som har bäring på 

bredbandsutbyggnaden: 

Tranemo kommun är vårt naturliga val av bostadsort. Här bor vi i en naturskön kommun i 

storstadens närhet… Välutbyggda kommunikationer skapar möjligheter för medborgare. 

Det är enkelt och stimulerande att driva företag i Tranemo kommun där grogrunden finns 

för ett växande näringsliv. 

Tranemo ska utvecklas på ett för människor och miljö långsiktigt hållbart sätt. 

År 2020 har… 

• Tranemo kommun 13 000 invånare 

• Tranemo kommun en stark centralort – Tranemo-Limmared är ett starkt 

tätortsområde 

• Tranemo kommun mycket gynnsamma villkor för företagande och 

entreprenörskap 

När det gäller IT-infrastruktur är den strategiska planen formulerad enligt följande: 

Möjligheten till bredbandsuppkoppling av hög kapacitet allt mer avgörande för 

verksamheters förutsättningar att nå framgång. Kommunen ska i samverkan med Västra 

Götalandsregionen med flera medverka till att företag och privatpersoner i alla delar av 

kommunen har tillgång till bredband av hög standard.  

Kommunen äger i Tranemo, Limmared och Dalstorp ett väl utbyggt kanalisationsnät 

samt i och mellan orterna ett fibernät. De är främst till för eget internt bruk, men hyrs 

också ut till operatörer som behöver kommunikationskapacitet på samma sträcka, men 

det sker då på lägsta möjliga nivå i värdekedjan. Kommunen anser att det primärt är 

marknadens aktörer som ska förse boende och företag med bredbandslösningar. 

4.2 Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 

I det regionala utvecklingsprogrammet som antogs september 2013 beskrivs IT-

infrastrukturområdet i avsnitt 2.3.3. Där skrivs att Västra Götaland ska: 

”Bidra till en IT-infrastruktur med hög kvalitet för alla och som främjar hållbarhet. Bredband och 

IT-tjänster är en integrerad del av all verksamhet. Tillgång till IT med hög kvalitet är en 

förutsättning för att invånare och företag ska kunna verka i regionen. Ett omfattande arbete har 

genomförts för att stärka tillgången till bredband i s.k. bristområden (regional bredbandsstrategi). 

IT:s roll för samhällsutvecklingen är central. Processer och aktiviteter ska drivas brett för att 

användningen av IT ska bidra till ett mer hållbart samhälle – ekonomiskt, socialt och miljömässigt. 

Fokus ska ligga på invånarnas möjligheter att leva ett bra liv med koppling till offentliga tjänster, 

boende, arbetsliv etc. När det gäller utbildning, kunskap och kompetensutveckling skapas helt nya 

förutsättningar som behöver utnyttjas bättre i Västra Götaland. Etablerade samverkansformer och 

reglerade processer för arbetet med den digitala agendan finns via Beredningen för hållbar 

utveckling. För år 2020 är målet att nio av tio hushåll och företag ska ha tillgång till bredband om 
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minst 100 Mbit/s vid nedladdning (idag fem av tio) och att Västra Götaland ses som ett föredöme 

när det gäller IT- användning för hållbarhet och samhällsservice”. 
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5 Mål 

5.1 Europeiska och nationella bredbandsmål 

I slutbetänkandet av utredningen om utvärderingen av den nationella 

bredbandsstrategin ”Bredband för Sverige in i framtiden” (SOU 2014:21) sammanfattas 

det offentligas roll, det europeiska och nationella arbetet och målen på följande vis: 

”Såväl Sveriges regering som EU kommissionen har satt upp mål för bredbandsutbyggnaden. De 

svenska målen framgår av regeringens bredbandsstrategi. De europeiska målen framgår av den 

digitala agendan för Europa. 

Målen i regeringens bredbandsstrategi är att 90 procent av alla hushåll och företag i Sverige bör 

ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020 och att 40 procent av alla hushåll och 

företag bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2015. Målet för år 2015 har redan 

uppnåtts. Fortfarande kvarstår att nå målet om att 90 procent bör ha tillgång till minst 100 

Mbit/s år 2020. 

Till detta kommer målen i den digitala agendan för Europa som uttrycker en strävan att uppnå att 

alla i Europa har tillgång till internethastigheter på minst 30 Mbit/s och att minst 50 procent av 

de europeiska hushållen abonnerar på internetförbindelser på minst 100 Mbit/s år 2020. 

I bredbandsstrategin anger regeringen att målen för utbyggnaden tydligare, jämfört med tidigare 

förd stödpolitik, behöver grundas på en marknadsmässig utbyggnad och på de åtgärder och 

verktyg som möjliggörs genom lagen om elektronisk kommunikation. 

Men, om bredbandsmålen ska nås krävs även att det offentliga Sverige är med, på olika sätt. Bland 

de offentliga aktörer som är involverade återfinns kommuner, länsstyrelser, regioner och statliga 

myndigheter.” 

