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Debatt: Hur klarar länet bredbandsmålet?
Länstidningen Östersund VIP – Debatt –22. jan 08:14

AnnonsDet är drygt två år kvar tills det natio-
nella bredbandsmålet, som lovar snabbt bred-
band till 95 procent av landets hushåll senast
2020, ska vara uppnått.

Trots detta saknar fortfarande 70 procent av
hushållen på landsbygden i Jämtland snabbt bred-
band. I tätbebyggda områden visar statistik från
Post- och telestyrelsen att motsvarande siffra är 30
procent. Hur ser det då ut, kommer vi nå målet i
tid? Vår samlade bedömning är att svaret på den
frågan är nej. Faktum är att i hälften av landets
kommuner saknar över en tredjedel fortfarande
snabbt bredband. De gemensamma nämnarna för
dessa är att de ofta präglas av stora ytor landsbygd
i kombination av ett lägre invånarantal än rikssnit-
tet. Vad är det då som gått snett i arbetet med att
nå det nationella bredbandsmålet? # Otydlig styr-
ning: Enligt vår bedömning har många års otydlig
styrning från det nationella planet varit en bidra-
gande orsak till den situation vi nu befinner oss
i. Tidigt fastslogs det att utbyggnaden skulle vara
marknadsstyrd och att kommunernas stadsnät i
konkurrens med marknadens privata aktörer skul-
le lösa utbyggnaden. Men i takt med att tätbebygg-
da och mer lönsamma områden blivit anslutna har
flera av de nationella privata aktörerna stoppat
eller bromsat sina utbyggnadsplaner när de mind-
re lönsamma områdena återstår. # Regelkrångel:
Förra året var det de kommunala stadsnäten som
anslöt flest hushåll i Sverige, både i tätort och på
landsbygd. Trots att prognosen även för komman-

de år är positiv så kan det på många håll bli svårt
att nå målen inom utsatt tid. Nuvarande lagstift-
ning gör det nämligen svårt för stadsnäten att sam-
verka med omkringliggande kommuner gällande
exempelvis drift och säkerhetsfrågor. Det innebär
att det blir svårt för stadsnäten att effektivisera
sina verksamheter och fokusera på utbyggnaden
fullt ut. # Stödmedel: Utöver detta krävs det yt-
terligare EU-stöd och nationella medel som ska
riktas särskilt till de mest utsatta områdena, med
långa avstånd mellan hushållen och till närmaste
tätort. I statsbudgeten finns medel som ska använ-
das vid större infrastruktursatsningar. Vi anser att
man på nationell nivå borde göra en plan för att
förse resterande befolkning med snabbt bredband,
och finansiera utbyggnaden genom infrastruktur-
budgeten. I dag är en robust bredbandsanslutning
ett måste för alla, såväl företag, hushåll som of-
fentliga organ. I en nära framtid ser vi också att
kommunerna får ett ökat behov av att kunna er-
bjuda digitala välfärdstjänster över bredbandet,
vilket gör det nödvändigt att kunna erbjuda den-
na möjlighet till alla Sveriges invånare. På så vis
främjar vi att människor kan bo och verka i hela
länet. Mi kael Ek, vd på Svenska Stadsnätsföre-
ningen Peter Lindroth, ordförande Småkom, De
små kommunernas samverkan

LTZ Debatt

063 – 155525 debatt@ltz.se

Har du något att säga? Skriv en debattartikel.
Skriv artikel

support.se@m-brain.com 2

http://redir.opoint.com/?key=3WdSoUA5Bx80hhNp4bs6&OpointPDF=true
https://www.ltz.se/debatt
mailto:debatt@ltz.se
mailto:support.se@m-brain.com


Bredbandsmålet är i fara
Borås Tidning, sida 19 –21. jan
Av: PETER LINDROTH MIKAEL EK vd på Svenska Stadsnätsföreningen ordförande Småkom, De små kommunernas
samverkan
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CITATET

”Ingen lärare borde få lämnas ensam med ansvaret 
att hantera våldsamma och hotfulla situationer som 
spårar ur. Ytterst är det arbetsgivarens ansvar.”
Johanna Jaara Åstrand
förbundsordförande för Lärarförbundet, på Aftonbladets debattsida

Fortfarande saknar fem av tio hushåll på landsbygden i Västra Götaland snabbt 
bredband. Det börjar bli bråttom att bygga ut om det nationella bredbandsmålet 
ska uppnås, menar Mikael Ek och Peter Lindroth.

Bredbandsmålet är i fara
D

et är drygt två år kvar tills det 
nationella bredbandsmålet, 
som lovar snabbt bredband 

till 95 procent av landets hushåll  
senast 2020, ska vara uppnått. Trots 
detta saknar fortfarande fem av tio 
hushåll på landsbygden i Västra Gö-
taland snabbt bredband. I tätbe-
byggda områden är motsvarande 
siffra två av tio hushåll, det visar 
statistik från Post- och telestyrel-
sen.

Hur ser det då ut, kommer vi nå 
målet i tid? Vår samlade bedömning 
är att svaret på den frågan är nej. För 
många kommuner kommer det tro-
ligtvis att dröja flera år innan ut-
byggnaden är färdig och alla invå-
nare har tillgång till snabbt bred-
band. Faktum är att i hälften av lan-
dets kommuner saknar över en 
tredjedel snabbt bredband. De ge-
mensamma nämnarna för dessa är 
att de ofta präglas av stora ytor 
landsbygd i kombination med ett 
lägre invånarantal än rikssnittet.

Vad är det då som gått snett i arbetet 
med att nå det nationella bred-
bandsmålet?
1  Otydlig styrning: Enligt vår be-

dömning har många års otydlig 
styrning från det nationella planet 
varit en bidragande orsak till den si-
tuation vi nu befinner oss i. Tidigt 
fastslogs det att utbyggnaden skulle 
vara marknadsstyrd och att kom-
munernas stadsnät i konkurrens 
med marknadens privata aktörer 
skulle lösa utbyggnaden. Men i takt 
med att tätbebyggda och mer lön-
samma områden blivit anslutna har 

flera av de nationella privata aktö-
rerna stoppat eller bromsat sina ut-
byggnadsplaner när de mindre lön-
samma områdena återstår. Det 
innebär att för flera av de kommu-
ner som själva inte valt att bedriva 
någon stadsnätsverksamhet och 
som därför är beroende av de natio-
nella privata aktörernas goda vilja, 
väntar ett arbete om utbyggnads-
målen ska nås.
2  Regelkrångel: Förra året var det 

de kommunala stadsnäten som an-
slöt flest hushåll i Sverige, både i 

tätort och på landsbygd. Trots att 
prognosen även för kommande år är 
positiv så kan det på många håll bli 
svårt att nå målen inom utsatt tid. 
Nuvarande lagstiftning gör det 
nämligen svårt för stadsnäten att 
samverka med omkringliggande 
kommuner gällande exempelvis 
drift och säkerhetsfrågor. Det inne-
bär att det blir svårt för stadsnäten 
att effektivisera sina verksamheter 
och fokusera på utbyggnaden fullt 
ut. Värst drabbade av detta är san-
nolikt de mindre kommunerna där 

storleken på stadsnäten är mindre 
och behoven av samverkan ofta är 
större.
3  Stödmedel: Utöver detta krävs 

det ytterligare EU-stöd och natio-
nella medel som ska riktas särskilt 
till de mest utsatta områdena, med 
långa avstånd mellan hushållen och 
till närmaste tätort. I statsbudgeten 
finns medel som ska användas vid 
större infrastruktursatsningar. Vi 
anser att man på nationell nivå bor-
de göra en plan för att förse reste-
rande befolkning med snabbt bred-
band, och finansiera utbyggnaden 
genom infrastrukturbudgeten. En 
avsättning med fem eller tio miljar-
der kronor per år skulle möjliggöra 
en heltäckande bredbandsutbygg-
nad inom en rimlig tid.

I dag är en robust bredbandsanslut-
ning ett måste för alla, såväl företag, 
hushåll som offentliga organ. För 
att upprätthålla kontakter och utfö-
ra ärenden mot företag, exempelvis 
banker, myndigheter och förvalt-
ningar, måste digitala anslutningar 
finnas. I en nära framtid ser vi också 
att kommunerna får ett ökat behov 
av att kunna erbjuda digitala väl-
färdstjänster över bredbandet, vil-
ket gör det nödvändigt att kunna er-
bjuda denna möjlighet till alla Sveri-
ges invånare. På så vis främjar vi att 
människor kan bo och verka i hela 
länet.

MIKAEL EK
vd på Svenska Stadsnätsföreningen

PETER LINDROTH
ordförande Småkom,  

De små kommunernas samverkan

För många kommuner kommer det troligtvis att dröja flera år innan utbyggnaden 

är färdig och alla invånare har tillgång till snabbt bredband, påpekar skribenterna. 
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"I dag är en 
robust 
bredbands-
anslutning 
ett måste 
för alla."

POLITIK

Ännu saknas politiskt mod att 
genomföra genomgripande åt-
gärder som påverkar utsläppen 
på en global nivå, menar Jacob 
Risberg.

Skillnaden mellan vad som 
krävs för att bromsa den globala 
uppvärmningen och vad värl-
dens länder kom överens om i 
klimatförhandlingarna är 
smärtsamt stor. Men EU skulle 
kunna ta ledarskap genom att 
införa ambitiösa klimatåtgärder 
och inspirera resten av världen 
att följa efter.

Försvarsberedningen slog 
2007 fast att klimatförändring-

en är det största hotet mot 
mänsklig säkerhet. Sedan dess 
har vi sänkt våra egna utsläpp 
något, men globalt fortsätter ut-
släppen att öka. Vår utsläpps-
minskning sker framför allt för 
att vi har flyttat utsläppen till de 
länder som producerar det vi 
konsumerar. Sverige ligger på 
topp tio-listan i världen vad gäl-
ler ”import” av utsläpp. Det ser 
likadant ut i stora delar av EU.

Därför är det inte konstigt att 
vi inte lyckas ta några större 
steg i klimatförhandlingarna. Vi 
lever inte klimatsmart och ändå 
kräver vi att världens fattigare 
länder ska minska sina utsläpp. 
Utsläpp som orsakas av vår ef-
terfrågan.

Med klimatförnekande ledare 
i USA och Brasilien, och med ett 
veligt EU med stora fossilsub-
ventioner, kommer länder som 
Kina, Indien och Ryssland inte 
ens att ta ett litet steg framåt.

Följande fem politiska åtgärder 
skulle göra EU till en trovärdig 
aktör i klimatarbetet och på all-
var leda till en hållbarare fram-
tid:
1  Förbjud all kolkraft till 2030. 

Ett beslut om kolförbud kan 
dessutom leda till snabbare ut-
fasning eftersom det tvingar 
medlemsländerna att påbörja 
omställningen redan nu.
2  Sätt pris på alla utsläpp. Ge-

nom att införa en CO2-avgift på 

alla varor som inte omfattas av 
nationella CO2-skatter gynnas 
produkter som orsakat lägre ut-
släpp.
3  Satsa på klimatinnovation. 

Genom att satsa minst lika 
mycket på innovationer och kli-
matomställning som i dag sat-
sas på militären kan EU undvika 
mångdubbla kostnader för 
kommande generationer.
4  Agera klimaträttvist. Vi mås-

te bistå världens utvecklings-
länder med klimatsmart teknik 
och finansiering för anpass-
ningsåtgärder eftersom det 
främst är vi i den rika världen 
som orsakat den pågående upp-
värmningen.
5  Inför en klimatlag som ge-

nomsyrar alla politikområden. 
Alla politiska beslut i EU bör fat-
tas utifrån en vetenskapligt jus-
terad koldioxidbudget på sam-
ma sätt som alla beslut som fat-
tas i riksdagen måste leva upp 
till vår budgetlag.

De flesta politiker i EU har en 
förståelse för klimatförändring-
arna, men ännu saknas politiskt 
mod att genomföra genomgri-
pande åtgärder som påverkar 
utsläppen på en global nivå. Det 
är dags för EU att på allvar ta 
ledarskap i det globala klimat- 
arbetet.

JACOB RISBERG (MP)
klimatlobbyist och kandidat till EUparlamentet

EU kan få fart på klimatomställningen

Fortfarande saknar
fem av tio hushåll på
landsbygden i Väst-
ra Götaland snabbt
bredband. Det börjar
bli bråttom att byg-
ga ut om det natio-
nella bredbandsmå-
let ska uppnås, me-
nar Mikael Ek och Pe-
ter Lindroth.

Det är drygt två år
kvar tills det nationella bredbandsmålet, som lovar
snabbt bredband till 95 procent av landets hushåll
senast 2020, ska vara uppnått. Trots detta saknar
fortfarande fem av tio hushåll på landsbygden i
Västra Götaland snabbt bredband. I tätbebyggda
områden är motsvarande siffra två av tio hushåll,
det visar statistik från Post- och telestyrelsen.

Hur ser det då ut, kommer vi nå målet i tid?
Vår samlade bedömning är att svaret på den frå-
gan är nej. För många kommuner kommer det
troligtvis att dröja flera år innan utbyggnaden är
färdig och alla invånare har tillgång till snabbt
bredband. Faktum är att i hälften av landets kom-
muner saknar över en tredjedel snabbt bredband.
De gemensamma nämnarna för dessa är att de ofta
präglas av stora ytor landsbygd i kombination med
ett lägre invånarantal än rikssnittet.

Vad är det då som gått snett i arbetet med att
nå det nationella bredbandsmålet?

1 Otydlig styrning: Enligt vår bedömning har
många års otydlig styrning från det nationella pla-
net varit en bidragande orsak till den situation vi
nu befinner oss i. Tidigt fastslogs det att utbyggna-
den skulle vara marknadsstyrd och att kommuner-
nas stadsnät i konkurrens med marknadens privata
aktörer skulle lösa utbyggnaden. Men i takt med
att tätbebyggda och mer lönsamma områden blivit
anslutna har flera av de nationella privata aktö-
rerna stoppat eller bromsat sina utbyggnadsplaner
när de mindre lönsamma områdena återstår. Det
innebär att för flera av de kommuner som själva

inte valt att bedriva någon stadsnätsverksamhet
och som därför är beroende av de nationella pri-
vata aktörernas goda vilja, väntar ett arbete om
utbyggnadsmålen ska nås.

2 Regelkrångel: Förra året var det de kommu-
nala stadsnäten som anslöt flest hushåll i Sverige,
både i tätort och på landsbygd. Trots att progno-
sen även för kommande år är positiv så kan det
på många håll bli svårt att nå målen inom utsatt
tid. Nuvarande lagstiftning gör det nämligen svårt
för stadsnäten att samverka med omkringliggan-
de kommuner gällande exempelvis drift och sä-
kerhetsfrågor. Det innebär att det blir svårt för
stadsnäten att effektivisera sina verksamheter och
fokusera på utbyggnaden fullt ut. Värst drabbade
av detta är sannolikt de mindre kommunerna där
storleken på stadsnäten är mindre och behoven av
samverkan ofta är större.

3 Stödmedel: Utöver detta krävs det ytterli-
gare EU-stöd och nationella medel som ska riktas
särskilt till de mest utsatta områdena, med långa
avstånd mellan hushållen och till närmaste tätort.
I statsbudgeten finns medel som ska användas vid
större infrastruktursatsningar. Vi anser att man
på nationell nivå borde göra en plan för att förse
resterande befolkning med snabbt bredband, och
finansiera utbyggnaden genom infrastrukturbud-
geten. En avsättning med fem eller tio miljarder
kronor per år skulle möjliggöra en heltäckande
bredbandsutbyggnad inom en rimlig tid.

I dag är en robust bredbandsanslutning ett
måste för alla, såväl företag, hushåll som offentli-
ga organ. För att upprätthålla kontakter och utföra
ärenden mot företag, exempelvis banker, myndig-
heter och förvaltningar, måste digitala anslutning-
ar finnas. I en nära framtid ser vi också att kom-
munerna får ett ökat behov av att kunna erbjuda
digitala välfärdstjänster över bredbandet, vilket
gör det nödvändigt att kunna erbjuda denna möj-
lighet till alla Sveriges invånare. På så vis främjar
vi att människor kan bo och verka i hela länet.

“I dag är en robust bredbandsanslutning
ett måste för alla.”
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Kommer Västra Götaland nå bredbandsmålet till år 2020?
Bohusläningen – Startsida –20. jan 09:01
Av: Peter Lindroth

Debatt och insända-
re Faktum är att
i hälften av lan-
dets kommuner sak-
nar över en tred-
jedel snabbt bred-
band.

Det är drygt två
år kvar tills det natio-
nella bredbandsmå-
let, som lovar snabbt
bredband till 95 pro-
cent av landets hus-
håll senast 2020, ska
vara uppnått. Trots detta saknar fortfarande 5
av 10 hushåll på landsbygden i Västra Götaland
snabbt bredband. I tätbebyggda områden är mot-
svarande siffra 2 av 10 hushåll, det visar statistik
från Post- och telestyrelsen.

Hur ser det då ut, kommer vi nå målet i tid? Vår
samlade bedömning är att svaret på den frågan är
nej. För många kommuner kommer det troligtvis
att dröja flera år innan utbyggnaden är färdig och
alla invånare har tillgång till snabbt bredband. Fak-
tum är att i hälften av landets kommuner saknar
över en tredjedel snabbt bredband. De gemensam-
ma nämnarna för dessa är att de ofta präglas av
stora ytor landsbygd i kombination av ett lägre
invånarantal än rikssnittet.

Vad är det då som gått snett i arbetet med att
nå det nationella bredbandsmålet?