5.2 Regionala bredbandsmål 

Följande mål ska i Västra Götaland vara uppfyllda 2020; 

1. 90 % av Västra Götalands hushåll2 och företag3 ska ha tillgång till4 robust 

bredband med en hastighet på minst 100 Mbit/s symmetriskt5 

2. 90 % av länets yta ska nås av allmänt tillgängligt bredband med minst 30 

Mbit/s6 

                                                           
2 Hushåll definieras här enligt PTS definition i deras bredbandskartläggning, dvs som den fastighet en person är 

folkbokförd på. 
3 Företag definieras här enligt PTS definition i deras bredbandskartläggning, dvs som den stadigvarande adress 

från vilken en privatperson eller en juridisk person bedriver en verksamhet. 
4 Begreppet ”tillgång till” definieras här enligt PTS i deras bredbandskartläggning, dvs att ett 

internetabonnemang på kort tid och utan särskilda kostnader kan beställas till adressen för en stadigvarande 

bostad eller ett fast verksamhetsställe. Vad gäller anslutning till ett fast nät, innebär detta alltså i praktiken att 

en fiber eller kabel-TV-anslutning måste vara indragen innanför husets vägg. Se PTS-ER-2016:10, avsnitt 1.2.3 

på sidan 11. 
5 Mäts enligt PTS bredbandskartläggning 
6 Mäts enligt PTS bredbandskartläggning och Bredbandskartan 
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De regionala målen ska harmoniera och ge förutsättningar i linje med syftet i den 

regionala digitala agendan, nämligen att skapa ett enklare, öppnare, effektivare och ett 

hållbart Västra Götaland. 

En kontrollstation, d.v.s. en avstämning av målen, genomförs under år 2017. Syftet med 

kontrollstationen är att se till att man är på rätt väg med arbetet att uppnå målen för 2020. 

Följande bör vara uppnått vid kontrollstationen 2017: 

1. 70 % av Västra Götalands hushåll och företag ska ha tillgång till robust 

bredband med en hastighet på minst 100 Mbit/s symmetriskt 

2. 80 % av länets yta ska nås av allmänt tillgängligt bredband med minst 30 

Mbit/s 

En återrapportering av resultaten ska göras till styrgruppen för bredbandssamverkan i 

Västra Götalands län för att besluta om eventuella åtgärder för att nå slutmålen. 

De hushåll som under de närmaste åren inte har möjlighet att beställa robust bredband 

med 100 Mbit/s symmetriskt kommer med stor sannolikhet ändå att ha tillgång till ett 

bredband med minst 30 Mbit/s nedströms år 2020. Ett underlag för denna bedömning är 

den undersökning som gjordes av Bredbandsforum 2013 om mobilnätens tillskott till de 

svenska bredbandsmålen år 2020. Detta tillskott blir inte stort enligt utredningen, men 

alla hushåll och företag bör enbart via mobilt bredband få tillgång till en kapacitet 

nedströms på mellan 30 -75 Mbit/s till sina permanenta adresser.7 Dock med de 

begränsningar i stabilitet och kapacitetstak som mobila abonnemang har och lär fortsätta 

ha. 

5.3 Lokala mål för Tranemo kommun 

Det övergripande målet för Tranemo kommun är följande: 

• Tranemo kommun har invånare som trivs och blir fler. 

Utvecklingen sker på ett långsiktigt hållbart sätt. 

När det gäller bredbandsmålen så anser kommunen att de nationella och regionala målen 

på tillgång till snabbt bredband börjar få några år på nacken och därför kan skärpas till 

lokalt. Med tanke på den intensiva verksamheten hos marknadsaktörerna och 

fiberföreningarna i kommunen samt utbyggnadsplanerna för kommunens eget fibernät, 

ska målet på möjlighet till 100 Mbit/s via fiber höjas från 90 till 100 %. Målet är därför att 

100 % av kommunens hushåll och företag ges möjlighet till en hastighet på minst 100 

Mbit/s via fiber. Uppföljningen av detta mål ska ske via PTS årliga 

bredbandskartläggning. Det regionala målet på att 90 % av länets yta ska nås av allmänt 

tillgängligt bredband med minst 30 Mbit/s ska gälla också lokalt. Detta mål är svårare att 

följa upp. Mätningen av målet ska göras genom en koppling till Täckningskollens 

mätningar. Minst hälften av mobilmätningarna med 4G inom alla områden av 

kommunens yta ska nå den satta målsiffran på 30 Mbit/s. 

I nedanstående bilder redovisas skillnaden mellan nuläge i Tranemo kommun (enligt 

PTS bredbandskartläggning 2015) och mål för 2020. 

 

                                                           
7 Bredbandsforum, Stelacon. Kvalitativt underlag för bedömning av trådlösa teknikers betydelse 
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Nuläget för yttäckningen är hämtad från PTS rapport PTS-ER 2015:19 och gäller för en 

handburen terminal som hålls i handen, mot huvudet eller nära kroppen. Sedan 

rapporten skrevs har 4G-näten byggts ut kraftigt, vilket gör att bilden är något 

missvisande, läget i verkligheten är bättre än vad bilden visar. 

Övriga mål i överensstämmelse med dokumentet ”Kommunens engagemang vid 

utbyggnad av fiberinfrastruktur”: 

• Alla institutioner och verksamhetsställen ska fiberanslutas. 

• Kommunen ska samverka med och stötta fiberföreningarna. 

• Kommunen ska möjliggöra att boende inom kommunala vård- och 

omsorgsboenden erbjudes digital-TV, IP-telefoni och bredband via ett 

öppet nät av en av marknadens aktörer. 
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• Kommunen ska erbjuda allmänheten gratis WiFi (fri surfzon) på minst en 

busshållplats/station i varje tätort samt i kommunala lokaler (exempelvis 

bibliotek, idrottshallar) som är öppna för allmänheten. 