1. Otydlig styrning: Enligt vår bedömning har
många års otydlig styrning från det nationella pla-
net varit en bidragande orsak till den situation vi
nu befinner oss i. Tidigt fastslogs det att utbyggna-
den skulle vara marknadsstyrd och att kommuner-
nas stadsnät i konkurrens med marknadens privata
aktörer skulle lösa utbyggnaden. Men i takt med
att tätbebyggda och mer lönsamma områden blivit
anslutna har flera av de nationella privata aktö-
rerna stoppat eller bromsat sina utbyggnadsplaner
när de mindre lönsamma områdena återstår. Det
innebär att för flera av de kommuner som själva

inte valt att bedriva någon stadsnätsverksamhet
och som därför är beroende av de nationella pri-
vata aktörernas goda vilja, väntar ett arbete om
utbyggnadsmålen ska nås.

2. Regelkrångel: Förra året var det de kommu-
nala stadsnäten som anslöt flest hushåll i Sverige,
både i tätort och på landsbygd. Trots att progno-
sen även för kommande år är positiv så kan det
på många håll bli svårt att nå målen inom utsatt
tid. Nuvarande lagstiftning gör det nämligen svårt
för stadsnäten att samverka med omkringliggan-
de kommuner gällande exempelvis drift och sä-
kerhetsfrågor. Det innebär att det blir svårt för
stadsnäten att effektivisera sina verksamheter och
fokusera på utbyggnaden fullt ut. Värst drabbade
av detta är sannolikt de mindre kommunerna där
storleken på stadsnäten är mindre och behoven av
samverkan ofta är större.

3. Stödmedel: Utöver detta krävs det ytterli-
gare EU-stöd och nationella medel som ska riktas
särskilt till de mest utsatta områdena, med långa
avstånd mellan hushållen och till närmaste tätort.
I statsbudgeten finns medel som ska användas vid
större infrastruktursatsningar. Vi anser att man
på nationell nivå borde göra en plan för att förse
resterande befolkning med snabbt bredband, och
finansiera utbyggnaden genom infrastrukturbud-
geten. En avsättning med fem eller tio miljarder
kronor per år skulle möjliggöra en heltäckande
bredbandsutbyggnad inom en rimlig tid.

I dag är en robust bredbandsanslutning ett mås-
te för alla, såväl företag, hushåll som offentliga
organ. För att upprätthålla kontakter och utföra
ärenden mot företag, exempelvis banker, myndig-
heter och förvaltningar, måste digitala anslutning-
ar finnas. I en nära framtid ser vi också att kom-
munerna får ett ökat behov av att kunna erbjuda
digitala välfärdstjänster över bredbandet, vilket
gör det nödvändigt att kunna erbjuda denna möj-
lighet till alla Sveriges invånare. På så vis främjar
vi att människor kan bo och verka i hela länet.

vd på Svenska Stadsnätsföreningen
Peter Lindroth ordförande Småkom, De små

kommunernas samverkan
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Debatt: Kommer Södermanland nå bredbandsmålet till 2020?
Eskilstuna-Kuriren VIP –19. jan 05:18

Det här är en de-
battartikel med syf-
te att påverka.

Det är drygt två år
kvar tills det nationella bredbandsmålet, som lovar
snabbt bredband till 95 procent av landets hus-
håll senast 2020, ska vara uppnått. Trots detta
saknar fortfarande 8 av 10 hushåll på landsbygden
i Södermanland snabbt bredband. I tätbebyggda
områden är motsvarande siffra 2 av 10 hushåll,
det visar statistik från Post- och telestyrelsen.

Hur ser det då ut, kommer vi nå målet i tid?
Vår samlade bedömning är att svaret på den frågan
är nej. Faktum är att i hälften av landets kommu-
ner saknar över en tredjedel fortfarande snabbt
bredband. De gemensamma nämnarna för dessa
är att de ofta präglas av stora ytor landsbygd i
kombination av ett lägre invånarantal än rikssnit-
tet.

Vad är det då som gått snett i arbetet med att
nå det nationella bredbandsmålet?

1. Otydlig styrning: Enligt vår bedömning har
många års otydlig styrning från det nationella pla-
net varit en bidragande orsak till den situation vi
nu befinner oss i. Tidigt fastslogs det att utbyggna-
den skulle vara marknadsstyrd och att kommuner-
nas stadsnät i konkurrens med marknadens privata
aktörer skulle lösa utbyggnaden. Men i takt med
att tätbebyggda och mer lönsamma områden blivit
anslutna har flera av de nationella privata aktö-
rerna stoppat eller bromsat sina utbyggnadsplaner
när de mindre lönsamma områdena återstår.

2. Regelkrångel: Förra året var det de kommu-

nala stadsnäten som anslöt flest hushåll i Sverige,
både i tätort och på landsbygd. Trots att progno-
sen även för kommande år är positiv så kan det
på många håll bli svårt att nå målen inom utsatt
tid. Nuvarande lagstiftning gör det nämligen svårt
för stadsnäten att samverka med omkringliggan-
de kommuner gällande exempelvis drift och sä-
kerhetsfrågor. Det innebär att det blir svårt för
stadsnäten att effektivisera sina verksamheter och
fokusera på utbyggnaden fullt ut.

3. Stödmedel: Utöver detta krävs det ytterli-
gare EU-stöd och nationella medel som ska riktas
särskilt till de mest utsatta områdena, med långa
avstånd mellan hushållen och till närmaste tätort.
I statsbudgeten finns medel som ska användas vid
större infrastruktursatsningar. Vi anser att man
på nationell nivå borde göra en plan för att förse
resterande befolkning med snabbt bredband, och
finansiera utbyggnaden genom infrastrukturbud-
geten.

I dag är en robust bredbandsanslutning ett mås-
te för alla, såväl företag, hushåll som offentliga
organ. I en nära framtid ser vi också att kommu-
nerna får ett ökat behov av att kunna erbjuda di-
gitala välfärdstjänster över bredbandet, vilket gör
det nödvändigt att kunna erbjuda denna möjlighet
till alla Sveriges invånare. På så vis främjar vi att
människor kan bo och verka i hela länet.

Mikael Ek
Vd på Svenska Stadsnätsföreningen
Peter Lindroth
Ordförande Småkom, De små kommunernas

samverkan
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Kommer Västra Götaland nå bredbandsmålet till 2020?
Alingsås Tidning, sida 12 –19. jan
Av: PETER LINDROTH MIKAEL EK, vd på Svenska Stadsnätsföreningen , ordförande Småkom, De små kommuner-
nas samverkan
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Det är drygt två år kvar tills det 
nationella bredbandsmålet, som lo-
var snabbt bredband till 95 procent av 
landets hushåll senast 2020, ska vara 
uppnått. Trots detta saknar fortfaran-
de 5 av 10 hushåll på landsbygden i 
Västra Götaland snabbt bredband. I 
tätbebyggda områden är motsvarande 
siffra 2 av 10 hushåll, det visar statis-
tik från Post- och telestyrelsen.

Hur ser det då ut, kommer vi nå må-
let i tid? Vår samlade bedömning är att 
svaret på den frågan är nej. För många 
kommuner kommer det troligtvis att 
dröja flera år innan utbyggnaden är 
färdig och alla invånare har tillgång 
till snabbt bredband. Faktum är att i 
hälften av landets kommuner saknar 
över en tredjedel snabbt bredband. 
De gemensamma nämnarna för dessa 
är att de ofta präglas av stora ytor 
landsbygd i kombination av ett lägre 
invånarantal än rikssnittet.

Vad är det då som gått snett i arbetet 
med att nå det nationella bredbands-
målet?

1. Otydlig styrning: Enligt vår be-
dömning har många års otydlig styr-
ning från det nationella planet varit en 
bidragande orsak till den situation vi 
nu befinner oss i. Tidigt fastslogs det 
att utbyggnaden skulle vara marknads-
styrd och att kommunernas stadsnät i 
konkurrens med marknadens privata 

aktörer skulle lösa utbyggnaden. Men 
i takt med att tätbebyggda och mer 
lönsamma områden blivit anslutna har 
flera av de nationella privata aktörer-
na stoppat eller bromsat sina utbygg-
nadsplaner när de mindre lönsamma 
områdena återstår. Det innebär att för 
flera av de kommuner som själva inte 
valt att bedriva någon stadsnätsverk-
samhet och som därför är beroende av 
de nationella privata aktörernas goda 
vilja, väntar ett arbete om utbyggnads-
målen ska nås.

2. Regelkrångel: Förra året var det 
de kommunala stadsnäten som anslöt 
flest hushåll i Sverige, både i tätort och 
på landsbygd. Trots att prognosen även 
för kommande år är positiv så kan det 
på många håll bli svårt att nå målen 
inom utsatt tid. Nuvarande lagstiftning 
gör det nämligen svårt för stadsnäten 
att samverka med omkringliggande 
kommuner gällande exempelvis drift 
och säkerhetsfrågor. Det innebär att 
det blir svårt för stadsnäten att ef-
fektivisera sina verksamheter och 
fokusera på utbyggnaden fullt ut. 
Värst drabbade av detta är sannolikt 
de mindre kommunerna där storleken 
på stadsnäten är mindre och behoven 
av samverkan ofta är större.

3. Stödmedel: Utöver detta krävs 
det ytterligare EU-stöd och natio-

nella medel som ska riktas särskilt 
till de mest utsatta områdena, med 
långa avstånd mellan hushållen och 
till närmaste tätort. I statsbudgeten 
finns medel som ska användas vid 
större infrastruktursatsningar. Vi an-
ser att man på nationell nivå borde 
göra en plan för att förse resterande 
befolkning med snabbt bredband, och 
finansiera utbyggnaden genom infra-
strukturbudgeten. En avsättning med 
fem eller tio miljarder kronor per år 
skulle möjliggöra en heltäckande bred-
bandsutbyggnad inom en rimlig tid.

I dag är en robust bredbandsanslut-
ning ett måste för alla, såväl företag, 
hushåll som offentliga organ. För att 
upprätthålla kontakter och utföra 
ärenden mot företag, exempelvis ban-
ker, myndigheter och förvaltningar, 
måste digitala anslutningar finnas. I en 
nära framtid ser vi också att kommu-
nerna får ett ökat behov av att kunna 
erbjuda digitala välfärdstjänster över 
bredbandet, vilket gör det nödvändigt 
att kunna erbjuda denna möjlighet 
till alla Sveriges invånare. På så vis 
främjar vi att människor kan bo och 
verka i hela länet.

MIKAEL EK, 
vd på Svenska Stadsnätsföreningen

PETER LINDROTH, 
ordförande Småkom, 

De små kommunernas samverkan

Kommer Västra Götaland nå 
bredbandsmålet till 2020?

    ...till Dr Anna Nyström på 
Sävelångens vårdcentral. 
Tack för ett mycket givande 
och trevligt samtal på vård-
centralen.
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Det är drygt två år
kvar tills det natio-
nella bredbandsmå-
let, som lovar snabbt
bredband till 95 pro-
cent av landets hus-
håll senast 2020, ska
vara uppnått.

Trots detta sak-
nar fortfarande 5 av
10 hushåll på landsbyg-
den i Västra Götaland
snabbt bredband. I tätbebyggda områden är mot-
svarande siffra 2 av 10 hushåll, det visar statistik
från Post- och telestyrelsen.

Hur ser det då ut, kommer vi nå målet i tid?
Vår samlade bedömning är att svaret på den frå-
gan är nej. För många kommuner kommer det
troligtvis att dröja flera år innan utbyggnaden är
färdig och alla invånare har tillgång till snabbt
bredband. Faktum är att i hälften av landets kom-
muner saknar över en tredjedel snabbt bredband.
De gemensamma nämnarna för dessa är att de ofta
präglas av stora ytor landsbygd i kombination av
ett lägre invånarantal än rikssnittet.

Vad är det då som gått snett i arbetet med att
nå det nationella bredbandsmålet?

1. Otydlig styrning: Enligt vår bedömning har
många års otydlig styrning från det nationella pla-
net varit en bidragande orsak till den situation vi
nu befinner oss i. Tidigt fastslogs det att utbyggna-
den skulle vara marknadsstyrd och att kommuner-
nas stadsnät i konkurrens med marknadens privata
aktörer skulle lösa utbyggnaden. Men i takt med
att tätbebyggda och mer lönsamma områden blivit
anslutna har flera av de nationella privata aktö-
rerna stoppat eller bromsat sina utbyggnadsplaner
när de mindre lönsamma områdena återstår. Det
innebär att för flera av de kommuner som själva
inte valt att bedriva någon stadsnätsverksamhet

och som därför är beroende av de nationella pri-
vata aktörernas goda vilja, väntar ett arbete om
utbyggnadsmålen ska nås.

2. Regelkrångel: Förra året var det de kommu-
nala stadsnäten som anslöt flest hushåll i Sverige,
både i tätort och på landsbygd. Trots att progno-
sen även för kommande år är positiv så kan det
på många håll bli svårt att nå målen inom utsatt
tid. Nuvarande lagstiftning gör det nämligen svårt
för stadsnäten att samverka med omkringliggan-
de kommuner gällande exempelvis drift och sä-
kerhetsfrågor. Det innebär att det blir svårt för
stadsnäten att effektivisera sina verksamheter och
fokusera på utbyggnaden fullt ut. Värst drabbade
av detta är sannolikt de mindre kommunerna där
storleken på stadsnäten är mindre och behoven av
samverkan ofta är större.

3. Stödmedel: Utöver detta krävs det ytterli-
gare EU-stöd och nationella medel som ska riktas
särskilt till de mest utsatta områdena, med långa
avstånd mellan hushållen och till närmaste tätort.
I statsbudgeten finns medel som ska användas vid
större infrastruktursatsningar. Vi anser att man
på nationell nivå borde göra en plan för att förse
resterande befolkning med snabbt bredband, och
finansiera utbyggnaden genom infrastrukturbud-
geten. En avsättning med fem eller tio miljarder
kronor per år skulle möjliggöra en heltäckande
bredbandsutbyggnad inom en rimlig tid.

I dag är en robust bredbandsanslutning ett
måste för alla, såväl företag, hushåll som offentli-
ga organ. För att upprätthålla kontakter och utföra
ärenden mot företag, exempelvis banker, myndig-
heter och förvaltningar, måste digitala anslutning-
ar finnas. I en nära framtid ser vi också att kom-
munerna får ett ökat behov av att kunna erbjuda
digitala välfärdstjänster över bredbandet, vilket
gör det nödvändigt att kunna erbjuda denna möj-
lighet till alla Sveriges invånare. På så vis främjar
vi att människor kan bo och verka i hela länet.
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8 av 10 hus på landsbygden saknar snabbt bredband
Södra Dalarnes Tidning, sida 2 –18. jan
Av: Peter Lindroth Ordförande Småkom,

DT Fredag 18 januari 20192 
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BD

8 av 10 hus på landsbygden 
saknar snabbt bredband 
Det är drygt två år kvar tills 
det nationella bredbands-
målet, som lovar snabbt 
bredband till 95 procent av 
landets hushåll senast 2020, 
ska vara uppnått. Trots  
detta saknar fortfarande åt-
ta av tio hushåll på lands-
bygden i Dalarna snabbt 
bredband. I tätbebyggda 
områden är motsvarande 
siffra tre av tio hushåll, det 
visar statistik från Post- och 
telestyrelsen. 

Hur ser det då ut, kommer 
vi nå målet i tid? Vår samla-
de bedömning är att svaret 
på den frågan är nej. Fak-
tum är att i hälften av lan-
dets kommuner saknar över 
en tredjedel fortfarande 
snabbt bredband. De ge-
mensamma nämnarna för 
dessa är att de ofta präglas 
av stora ytor landsbygd  
i kombination av ett lägre 
invånarantal än rikssnittet. 

Vad är det då som gått 
snett i arbetet med att nå 
det nationella bredbands-
målet?
n Otydlig styrning: Enligt 
vår bedömning har många 
års otydlig styrning från det 
nationella planet varit en  
bidragande orsak till den  
situation vi nu befinner oss 
i. Tidigt fastslogs det att  
utbyggnaden skulle vara 
marknadsstyrd och att 
kommunernas stadsnät i 
konkurrens med markna-
dens privata aktörer skulle 
lösa utbyggnaden. Men i 
takt med att tätbebyggda 

och mer lönsamma områ-
den blivit anslutna har flera 
av de nationella privata ak-
törerna stoppat eller brom-
sat sina utbyggnadsplaner 
när de mindre lönsamma 
områdena återstår.
n Regelkrångel: Förra året 
var det de kommunala 
stadsnäten som anslöt flest 
hushåll i Sverige, både i tät-
ort och på landsbygd. Trots 
att prognosen även för kom-
mande år är positiv så kan 
det på många håll bli svårt 
att nå målen inom utsatt 

tid. Nuvarande lagstiftning 
gör det nämligen svårt för 
stadsnäten att samverka 
med omkringliggande kom-
muner gällande exempelvis 
drift och säkerhetsfrågor. 
Det innebär att det blir svårt 
för stadsnäten att effektivi-
sera sina verksamheter och 
fokusera på utbyggnaden 
fullt ut.
n Stödmedel: Utöver detta 
krävs det ytterligare EU-
stöd och nationella medel 
som ska riktas särskilt till  
de mest utsatta områdena, 

med långa avstånd mellan 
hushållen och till närmaste 
tätort. I statsbudgeten finns 
medel som ska användas 
vid större infrastruktursats-
ningar. Vi anser att man på 
nationell nivå borde göra en 
plan för att förse resterande 
befolkning med snabbt 
bredband, och finansiera 
utbyggnaden genom infra-
strukturbudgeten.

I dag är en robust bred-
bandsanslutning ett måste 
för alla, såväl företag, hus-

håll som offentliga organ. 
I en nära framtid ser vi 

också att kommunerna får 
ett ökat behov av att kunna 
erbjuda digitala välfärds-
tjänster över bredbandet, 
vilket gör det nödvändigt 
att kunna erbjuda denna 
möjlighet till alla Sveriges 
invånare. På så vis främjar 
vi att människor kan bo och 
verka i hela länet.