Hur dessa mål ska uppnås redovisas i Bilaga 1, Handlingsplan. 
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6 Nuläge 

6.1 Bredbandstäckning i länet 

Sverige är på många sätt en framstående IT-nation med bra infrastruktur, avancerade 

tjänster och med en stor andel av befolkningen som regelbundet använder IT och 

internet. Sverige ligger i världsklass enligt många rapporter8 som tagits fram de senaste 

åren kring IT, bredbandsutbyggnad och dess nyttjande. 

En bild av länet och dess befolkningsstruktur visas på bilden nedan. 

 
Nedanstående tabell visar täckning för olika hastigheter och bredbandstekniker för 

hushåll och företag i Tranemo kommun enligt PTS Bredbandskartläggning 20159. 

År 2015 10 Mbit/s 30 Mbit/s 100 Mbit/s Fiber xDSL 4G 

Hushåll 100,00 % 68,78 % 30,06 % 30,06 % 97,96 % 100,00 % 

Företag 100,00 % 62,66 % 31,66 % 31,66 % 95,50 % 100,00 % 

 

I Västra Götalands län kommun ser motsvarade tabell ut enligt nedan: 

År 2015 10 Mbit/s 30 Mbit/s 100 Mbit/s Fiber xDSL 4G 

Hushåll 100,00 % 89,58 % 65,83 % 53,99 % 99,13 % 100,00 % 

Företag 99,98 % 82,99 % 54,52 % 47,91 % 97,89 % 99,99 % 

                                                           
8 Rapport Global Forum, Broadband index 
9 PTS-ER-2016:10 
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Motsvarande tabell gällande genomsnittet för hushåll och företag i Sverige. 

År 2015 10 Mbit/s 30 Mbit/s 100 Mbit/s Fiber xDSL 4G 

Hushåll 99,98 % 88,36 % 68,65 % 60,81 % 98,04 % 99,99 % 

Företag 99,96 % 80,84 % 57,99 % 53,53 % 95,85 % 99,99 % 

 

För låga hastigheter och långsamma tekniker har alltså Tranemo kommun och Västra 

Götalands län ett något bättre läge än riksgenomsnittet, men för höga hastigheter och 

snabba tekniker är läget det omvända. När det gäller tillgång till fiber ligger Tranemo 

kommun långt efter både landet och länet. Detta läge delar Tranemo kommun med de 

flesta andra kommuner utan större tätorter. Det finns ett tydligt samband i länets 

kommuner mellan tillgången till 100 Mbit/s och andelen landsbygdsbefolkning vilket 

visas i nedanstående diagram där varje kommun i länet representeras av en punkt i 

diagrammet. 

 

6.2 Utveckling i länet och kommunen sedan 2009 

Inom länet har en systematisk satsning på bredband skett de senaste åren. Bredbands-

utbyggnaden på landsbygden som drivs av lokala, ideella krafter i fiberföreningar har 

dramatiskt ökat från en låg nivå 2010. År 2012 satsade svenska regeringen 500 Mkr och 

hösten 2013 ytterligare 625 Mkr på utökat stöd.  

6.2.1 Regionala insatser 
En anledning till att utvecklingen har varit god i Västra Götaland kan vara att 

samverkansgruppen UBit har stimulerat till insatser som har varit till nytta för 

fiberföreningsprojekt och kommunerna i länet. UBit bildades vid årsskiftet 2007-2008 av 

Västra Götalandsregionen och länets kommuner. UBit står för "Utveckling av bredband 

och IT-infrastruktur". Syftet med gruppen är att genomföra det som krävs för att nå 

målen i Västra Götalands och Sveriges bredbandsstrategi. UBit-gruppen kan ses som en 
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rådgivningsbyrå för länets kommuner och fiberföreningar gällande bredbandsfrågor. Här 

finns en hög kompetens och lång erfarenhet av telekombranschen, fiberföreningar, 

offentliga upphandlingar, bredbandsarbete i kommunerna och alla har deltagit på 

informationsmöten ute i kommunerna. 

De flesta kommunerna, inklusive Tranemo, har tagit fram bredbandstrategier. Utifrån 

dessa arrangeras aktiviteter och informationskvällar med olika innehåll. De har 

undersökt möjligheterna till att skapa fiberföreningar i sina områden och tittat på 

lämpliga ”tårtbitar” av sitt geografiska område som indelningar för arbetet. 

Startaktiviteterna för detta har oftast skett tillsammans med Västra Götalandsregionens 

personal som via länets bredbandssamordningsgrupp UBit tagit fram ett koncept för 

aktiviteter för fiberföreningar som man kallar de 3 i:na, nämligen: 

1. Inspiration 

2. Information 

3. Implementation 

Västra Götalandsregionen tog hösten 2009 fram ett bredbandsstöd för att bygga bort de 

då besvärligaste bristområdena som definierades i den förra bredbandstrategin med en 

prioritering enligt följande  

1. Områden som endas nås av kopparkabel 

2. Områden som nås via radiolänk. 

3. Områden med mer än 2 km fågelvägen från fiberansluten telestation 

Tre av dessa områden fanns i Tranemo kommun, nämligen Bragnum, Gölingstorp och 

Sjötofta, men har nu åtgärdats. 