Mikael Ek
Vd på Svenska Stadsnätsföreningen

Peter Lindroth
Ordförande Småkom,  

”I dag är en robust bredbandsanslutning ett måste för alla, såväl företag, hushåll som offentliga organ. I en nära framtid ser  

vi också att kommunerna får ett ökat behov av att kunna erbjuda digitala välfärdstjänster över bredbandet, vilket gör det nöd-

vändigt att kunna erbjuda denna möjlighet till alla Sveriges invånare”, skriver Mikael Ek och Peter Lindroth. FOTO: TT/arkiv

Sänk momsen på gästhamnsplatser
Trenden är tydlig, från norr 
till söder i Sverige, nu när en 
stor del av gästhamnarna 
har levererat sin årliga sta-
tistik. Efter flera års ned-
gång av båtanlöp i hamnar-
na, har siffrorna nu vänt 
uppåt i jämförelse med 2017. 

Samtidigt riskerar Sve-
riges Gästhamnar att tappa  
i servicenivå och anlägg-
ningsstandard. 

Beskattningen av gäst-
hamnsplatsen är den hög-
sta, och helt fel, då gästen 
betalar 25 procent moms på 
sin övernattning i gästham-
nen medan övrig besöksnä-
ring har en mycket lägre 
moms mellan sex procent 
och tolv procent. Detta ger 
en kraftig och snedvriden 
konkurrens inom besöksnä-
ringen, som borde ha en en-
hetlig moms för en ökad till-
växt. Riksföreningen Gäst-

hamnar Sverige vill inte ba-
ra ha konkurrens på lika vill-
kor, utan också tydliga och 
enhetliga momssatser för 
hela besöksnäringen, en av 

landets viktigaste näringar 
med tillväxtpotential.

Sveriges Gästhamnar är 
porten för över 500 000 fri-
tidsbåtar och är det första 

mötet vid Sveriges alla sjö, 
kanal och kustnära destina-
tioner. Idag tillför dessa  
båtgäster viktiga turismin-
täkter och arbetstillfällen på 
destinationen. 

När en större andel av in-
täkterna och ekonomin i en 
gästhamn tillfaller destina-
tionens övriga näringar, kan 
det lätt bli lite av en snedför-
delning av intäkterna. 

Gästhamnarna i Sverige 
har under de senaste åren 
fått ökade krav på sig i form 
av ett utökat regelverk, ökad 
tillsyn gällande miljö, säker-
het och utbildning av den 
egna organisationen. Detta 
medför en ökad säkerhet 
och trygghet men också  
rejält ökade kostnader för 
gästhamnen. Detta kommer 
att hota många av Sveriges 
gästhamnar och minska ser-
vicenivån. 

Vi föreslår:

n Att momsen på gäst-
hamnsplatser sänks från  
25 procent till 12 procent, 
likt alla andra kommersiella 
boendeformer inom besöks-
näringen, vilket skapar kon-
kurrens på lika villkor och 
en ökad tillväxt.
n Att samordna tillsyns-
myndigheter och avgifter 
och därmed, på så sätt få ett 
bättre utfall och förenkling 
med en ökad effektivitet 
gentemot Sveriges gästham-
nar och marinor.
n Att stödja och samordna 
en nationell exportsatsning 
av den svenska skärgården, 
den maritima besöksnäring-
en som bevisligen har myck-
et goda förutsättningar och 
stor potential att skapa till-
växt och sysselsättning i 
Sverige. Dick Netterlid

Generalsekreterare Riksföreningen  
Gästhamnar Sverige

”När en större andel av intäkterna och ekonomin i en gäst-

hamn tillfaller destinationens övriga näringar, kan det lätt bli 

lite av en snedfördelning av intäkterna”, skriver Dick Netterlid. 
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Debatt Det är drygt
två år kvar tills
det nationella bred-
bandsmålet, som lo-
var snabbt bredband
till 95 procent av lan-
dets hushåll senast
2020, ska vara upp-
nått.

Trots detta saknar
fortfarande åtta av tio
hushåll på landsbyg-
den i Dalarna snabbt bredband. I tätbebyggda om-
råden är motsvarande siffra tre av tio hushåll, det
visar statistik från Post- och telestyrelsen.

Hur ser det då ut, kommer vi nå målet i tid?
Vår samlade bedömning är att svaret på den frågan
är nej. Faktum är att i hälften av landets kommu-
ner saknar över en tredjedel fortfarande snabbt
bredband. De gemensamma nämnarna för dessa
är att de ofta präglas av stora ytor landsbygd i
kombination av ett lägre invånarantal än rikssnit-
tet.

Vad är det då som gått snett i arbetet med att
nå det nationella bredbandsmålet?

n Otydlig styrning: Enligt vår bedömning har
många års otydlig styrning från det nationella pla-
net varit en bidragande orsak till den situation vi
nu befinner oss i. Tidigt fastslogs det att utbyggna-
den skulle vara marknadsstyrd och att kommuner-
nas stadsnät i konkurrens med marknadens privata
aktörer skulle lösa utbyggnaden. Men i takt med
att tätbebyggda och mer lönsamma områden blivit

anslutna har flera av de nationella privata aktö-
rerna stoppat eller bromsat sina utbyggnadsplaner
när de mindre lönsamma områdena återstår.

n Regelkrångel: Förra året var det de kommu-
nala stadsnäten som anslöt flest hushåll i Sverige,
både i tätort och på landsbygd. Trots att progno-
sen även för kommande år är positiv så kan det
på många håll bli svårt att nå målen inom utsatt
tid. Nuvarande lagstiftning gör det nämligen svårt
för stadsnäten att samverka med omkringliggan-
de kommuner gällande exempelvis drift och sä-
kerhetsfrågor. Det innebär att det blir svårt för
stadsnäten att effektivisera sina verksamheter och
fokusera på utbyggnaden fullt ut.

n Stödmedel: Utöver detta krävs det ytterli-
gare EUstöd och nationella medel som ska riktas
särskilt till de mest utsatta områdena, med långa
avstånd mellan hushållen och till närmaste tätort.
I statsbudgeten finns medel som ska användas vid
större infrastruktursatsningar. Vi anser att man
på nationell nivå borde göra en plan för att förse
resterande befolkning med snabbt bredband, och
finansiera utbyggnaden genom infrastrukturbud-
geten.

I dag är en robust bredbandsanslutning ett
måste för alla, såväl företag, hushåll som offentli-
ga organ.

I en nära framtid ser vi också att kommunerna
får ett ökat behov av att kunna erbjuda digitala
välfärdstjänster över bredbandet, vilket gör det
nödvändigt att kunna erbjuda denna möjlighet till
alla Sveriges invånare. På så vis främjar vi att män-
niskor kan bo och verka i hela länet.

Mikael Ek Vd på Svenska Stadsnätsföreningen
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8 av 10 hus på landsbygden saknar snabbt bredband
Borlänge Tidning, sida 2 –18. jan
Av: Peter Lindroth Ordförande Småkom, verka i hela länet. Mikael Ek Vd på Svenska Stadsnätsföreningen

DT Fredag 18 januari 20192 

Torget n Debatt

SKRIV EN R AD DU OCK SÅ!

720 23
Skicka SMS/MMS  
till 72 023, inled  
meddelandet med DT,  
eller mejla till ins@dt.se  
eller debatt@dt.se 

Insändare: max 1 000 tecken, 
 Debatt: max 2 200 tecken.
Uppge namn, telefon och ort även 
om du skriver under signatur. Re-
daktionen förbehåller sig rätten att 
korta och redigera  insänt material. 
Har du inte e-post? Skriv till:  
Torget, Box 265, 791 26 Falun

Debatt- och insända re

023-936 24

Telefontid vardagar:  

10–12 och 13–14.30

N MUPPLOGEN

– Läste i tidningen 
att det kommer nya 
registreringsskyltar.
Vissa ord är för-
bjudna också. 
– Jag som ville ha 
SURMAS!

N DAGENS GLADA

n Jag blev så glad när jag 
tog en promenad en kväll, 
huvudgatan i Insjön var 
smyckad – det var så  
vackert. Hoppas det är  
fler som tycker som jag.

BD

8 av 10 hus på landsbygden 
saknar snabbt bredband 
Det är drygt två år kvar tills 
det nationella bredbands-
målet, som lovar snabbt 
bredband till 95 procent av 
landets hushåll senast 2020, 
ska vara uppnått. Trots  
detta saknar fortfarande åt-
ta av tio hushåll på lands-
bygden i Dalarna snabbt 
bredband. I tätbebyggda 
områden är motsvarande 
siffra tre av tio hushåll, det 
visar statistik från Post- och 
telestyrelsen. 

Hur ser det då ut, kommer 
vi nå målet i tid? Vår samla-
de bedömning är att svaret 
på den frågan är nej. Fak-
tum är att i hälften av lan-
dets kommuner saknar över 
en tredjedel fortfarande 
snabbt bredband. De ge-
mensamma nämnarna för 
dessa är att de ofta präglas 
av stora ytor landsbygd  
i kombination av ett lägre 
invånarantal än rikssnittet. 

Vad är det då som gått 
snett i arbetet med att nå 
det nationella bredbands-
målet?
n Otydlig styrning: Enligt 
vår bedömning har många 
års otydlig styrning från det 
nationella planet varit en  
bidragande orsak till den  
situation vi nu befinner oss 
i. Tidigt fastslogs det att  
utbyggnaden skulle vara 
marknadsstyrd och att 
kommunernas stadsnät i 
konkurrens med markna-
dens privata aktörer skulle 
lösa utbyggnaden. Men i 
takt med att tätbebyggda 

och mer lönsamma områ-
den blivit anslutna har flera 
av de nationella privata ak-
törerna stoppat eller brom-
sat sina utbyggnadsplaner 
när de mindre lönsamma 
områdena återstår.
n Regelkrångel: Förra året 
var det de kommunala 
stadsnäten som anslöt flest 
hushåll i Sverige, både i tät-
ort och på landsbygd. Trots 
att prognosen även för kom-
mande år är positiv så kan 
det på många håll bli svårt 
att nå målen inom utsatt 

tid. Nuvarande lagstiftning 
gör det nämligen svårt för 
stadsnäten att samverka 
med omkringliggande kom-
muner gällande exempelvis 
drift och säkerhetsfrågor. 
Det innebär att det blir svårt 
för stadsnäten att effektivi-
sera sina verksamheter och 
fokusera på utbyggnaden 
fullt ut.
n Stödmedel: Utöver detta 
krävs det ytterligare EU-
stöd och nationella medel 
som ska riktas särskilt till  
de mest utsatta områdena, 

med långa avstånd mellan 
hushållen och till närmaste 
tätort. I statsbudgeten finns 
medel som ska användas 
vid större infrastruktursats-
ningar. Vi anser att man på 
nationell nivå borde göra en 
plan för att förse resterande 
befolkning med snabbt 
bredband, och finansiera 
utbyggnaden genom infra-
strukturbudgeten.

I dag är en robust bred-
bandsanslutning ett måste 
för alla, såväl företag, hus-

håll som offentliga organ. 
I en nära framtid ser vi 

också att kommunerna får 
ett ökat behov av att kunna 
erbjuda digitala välfärds-
tjänster över bredbandet, 
vilket gör det nödvändigt 
att kunna erbjuda denna 
möjlighet till alla Sveriges 
invånare. På så vis främjar 
vi att människor kan bo och 
verka i hela länet.

Mikael Ek
Vd på Svenska Stadsnätsföreningen

Peter Lindroth
Ordförande Småkom,  

”I dag är en robust bredbandsanslutning ett måste för alla, såväl företag, hushåll som offentliga organ. I en nära framtid ser  

vi också att kommunerna får ett ökat behov av att kunna erbjuda digitala välfärdstjänster över bredbandet, vilket gör det nöd-

vändigt att kunna erbjuda denna möjlighet till alla Sveriges invånare”, skriver Mikael Ek och Peter Lindroth. FOTO: TT/arkiv

Sänk momsen på gästhamnsplatser
Trenden är tydlig, från norr 
till söder i Sverige, nu när en 
stor del av gästhamnarna 
har levererat sin årliga sta-
tistik. Efter flera års ned-
gång av båtanlöp i hamnar-
na, har siffrorna nu vänt 
uppåt i jämförelse med 2017. 

Samtidigt riskerar Sve-
riges Gästhamnar att tappa  
i servicenivå och anlägg-
ningsstandard. 

Beskattningen av gäst-
hamnsplatsen är den hög-
sta, och helt fel, då gästen 
betalar 25 procent moms på 
sin övernattning i gästham-
nen medan övrig besöksnä-
ring har en mycket lägre 
moms mellan sex procent 
och tolv procent. Detta ger 
en kraftig och snedvriden 
konkurrens inom besöksnä-
ringen, som borde ha en en-
hetlig moms för en ökad till-
växt. Riksföreningen Gäst-

hamnar Sverige vill inte ba-
ra ha konkurrens på lika vill-
kor, utan också tydliga och 
enhetliga momssatser för 
hela besöksnäringen, en av 

landets viktigaste näringar 
med tillväxtpotential.

Sveriges Gästhamnar är 
porten för över 500 000 fri-
tidsbåtar och är det första 

mötet vid Sveriges alla sjö, 
kanal och kustnära destina-
tioner. Idag tillför dessa  
båtgäster viktiga turismin-
täkter och arbetstillfällen på 
destinationen. 

När en större andel av in-
täkterna och ekonomin i en 
gästhamn tillfaller destina-
tionens övriga näringar, kan 
det lätt bli lite av en snedför-
delning av intäkterna. 

Gästhamnarna i Sverige 
har under de senaste åren 
fått ökade krav på sig i form 
av ett utökat regelverk, ökad 
tillsyn gällande miljö, säker-
het och utbildning av den 
egna organisationen. Detta 
medför en ökad säkerhet 
och trygghet men också  
rejält ökade kostnader för 
gästhamnen. Detta kommer 
att hota många av Sveriges 
gästhamnar och minska ser-
vicenivån. 

Vi föreslår:

n Att momsen på gäst-
hamnsplatser sänks från  
25 procent till 12 procent, 
likt alla andra kommersiella 
boendeformer inom besöks-
näringen, vilket skapar kon-
kurrens på lika villkor och 
en ökad tillväxt.
n Att samordna tillsyns-
myndigheter och avgifter 
och därmed, på så sätt få ett 
bättre utfall och förenkling 
med en ökad effektivitet 
gentemot Sveriges gästham-
nar och marinor.
n Att stödja och samordna 
en nationell exportsatsning 
av den svenska skärgården, 
den maritima besöksnäring-
en som bevisligen har myck-
et goda förutsättningar och 
stor potential att skapa till-
växt och sysselsättning i 
Sverige. Dick Netterlid

Generalsekreterare Riksföreningen  
Gästhamnar Sverige

”När en större andel av intäkterna och ekonomin i en gäst-

hamn tillfaller destinationens övriga näringar, kan det lätt bli 

lite av en snedfördelning av intäkterna”, skriver Dick Netterlid. 
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Debatt Det är drygt
två år kvar tills
det nationella bred-
bandsmålet, som lo-
var snabbt bredband
till 95 procent av lan-
dets hushåll senast
2020, ska vara upp-
nått.

Trots detta saknar
fortfarande åtta av tio
hushåll på landsbyg-
den i Dalarna snabbt bredband. I tätbebyggda om-
råden är motsvarande siffra tre av tio hushåll, det
visar statistik från Post- och telestyrelsen.

Hur ser det då ut, kommer vi nå målet i tid?
Vår samlade bedömning är att svaret på den frågan
är nej. Faktum är att i hälften av landets kommu-
ner saknar över en tredjedel fortfarande snabbt
bredband. De gemensamma nämnarna för dessa
är att de ofta präglas av stora ytor landsbygd i
kombination av ett lägre invånarantal än rikssnit-
tet.

Vad är det då som gått snett i arbetet med att
nå det nationella bredbandsmålet?

n Otydlig styrning: Enligt vår bedömning har
många års otydlig styrning från det nationella pla-
net varit en bidragande orsak till den situation vi
nu befinner oss i. Tidigt fastslogs det att utbyggna-
den skulle vara marknadsstyrd och att kommuner-
nas stadsnät i konkurrens med marknadens privata
aktörer skulle lösa utbyggnaden. Men i takt med
att tätbebyggda och mer lönsamma områden blivit

anslutna har flera av de nationella privata aktö-
rerna stoppat eller bromsat sina utbyggnadsplaner
när de mindre lönsamma områdena återstår.

n Regelkrångel: Förra året var det de kommu-
nala stadsnäten som anslöt flest hushåll i Sverige,
både i tätort och på landsbygd. Trots att progno-
sen även för kommande år är positiv så kan det
på många håll bli svårt att nå målen inom utsatt
tid. Nuvarande lagstiftning gör det nämligen svårt
för stadsnäten att samverka med omkringliggan-
de kommuner gällande exempelvis drift och sä-
kerhetsfrågor. Det innebär att det blir svårt för
stadsnäten att effektivisera sina verksamheter och
fokusera på utbyggnaden fullt ut.

n Stödmedel: Utöver detta krävs det ytterli-
gare EUstöd och nationella medel som ska riktas
särskilt till de mest utsatta områdena, med långa
avstånd mellan hushållen och till närmaste tätort.
I statsbudgeten finns medel som ska användas vid
större infrastruktursatsningar. Vi anser att man
på nationell nivå borde göra en plan för att förse
resterande befolkning med snabbt bredband, och
finansiera utbyggnaden genom infrastrukturbud-
geten.

I dag är en robust bredbandsanslutning ett
måste för alla, såväl företag, hushåll som offentli-
ga organ.