En ram på 150 Mkr under fem år reserverades för att bygga nya fiberanslutningspunkter 

i dessa områden i länet. Endast kommuner kan ansöka om stöd och detta under 

förutsättning att det finns en aktuell bredbandsstrategi för kommunen och att de själva 

bidrar med lika mycket pengar. Detta stöd är med denna inriktning noterat vid EU-

kommissionen som ett godkänt offentligt stöd.  

VGR godkänner i första hand endast ansökningar om att bygga bort bristområden av typ 

1 och 2. Bristområden av typ 3 utgör stora sammanhängande geografiska områden som 

inte går att särskilja separat på samma sätt som typ 1 och 2. 

6.2.2 Nedläggning av telestationer 
TeliaSonera meddelade i januari 2012 att de fram till 2015 lägger ned ca hälften av de 

2 000 kopparanslutna telestationer som då fanns. Detta beslut har påverkat tillkomsten av 

fiberföreningar på landsbygden. I Västra Götaland kommer många telestationer att ha 

lags ner under detta projekt, flera av dem i Tranemo kommun. Även enstaka 

abonnentlinjer som skadats vid ex stormar kan bli nedlagda. Ersättning blir ett fast mobilt 

abonnemang som numera fungerar bra, men har begränsningar i datahastigheten.  

Från början sades att stationer med utbyggd ADSL inte skulle beröras av 

nedläggningarna, men det har inte alltid blivit så. Vad som händer från och med 2016 är 

ännu oklart, men det finns ingen anledning att tro att utvecklingen inte skulle fortsätta 

med ännu fler nedlagda linjer och telestationer.  

En oroande observation i det här sammanhanget är att Telia hittills inte i någon 

nämnvärd utsträckning har tagit hänsyn till den utbyggnad av fibernät som har gjorts av 
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stadsnät och fiberföreningar vid sin planering av nedläggning av telestationer. Det kan 

alltså bli ett glapp i bredbandsmöjligheterna för de hushåll som idag endast har ADSL, 

innan de kan nås av ett fibernät. Men självklart är det ändå så att när flertalet av Telias 

tidigare kunder går över till att ha sin telefoni- och bredbandsförsörjning via 

fiberföreningarnas nät, minskar lönsamheten i kopparnätet vilket gör det ännu mer 

troligt att det läggs ner relativt snart efter fiberföreningens uppstart. 

6.2.3 Fiberföreningar 
I Västra Götaland fanns i början av 2016 cirka 350 fiberföreningar, varav ungefär 100 är 

färdigbyggda och i drift. I Tranemo fanns vid samma tid ett flertal fiberföreningar, varav 

några är färdigbyggda och de andra har kommit en god bit på väg.  

I början av 2016 fanns ca 180 ansökningar i kön till det nya Landsbygdsprogrammet som 

startade september 2014. Beslut om vilka av dessa som kan få stöd tas från och med våren 

2016. 

På flera håll har det också bildats s k paraplyföreningar som innebär att ett antal 

fiberföreningar går samman som medlemmar i en övergripande förening som kan 

hantera upphandling av driftavtal, nya tjänster och sköta administration för de iblandade 

föreningarna för att minska på den fortsatta arbetsbördan. Någon sådan finns ännu inte 

etablerad i Tranemo. 

6.2.4 Övrig kommersiell utbyggnad 
En stor del av flerfamiljshusen i större tätorter har blivit fiberanslutna de senaste åren. 

Den satsningen har genomförts av de kommersiella aktörerna. I Tranemo kommun är det 

i första hand den lokala aktören Satellithuset i Limmared som har varit verksam. De har 

ett stort antal lägenheter och villor anslutna till både koaxialkabelnät och fibernät. Men 

det finns också fiberföreningar som tar sig an tätortsområden. 

6.3 En förändrad marknad 

Operatörerna TeliaSonera Skanova och IP Only har de senaste åren aktiverat sig på 

bredbandsmarknaden på ett helt nytt sätt. De bygger mycket mer nät än tidigare och 

köper också upp befintliga nät från kommuner och stadsnät. Investeringar på 9-15 Mrd 

kr per aktör bara i Sverige har utlovats10 11. Inte minst har de utvecklat nya koncept för att 

hjälpa fiberföreningar att komma igång. IP Only hävdar i en debattartikel12 att en del av 

utbyggnaden på landsbygden kan ske utan statliga bidrag om kommunerna gör en 

satsning på hela sitt geografiska område med dem som partner. De närmaste åren 

kommer att visa hur stor andel av landsbygden som kommer att byggas ut i de 

kommuner där dessa aktörer gör större satsningar. Detta är en grundförutsättning för att 

ha en chans att nå de nationella och regionala bredbandsmålen. 