I en nära framtid ser vi också att kommunerna
får ett ökat behov av att kunna erbjuda digitala
välfärdstjänster över bredbandet, vilket gör det
nödvändigt att kunna erbjuda denna möjlighet till
alla Sveriges invånare. På så vis främjar vi att män-
niskor kan bo och

För långsam utbyggnad av bredband i Västmanland
Fagersta-Posten – Insändare –18. jan 06:05
Av: Peter Lindroth

Det är drygt två år kvar tills det nationella
bredbandsmålet, som lovar snabbt bredband
till 95 procent av landets hushåll senast 2020,

ska vara uppnått.
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Trots detta saknar fortfarande 8 av 10 hushåll
på landsbygden i Västmanland snabbt bredband.
I tätbebyggda områden är motsvarande siffra 2
av 10 hushåll, det visar statistik från Post- och
telestyrelsen.

Hur ser det då ut, kommer vi nå målet i tid?
Vår samlade bedömning är att svaret på den frågan
är nej. Faktum är att i hälften av landets kommu-
ner saknar över en tredjedel fortfarande snabbt
bredband. De gemensamma nämnarna för dessa
är att de ofta präglas av stora ytor landsbygd i
kombination av ett lägre invånarantal än rikssnit-
tet.

Vad är det då som gått snett i arbetet med att
nå det nationella bredbandsmålet?

1. Otydlig styrning: Enligt vår bedömning har
många års otydlig styrning från det nationella pla-
net varit en bidragande orsak till den situation vi
nu befinner oss i. Tidigt fastslogs det att utbyggna-
den skulle vara marknadsstyrd och att kommuner-
nas stadsnät i konkurrens med marknadens privata
aktörer skulle lösa utbyggnaden. Men i takt med
att tätbebyggda och mer lönsamma områden blivit
anslutna har flera av de nationella privata aktö-
rerna stoppat eller bromsat sina utbyggnadsplaner
när de mindre lönsamma områdena återstår.

2. Regelkrångel: Förra året var det de kommu-
nala stadsnäten som anslöt flest hushåll i Sverige,
både i tätort och på landsbygd. Trots att progno-
sen även för kommande år är positiv så kan det

på många håll bli svårt att nå målen inom utsatt
tid. Nuvarande lagstiftning gör det nämligen svårt
för stadsnäten att samverka med omkringliggan-
de kommuner gällande exempelvis drift och sä-
kerhetsfrågor. Det innebär att det blir svårt för
stadsnäten att effektivisera sina verksamheter och
fokusera på utbyggnaden fullt ut.

3. Stödmedel: Utöver detta krävs det ytterli-
gare EU-stöd och nationella medel som ska riktas
särskilt till de mest utsatta områdena, med långa
avstånd mellan hushållen och till närmaste tätort.
I statsbudgeten finns medel som ska användas vid
större infrastruktursatsningar. Vi anser att man
på nationell nivå borde göra en plan för att förse
resterande befolkning med snabbt bredband, och
finansiera utbyggnaden genom infrastrukturbud-
geten.

I dag är en robust bredbandsanslutning ett mås-
te för alla, såväl företag, hushåll som offentliga
organ. I en nära framtid ser vi också att kommu-
nerna får ett ökat behov av att kunna erbjuda di-
gitala välfärdstjänster över bredbandet, vilket gör
det nödvändigt att kunna erbjuda denna möjlighet
till alla Sveriges invånare. På så vis främjar vi att
människor kan bo och verka i hela länet.

Mikael Ek, vd på Svenska Stadsnätsföreningen
Peter Lindroth, ordförande Småkom, De små

kommunernas samverkan
Anmäl text- och faktafel
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Kommer Norrbotten nå bredbandsmålet?
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Välkommen 
med ditt  
inlägg!
Texten bör vara högst 
3000 tecken lång. 

Ange namn, adress 
och telefonnummer. 
Redaktionen 
förebehåller sig rätten 
att korta för långa inlägg 
och avgör vad som ska 
publiceras. 

Debattredaktionen, 
NSD, 971 83 Luleå. 
E-post:  
debatt@nsd.se 
Fax: 0920-26 30 00

På 1860-talet var Sverige ett av 
Europas fattigaste länder. De efter-
följande 100 åren växte vår BNP 
snabbare än något annat land i 
världen, undantaget Japan. 
Den drivande kraften bak-
om ökningen var globali-
seringen, att ett litet land i 
norra Europa fick tillgång 
till världsmarknaden. 

Frihandel är det som 
ligger bakom vår välfärd. 
Svenskarna är dessutom ett 
av de folk i EU som är allra 
mest positiva till frihandel 
och globalisering. 

Fortfarande kommer 45 
procent av vår BNP från 
export. Det handlar om allt 
från råvaror från våra sko-
gar, berg och åkrar, till hög-
teknologiska IT-lösningar. 
Med långt till världsme-
tropolerna var vi tvungna 

att bli bäst på det vi gör för 
att konkurrera, och han-
del blev en del av vårt DNA. 
Det är därför företagare 
här i Norrbotten säljer sina 
tjänster och varor över hela 
världen. 

Det innebär också att an-
dra säljer sina varor och 
tjänster till oss. Ibland höjs 
det röster för att handla 
svenskt, stötta svenska fö-
retag och försvåra för ut-
ländsk konkurrens. Det är 
kanske förståeligt, men gör 
det inte mindre fel. Natur-
ligtvis ska vi stötta lokala fö-
retag, men svensk industri 

och tillverkning är också 
beroende av import av råva-
ror och komponenter. Det 
ger oss möjlighet att spe-
cialisera oss på det vi gör 
bäst, och köpa in de varor 
och tjänster andra sköter 
bättre till ett lägre pris än 
det hade kostat oss att göra 
allt själva. 

Över 70 procent av vår in-
ternationella handel sker 
inom Europa. EU har gett 
oss helt nya möjligheter 
att handla och samarbeta 
inom en av världens största 
integrerade ekonomier. EUs 
inre marknad ger företaga-
re från Norrbotten tillgång 
till över 500 miljoner po-
tentiella kunder, och miljo-
ner företag, investerare och 
samarbetspartners. Genom 
EU får vi dessutom tillgång 
till frihandelsavtal med icke 
medlemsländer, och kan 

agera på marknader som 
annars hade varit svårtill-
gängliga för en boende i 
Norrbotten.

Europeiska unionen är så-
klart inte perfekt. Många 
företagare oroar sig för att 
EU, istället för att undan-
röja handelshinder, ska-
par krångligare regler och 
ställer för detaljerade krav. 
Detta är i sig en utveckling 
vi måste motarbeta, både 
genom Svenskt Näringsliv 
och tillsammans med våra 
europeiska samarbetspart-
ners, men också genom att 
driva på för att svenska EU-
parlamentariker, riksdagen 
och regeringen ska ha Sve-
riges och Europas konkur-
renskraft som ledstjärna.

Det pågår också ett aktivt 
arbete inom unionen för 
att förenkla och förbättra 

för företag. Att undanröja 
krångliga regler, skapa 
möjligheter för företag att 
konkurrera på lika villkor 
och att garantera den fria 
rörligheten för gods, varor 
och arbete genom ett stän-
digt utbyggande av den eu-
ropeiska inre marknaden. 
Detta måste vi också hålla i 
minnet. 

Medlemskapet i EU och 
de frihandelsavtal som vi 
genom EU får tillgång till 
har gjort Norrbotten ri-
kare. Handel har gjort oss 
konkurrenskraftiga, skapat 
arbeten och gett oss förut-
sättningar att leva ett gott 
liv. Med rätt förutsättningar 
kan våra företagare fort-
sätta den utvecklingen, och 
låta Norrbotten blomstra. 

Hans Andersson

Regionchef 

Svenskt Näringsliv Norrbotten

Frihandeln har gjort länet rikare

”EU har gett oss helt nya möjligheter att handla och samarbeta inom en av världens största integrerade ekonomier”, skriver Hans Andersson, regionchef 

Svenskt näringsliv Norrbotten.  FOTO: JANERIK HENRIKSSON/TT

Kommer Norrbotten nå bredbandsmålet?
Det är drygt två år kvar tills 
det nationella bredbands-
målet, som lovar snabbt 
bredband till 95 procent 
av landets hushåll senast 
2020, ska vara uppnått. 
Trots detta saknar fortfaran-
de 8 av 10 hushåll på lands-
bygden i Norrbotten snabbt 
bredband. I tätbebyggda 
områden är motsvarande 
siffra 2 av 10 hushåll, det 
visar statistik från Post- och 
telestyrelsen.

Hur ser det då ut, kom-
mer vi nå målet i tid? Vår 
samlade bedömning är att 
svaret på den frågan är nej. 
Faktum är att i hälften av 
landets kommuner saknar 
över en tredjedel fortfa-
rande snabbt bredband. De 
gemensamma nämnarna 

för dessa är att de ofta präg-
las av stora ytor landsbygd i 
kombination av ett lägre in-
vånarantal än rikssnittet.

Vad är det då som gått snett 
i arbetet med att nå det na-
tionella bredbandsmålet?