Stadsnäten samarbetar också mer för att möta behoven av fiber och kapacitet från de 

stora operatörerna i Sverige. På många ställen i Sverige har det uppstått 

                                                           
10 https://www.telia.se/media/2014/10/05/telia-satsar-nio-miljarder-p-fiber/066cb492-9c96-4d31-8eb5-

144da57ee8af  
11 http://telekomidag.se/ip-only-storsatsar-pa-fiber/  
12 http://www.dagenssamhalle.se/debatt/jo-marknaden-vill-bygga-bort-digitala-klyftan-16078  

https://www.telia.se/media/2014/10/05/telia-satsar-nio-miljarder-p-fiber/066cb492-9c96-4d31-8eb5-144da57ee8af
https://www.telia.se/media/2014/10/05/telia-satsar-nio-miljarder-p-fiber/066cb492-9c96-4d31-8eb5-144da57ee8af
http://telekomidag.se/ip-only-storsatsar-pa-fiber/
http://www.dagenssamhalle.se/debatt/jo-marknaden-vill-bygga-bort-digitala-klyftan-16078
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samarbetsorganisationer för stadsnät och kommuner. I Västra Götalands län har det 

regionala bredbandsbolaget Netwest AB bildats, vars syfte är att från ett ställe 

marknadsföra de samlade stadsnäten i Västra Götaland. Även de fiberföreningar som 

samlat går ihop i s k paraplyföreningar inom sina kommuner eller liknande kluster ska 

kunna erhålla marknadsföring av Netwest om de så önskar och klarar de krav som 

marknaden ställer på professionella bredbandsnät. Tranemo kommun har valt att i ett 

inledande skede inte gå in som delägare i NetWest. Ett delägarskap kommer dock att 

övervägas så snart det är möjligt om verksamheten inom NetWest tar fart på det sätt som 

det är planerat och man därmed kan räkna med att det är ekonomiskt fördelaktigt för 

kommunen.  

Regeringen fortsätter genom Landsbygdsprogrammet att stimulera utbyggnaden av 

snabba bredbandsnät genom stöd till fiberföreningar även perioden 2014 till 2020. 2014 

avsattes 3,25 Mrd kr för ändamålet. Västra Götalands län får 523 Mkr av dessa. Mer 

detaljerad information om den förändrade marknaden finns i bredbandsstrategins bilaga 

3. 

6.4 Läget i Tranemo kommun  

Den 31 december 2014 fanns det 11 640 invånare och 5 807 hushåll i Tranemo kommun 

enligt SCB.  

 

Ort/Område Antal 

innevånare 

2014-12-31 

Ungefärligt 

antal hushåll 

2014-12-31 

Tranemo 3 236 1 655 

Limmared 1 448 754 

Länghem 1 005 489 

Dalstorp 740 391 

Grimsås 710 322 

Rosenlund 316 144 

Ambjörnarp 261 138 

Uddebo 243 127 

Ljungsarp 210 95 

Landsbygd (inkl övriga 

orter med mindre än 200 

invånare) 

3471 1 692 

Totalt för kommunen 11 640 5 807 
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Figur 1, Tranemo kommun 

Tranemo kommun gränsar till fem kommuner, Ulricehamn, Jönköping, Gislaved, 

Svenljunga och Borås. 

6.4.1 Hushåll 
En stor del av Tranemo kommuns invånare bor i småhus . Tranemobostäder är ett 

allmännyttigt fastighetsbolag som äger, förvaltar och hyr ut bostäder. Företaget hyr ut 

840 lägenheter som finns i alla 13 tätorterna på kartan ovan utom Mossebo. 

6.4.2 Näringsliv 
Näringslivet i Tranemo kommun präglas av det geografiska läget i Sjuhäradsbygden och 

av att vi gränsar till Småland - en unik kombination av knalle- och Gnosjöanda. Knappt 

hälften av alla arbetstillfällen finns inom tillverkningsindustrin, där de största 

branscherna är verkstads-, plast- och träindustrin. Den starka traditionen inom 

tillverkningsindustrin är ett tecken på en bra anpassning, efter den teko-kris, som ägde 

rum på 1970-talet. Arbetslivet utmärks av hög kompetens och låg personalomsättning. 

Sjukskrivningstalen hos invånarna i Tranemo kommun är mycket låga. Likaså ligger 

arbetslösheten på en mycket låg nivå. Nettopendlingen in till kommunen var 135 

personer år 2012.  
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De största arbetsgivarna i kommunen listas nedan. Antalet anställda är taget från Västra 

Götalandsregionens företagsdatabas i mars 2016. 

Företag Antal anställda 

Ardagh Glass Group ca 490 anst  

Nexans IKO Sweden AB ca 490 anst 

CJ Automotive AB ca 170 anst  

Svedbergs i Dalstorp AB ca 170 anst  

Primo Sverige AB ca 140 anst 

AP & T Sweden AB ca 120 anst 

Specma Eurobend AB ca 110 anst  

Jabo Wood Products AB ca 90 anst 

Pipelife Sverige AB ca 60 anst 

Tranemo trädgårdstjänst AB ca 60 anst 

Teknos AB ca 60 anst 

Erik Larsson Bygg AB ca 50 anst 

Care of Sweden AB ca 50 anst 

Kongsberg Power Products Systems 

AB 

ca 50 anst 

 

De fem största näringsgrenarna i kommunen, räknat i antal anställda, är (källa SCB 

Kommunfakta 2014): 

1. Tillverkning och utvinning 

2. Vård och omsorg 

3. Utbildning 

4. Handel 

5. Byggverksamhet 

6. Jordbruk, skogsbruk och fiske 

6.4.3 Befintlig och planerad IT-infrastruktur 
En teknikdiskussion med beskrivningar av de olika bredbandsteknikerna och deras för- 

och nackdelar, finns i bilaga 3. 

Nätägare fasta nät och radiolänkar 

De aktörer som äger några nämnvärda mängder nät i Tranemo kommun är: 

• TeliaSonera via sitt dotterbolag Skanova. Skanova äger i första hand 

stora transportnät, men även accessnät till framför allt företag. 

• Svenska Kraftnät äger fiber längs kraftledningarna. De har inga lokal 

accessnät i kommunen. 
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• Satellithuset i Limmared är en lokal kabelTV-leverantör som har 

lokala fiber- och koaxialkabelnät inom flera orter, till exempel 

Limmared, Tranemo, Länghem, Dalstorp, Nittorp, och Månstad. 

• Tranemo kommun äger en del ortssammanbindande nät, men också 

accessnät inom många av tätorterna. 

• Fiberföreningarna äger sina lokala nät ute på landsbygden. 

Konkurrenssituation 

Konkurrens på nätnivå finns mellan de mobila operatörerna (mobilnät), Satellithuset 

(fiber och koax), Telia (kopparnät) Skanova (fiber) och Tranemo kommun (fiber). I stort 

sett alla hushåll och företag nås av mer än ett nät, vilket gör att konkurrens på tjänstenivå 

finns överallt.  

6.4.4 Kommunens samverkan med fiberföreningar 
Tranemo kommun ska samverka med och stötta fiberföreningarna. Det har hittills skett 

genom att kommunen betalat ut ett investeringsbidrag till fiberföreningarna enligt 

särskilda regler. Men med det nya regelverk för statens bidrag till fiberutbyggnad som 

gäller från hösten 2015 är det inte längre meningsfullt att kommunen betalar ut 

investeringsbidrag då i så fall Jordbruksverkets bidrag minskas med samma belopp.  

Efter dialog med föreningarna under våren har därför ett förslag utkristalliserats enligt 

följande punkter vilka då utgör en stomme till ett samverkansavtal mellan kommunen 

och föreningarna. En mer detaljerad beskrivning av samverkanspunkterna återfinns i 

bilaga 1. 

1. Samverkan mellan kommunen, föreningarna och andra aktörer om köp och 

försäljning av tjänster i form av kanalisation, svartfiber eller bitström.  

2. Samverka om service och underhåll av fibernäten.  

3. Upprätta och ajourhålla aktuella kartor över såväl kommunens som 

föreningarnas fiberinfrastruktur, samt administrera Ledningskollen för hela 

nätet. 

Ansvaret för allt operativt arbete med kommunens eget nät samt all samverkan med 

fiberföreningar och andra aktörer inom fiberinfrastruktur samlas på tekniska sektionen. 

Inom tekniska sektionen anordnas en tjänst som bredbandssamordnare som får i 

uppdrag att dels samverka med fiberföreningarna enligt de avtal som ska upprättas, dels 

förvalta kommunens egna bredbandsinvesteringar. Näringslivs- och strategisektionen 

svarar för strategiska utvecklingsfrågor inom området. 
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7 Prognos för 2020 

Under år 2014 har tre olika beräkningar gjorts av vad det skulle kosta att nå 90-

procentsmålet i Sverige. Västra Götalands läns del av detta varierar i dessa beräkningar 

mellan 5,36 Mrd kr och 9,42 Mrd kr. Beräkningarna redovisas i strategins bilaga 3. 

Osäkerheten är alltså ganska stor om hur mycket pengar som kommer att behövas för att 

nå målet. Huvuddelen av dessa investeringar bekostas av marknaden och 

slutanvändarna, ca 85-90 %. Med vetskapen om den kö på 180 stödansökningar från 

fiberföreningar som fanns i början av 2016, så kommer inte Västra Götalands läns andel 

av Landsbygdsprogrammet att räcka längre än något år. Med ett ytterligare statligt stöd 

även efter 2016, blir förutsättningarna för att lyckas uppfylla målen bättre.  

Om mer stöd görs tillgängligt utöver vad som är känt idag, bedömer arbetsgruppen UBit 

att det finns en rimlig sannolikhet och ett gott hopp om att med ovan beskrivna 

satsningar från marknadens aktörer och ett fortsatt stöd samt inte minst med en god vilja 

från slutkunderna, nå länets mål om minst 100 Mbit/s symmetriskt13 till 90 % av 

hushållen.  

Vad konsekvensen skulle bli om ytterligare stöd uteblev finns det olika åsikter om. 

Rimligen skulle bredbandsutbyggnaden på landsbygden gå betydligt långsammare och 

inte nå samma omfattning. 

Eftersom Tranemo kommun har lägre andel boende och företag med tillgång till 100 

Mbit/s, kommer det att krävas ett mycket kraftfullt och målmedvetet arbete för att nå upp 

till målet år 2020.  

                                                           
13 Symmetriskt betyder samma hastighet i bägge riktningarna, uppströms och nedströms. 
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8 Nyttan av bredband 

Den nytta en bra IT-infrastruktur kan ge för olika målgrupper formuleras på 

nedanstående sätt; 

Invånare: 

• att göra kommunen attraktiv för att säkerställa inflyttning av arbetskraft 

och nyskapande verksamheter 

• att erbjuda moderna tjänster i hemmet som TV, underhållning, 

distansutbildning och samhällstjänster 

• att möjliggöra hållbar utveckling genom ökat hemarbete 

• att möjliggöra hållbar utveckling genom distansmöten med bild och ljud 

• att ge de boende på landsbygden minst lika bra förutsättningar för 

elektronisk kommunikation som de som bor i tätorterna 

• att öka möjligheterna för deltagande i den demokratiska processen 

• att ge förutsättning för trygghet i hem- och äldrevård med bibehållen eller 

ökad integritet och säkerhet för sådana tjänster 

• att erbjuda allehanda e-tjänster 

• att kunna använda kollektivtrafik och ha god kommunikationsmöjlighet 

med mobilt bredband under resan 

Näringsliv: 

• att skapa förutsättning för expansion och utveckling av befintliga företag 

• att ge möjlighet för nyföretagsetablering av moderna företag i alla delar av 

kommunen, även på landsbygden 

• att företag överallt har lika stora möjligheter att leverera tjänster mot hela 

världen 

Offentlig verksamhet: 

• att ge förutsättningar för rationalisering, samordning och effektivisering av 

offentliga verksamhetssystem 

• att möta ökade krav på offentlig service till oförändrade eller sänkta 

kostnader så att skattehöjningar kan undvikas 

• att kunna ge lika bra offentliga digitala tjänster på landsbygd som i tätort 

• att ge möjlighet till effektivare behandling av sjuka och omsorg till äldre i 

hemmiljö 

• att skolor på alla nivåer fortsätter ha bra tillgång till 

bredbandsuppkopplingar av både fast och trådlös karaktär för att ge lärare 

och studenter bästa förutsättningar för sitt arbete 

• att kommunen kan leverera den service som förväntas i hemtjänsten 

• att säkerställa ett bra trådlöst bredband som ett viktigt verktyg vid olyckor 

och andra extraordinära händelser 

Turister/besökare: 
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• att erbjuda Wifi Hotspots på ett flertal turistmål vilket underlättar 

besökarnas möjligheter att ta del av kommunens sevärdheter och 

attraktioner samt deras möjligheter att hålla kontakt med släktingar och 

vänner på hemmaplan 

• att göra det möjligt att ha bra mobila uppkopplingar även på 

campingplatser och andra ställen utanför tätorterna  

En bra och miljöeffektiv IT-infrastruktur är också en viktig förutsättning för en förbättrad 

miljö och en hållbar utveckling. Stora minskningar av koldioxidutsläpp kan uppnås 

genom nyttjande av fler digitala tjänster och därmed minskade egna transporter och ökat 

kollektivtrafiknyttjande. 
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9 Samhällsekonomisk inverkan av fiberutbyggnad 

Länet har genomfört en samhällsekonomisk analys av vad en fortsatt satsning på 

fiberutbyggnad kan ge för samhällsekonomiska effekter. Utredningen är genomförd av 

ACREO, en forsknings och utredningsenhet inom Swedish ICT14.  

Hela rapporten är bilaga 2 till den regionala strategin. Tydligt är att en stor 

besparingspotential finns och att kraftfullt bredband har en positiv miljöpåverkan genom 

bl a minskade transporter.  

Det är svårt att bedöma om de besparingar som redovisas är rimliga eller inte, men 

eftersom exemplen på besparande åtgärder är tagna från verkliga exempel, framför allt i 

Västerås kommun, är studien trovärdig i sina slutsatser. De besparingar som kan uppnås 

överstiger de investeringar som behöver göras, även på kort sikt. 

I strategins handlingsplan, bilaga 1, presenteras begreppet Välfärdsbredband som är en 

konsekvens av analysens slutsatser. 

Sammanfattningen av rapporten återges här. 

”I denna studie har vi analyserat några samhällsekonomiska effekter av bredbandsutvecklingen i 

Västra Götaland, med fokus på konkurrens, miljö, och potential för kostnadsminskningar inom 

hemtjänst. 

Bredbandsutvecklingen har bedrivits som ett regionprojekt och har därför analyserats ur ett 

regionperspektiv. Det finns många lokala faktorer och variationer som inte har behandlats i denna 

studie. 

Studien innehåller också en del beskrivningar av regionen och dess historia samt omfattning och 

ansvarsområde samt den regionala bredbandsutvecklingen som är välkänd för verksamma inom 

regionen, men för att kunna förstå bakgrunden och helheten har vi ansett det viktigt att beskriva 

detta. 

Slutligen, har vi analyserat de potentiella kostnadsminskningar för leveransen av hemtjänst som 

ett välutbyggt fibernät kan möjliggöra för Västra Götaland. Beräkningarna visar att ett begränsat 

införande av digitala tjänster kan frigöra mellan 200 och 400 miljoner kronor per år i Västra 

Götaland, som kan användas för att fortsätta leverera högkvalitativ hemtjänst till en växande 

seniorbefolkning. Ett mer ambitiöst införande kan öka siffran till mellan 1.7 och 3.7 miljarder 

kronor. 

Resultaten visar att öppna fibernät leder till lägre konsumentpriser för internettjänster i Västra 

Götaland, liksom övrigt i Sverige. Det finns också en tydlig och mätbar effekt på miljön: vi visar 

t.ex. att ett begränsat införande av digitala tjänster för äldreomsorg kan leda till runt 1 000 ton 

mindre utsläpp CO2 pga. minskade transporter, medan distansarbete i bredare mening kan leda till 

större utsläppsminskningar.”  

Länet släpper totalt ut ca 11,2 miljoner ton per år. 

Rapportens slutsatser bör även kunna gälla för Tranemo kommun. 

                                                           
14 Acreo rapport acr057482, Samhällsekonomisk inverkan av FTTH i Västra Götalands län. 
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10 Handlingsplan för att nå målen 

Handlingsplanen är ett separat dokument (bilaga 1) med förslag på åtgärder för att nå de 

mål som har beskrivits ovan (se avsnitt 5). Varje åtgärdspunkt avslutas med en 

beskrivning av vem som har ansvaret för genomförandet nationellt, regionalt och lokalt.  
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11 Utblick mot 2025 

Måltidpunkten för kommunens bredbandsstrategi är 2020. Marknaden förändras snabbt 

och det kan vara svårt att förutse vad som kommer att hända fram till dess, men det kan 

ändå vara värt att försöka sig på en utblick mot en punkt ytterligare bort i tiden, tex 2025. 

En sådan utblick utgör bilaga 4 till denna bredbandsstrategi. 
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12 Förvaltning och uppföljning av bredbandsstrategin 

Förvaltning av strategin ska göras av näringslivs- och strategisektionen. Tekniska 

förvaltningen ska vara operativt ansvarig för genomförandet, framför allt genom den 

under 2016 tillsatta tjänsten som bredbandssamordnare. 

Näringslivs- och strategisektionen kommer att följa upp att de beskrivna åtgärderna 

genomförs för att målen ska kunna nås. Näringslivs- och strategisektionen och tekniska 

förvaltningen ska ha budgeterade medel för att kunna genomföra stimulansaktiviteter för 

att hålla arbetet igång i linje med åtgärderna. 

I god tid innan år 2020 ska arbete startas för att göra en uppdatering av strategin så att 

nya mål kan formuleras för tiden efter 2020 och lämpliga åtgärder vidtas för att nå även 

dessa mål. Detta arbete tar lämpligen sin utgångspunkt i den uppdatering av den 

nationella digitala agendan och den nationella bredbandsstrategin som med stor 

sannolikhet kommer att göras inom de närmaste åren. 

Denna bredbandsstrategi ska publiceras på kommunens webbplats för att göra mål och 

åtgärder kända och lätt tillgängliga för alla intressenter.  
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13 Fördjupning och källförteckning 

De dokument som har använts som underlag för bredbandsstrategin kommer från 

många olika håll och kan rekommenderas för den som vill läsa mer och fördjupa sig 

inom området. Många hänvisningar finns inne i dokumentet. Ytterligare ett urval av 

dessa listas nedan: 

• Regeringen: Bredbandsstrategi för Sverige, 2009 

• Åke Hedén: Betänkande SOU 2008:40, Bredband till hela landet. 

”Bredband 2013”.  

• PTS - Bredbandskartläggning 2015, PTS rapport nr PTS-ER-2016:10 

• Slutbetänkande om uppföljning av den svenska bredbandsstrategin, 

”Bredband för Sverige in i framtiden”, SOU 2014:21 

• PTS: Åtgärder för ökad mobiltäckning - dnr 14-7016, 11 juni 2014 

• PTS: Rapport om utredning om bättre täckningskartor, PTS-ER-2014:15 

• EY-rapport om kostnader för fibrering av Sverige 

(http://www.ssnf.org/Global/Rapporter/Framtida%20fiberinvesteringar%2

0i%20Sverige%20-%2022%20juni%202014.pdf)  

• PTS: Minskade kostnader vid utbyggnad av bredband, Konsekvenser av 

ett förslag till EU-förordning, PTS-ER-2013:18, 2013-08-27 

• Punkt-SE, Svenskarna och Internet 2015 

• Svensk Telemarknad första halvåret 2015, PTS-ER 2015:28 

• Nordic Broadband City Index, how cities facilitate a digital future, Nexia 

2014 

• Risk och sårbarhetsanalys för sektorn elektronisk kommunikation, PTS-

ER-2014:28 

• Bredbandsforum, Stelacon, Kvalitativt underlag för bedömning av trådlösa 

teknikers betydelse för bredbandsmål, aug 2013 

• Bredbandsforum, Stelacon, Rapport om alternativa accesstekniker, dec 

2014. 

• Acreo, Samhällsekonomisk inverkan av FTTH i Västra Götalands län, 

acr057482 

• Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet, broschyr från 

Konkurrensverket, PTS och SKL, september 2010 

• Kommunala återställningskostnader vid bredbandsbyggnation, 

Bredbandsforums villagrupp 2015-02-10. 

• Kvalitativt underlag för bedömning av bredbandsmål – trådlösa 

bredbandsteknikers betydelse. Bredbandsforum, Stelacon, Augusti 2013 

 

http://www.ssnf.org/Global/Rapporter/Framtida%20fiberinvesteringar%20i%20Sverige%20-%2022%20juni%202014.pdf
http://www.ssnf.org/Global/Rapporter/Framtida%20fiberinvesteringar%20i%20Sverige%20-%2022%20juni%202014.pdf
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14 Bilageförteckning 

1. Handlingsplan 

2. Samhällsekonomisk inverkan av FTTH i Västra Götalands län 

3. Fördjupning, sammanställning av underlag 

4. Utblick mot 2025 

 

 

 

 

 

 