1. Otydlig styrning: Enligt 
vår bedömning har många 
års otydlig styrning från 
det nationella planet varit 
en bidragande orsak till 
den situation vi nu befin-
ner oss i. Tidigt fastslogs 
det att utbyggnaden skulle 
vara marknadsstyrd och att 
kommunernas stadsnät i 
konkurrens med markna-
dens privata aktörer skulle 
lösa utbyggnaden. Men i 
takt med att tätbebyggda 

och mer lönsamma områ-
den blivit anslutna har flera 
av de nationella privata ak-
törerna stoppat eller brom-
sat sina utbyggnadsplaner 
när de mindre lönsamma 
områdena återstår.

2. Regelkrångel: Förra året 
var det de kommunala 
stadsnäten som anslöt flest 
hushåll i Sverige, både i 
tätort och på landsbygd. 
Trots att prognosen även 
för kommande år är po-
sitiv så kan det på många 
håll bli svårt att nå målen 
inom utsatt tid. Nuvarande 
lagstiftning gör det nämli-
gen svårt för stadsnäten att 
samverka med omkringlig-
gande kommuner gällande 
exempelvis drift och säker-

hetsfrågor. Det innebär att 
det blir svårt för stadsnäten 
att effektivisera sina verk-
samheter och fokusera på 
utbyggnaden fullt ut.

3. Stödmedel: Utöver detta 
krävs det ytterligare EU-
stöd och nationella medel 
som ska riktas särskilt till 
de mest utsatta områdena, 
med långa avstånd mellan 
hushållen och till närmaste 
tätort. I statsbudgeten finns 
medel som ska användas 
vid större infrastruktursats-
ningar. Vi anser att man på 
nationell nivå borde göra en 
plan för att förse resteran-
de befolkning med snabbt 
bredband, och finansiera 
utbyggnaden genom infra-
strukturbudgeten.

I dag är en robust bred-
bandsanslutning ett måste 
för alla, såväl företag, hus-
håll som offentliga organ.  
I en nära framtid ser vi 
också att kommunerna får 
ett ökat behov av att kunna 
erbjuda digitala välfärds-
tjänster över bredbandet, 
vilket gör det nödvändigt 
att kunna erbjuda denna 
möjlighet till alla Sveriges 
invånare. På så vis främjar 
vi att människor kan bo och 
verka i hela länet.

Mikael Ek

vd på Svenska Stadsnätsföreningen

Peter Lindroth

ordförande Småkom, De små 

kommunernas samverkan

Det är drygt två år
kvar tills det natio-
nella bredbandsmå-
let, som lovar snabbt
bredband till 95 pro-
cent av landets hus-
håll senast 2020, ska
vara uppnått.

Trots detta sak-
nar fortfarande 8 av
10 hushåll på lands-
bygden i Norrbotten
snabbt bredband. I tätbebyggda områden är mot-
svarande siffra 2 av 10 hushåll, det visar statistik
från Post- och telestyrelsen.

Hur ser det då ut, kommer vi nå målet i tid?
Vår samlade bedömning är att svaret på den frågan
är nej. Faktum är att i hälften av landets kommu-
ner saknar över en tredjedel fortfarande snabbt
bredband. De gemensamma nämnarna för dessa
är att de ofta präglas av stora ytor landsbygd i
kombination av ett lägre invånarantal än rikssnit-
tet.

Vad är det då som gått snett i arbetet med att
nå det nationella bredbandsmålet?

1. Otydlig styrning: Enligt vår bedömning har
många års otydlig styrning från det nationella pla-
net varit en bidragande orsak till den situation vi
nu befinner oss i. Tidigt fastslogs det att utbyggna-
den skulle vara marknadsstyrd och att kommuner-
nas stadsnät i konkurrens med marknadens privata
aktörer skulle lösa utbyggnaden. Men i takt med
att tätbebyggda och mer lönsamma områden blivit
anslutna har flera av de nationella privata aktö-

rerna stoppat eller bromsat sina utbyggnadsplaner
när de mindre lönsamma områdena återstår.

2. Regelkrångel: Förra året var det de kommu-
nala stadsnäten som anslöt flest hushåll i Sverige,
både i tätort och på landsbygd. Trots att progno-
sen även för kommande år är positiv så kan det
på många håll bli svårt att nå målen inom utsatt
tid. Nuvarande lagstiftning gör det nämligen svårt
för stadsnäten att samverka med omkringliggan-
de kommuner gällande exempelvis drift och sä-
kerhetsfrågor. Det innebär att det blir svårt för
stadsnäten att effektivisera sina verksamheter och
fokusera på utbyggnaden fullt ut.

3. Stödmedel: Utöver detta krävs det ytterli-
gare EU-stöd och nationella medel som ska riktas
särskilt till de mest utsatta områdena, med långa
avstånd mellan hushållen och till närmaste tätort.
I statsbudgeten finns medel som ska användas vid
större infrastruktursatsningar. Vi anser att man
på nationell nivå borde göra en plan för att förse
resterande befolkning med snabbt bredband, och
finansiera utbyggnaden genom infrastrukturbud-
geten.

I dag är en robust bredbandsanslutning ett
måste för alla, såväl företag, hushåll som offent-
liga organ. 29 I en nära framtid ser vi också att
kommunerna får ett ökat behov av att kunna erbju-
da digitala välfärdstjänster över bredbandet, vilket
gör det nödvändigt att kunna erbjuda denna möj-
lighet till alla Sveriges invånare. På så vis främjar
vi att människor kan bo och verka i hela länet.

vd på Svenska Stadsnätsföreningen
ordförande Småkom, De små
kommunernas
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Debatt: Regelkrångel och otydlighet – därför saknar 8 av 10
hushåll på Dalarnas landsbygd snabbt bredband
Avesta Tidning – Opinion –17. jan 11:02
Av: Mikael Ek, Stadsnätsföreningen Peter Lindroth

Det är drygt två år
kvar tills det na-
tionella bredbands-
målet, som lovar
snabbt bredband till
95 procent av lan-
dets hushåll senast
2020, ska vara upp-
nått. Trots detta sak-
nar fortfarande 8 av
10 hushåll på lands-
bygden i Dalarna
snabbt bredband. I
tätbebyggda områ-
den är motsvarande
siffra 3 av 10 hushåll, det visar statistik från
Post- och telestyrelsen.

Hur ser det då ut, kommer vi nå målet i tid? Vår
samlade bedömning är att svaret på den frågan är
nej. Faktum är att i hälften av landets kommuner
saknar över en tredjedel fortfarande snabbt bred-
band. De gemensamma nämnarna för dessa är att
de ofta präglas av stora ytor landsbygd i kombina-
tion av ett lägre invånarantal än rikssnittet. Vad
är det då som gått snett i arbetet med att nå det
nationella bredbandsmålet? 1. Otydlig styrning:
Enligt vår bedömning har många års otydlig styr-
ning från det nationella planet varit en bidragande
orsak till den situation vi nu befinner oss i. Tidigt
fastslogs det att utbyggnaden skulle vara mark-
nadsstyrd och att kommunernas stadsnät i konkur-
rens med marknadens privata aktörer skulle lösa
utbyggnaden. Men i takt med att tätbebyggda och

mer lönsamma områden blivit anslutna har flera
av de nationella privata aktörerna stoppat eller
bromsat sina utbyggnadsplaner när de mindre lön-
samma områdena återstår. 2. Regelkrångel: Förra
året var det de kommunala stadsnäten som anslöt
flest hushåll i Sverige, både i tätort och på lands-
bygd. Trots att prognosen även för kommande år
är positiv så kan det på många håll bli svårt att
nå målen inom utsatt tid. Nuvarande lagstiftning
gör det nämligen svårt för stadsnäten att samverka
med omkringliggande kommuner gällande exem-
pelvis drift och säkerhetsfrågor. Det innebär att
det blir svårt för stadsnäten att effektivisera sina
verksamheter och fokusera på utbyggnaden fullt
ut. 3. Stödmedel: Utöver detta krävs det ytterli-
gare EU-stöd och nationella medel som ska riktas
särskilt till de mest utsatta områdena, med långa
avstånd mellan hushållen och till närmaste tätort.
I statsbudgeten finns medel som ska användas vid
större infrastruktursatsningar. Vi anser att man
på nationell nivå borde göra en plan för att för-
se resterande befolkning med snabbt bredband,
och finansiera utbyggnaden genom infrastruktur-
budgeten. I dag är en robust bredbandsanslutning
ett måste för alla, såväl företag, hushåll som of-
fentliga organ. I en nära framtid ser vi också att
kommunerna får ett ökat behov av att kunna erbju-
da digitala välfärdstjänster över bredbandet, vilket
gör det nödvändigt att kunna erbjuda denna möj-
lighet till alla Sveriges invånare. På så vis främjar
vi att människor kan bo och verka i hela länet.

Mikael Ek, vd på Svenska Stadsnätsförening-
en Peter Lindroth, ordförande Småkom, De små
kommunernas samverkan
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Det är drygt två år kvar tills 
det nationella bredbands-
målet, som lovar snabbt 
bredband till 95 procent av 
landets hushåll senast 2020, 
ska vara uppnått. Trots det-
ta saknar fortfarande 7 av 10 
hushåll på landsbygden i 
Gävleborg snabbt bred-
band. I tätbebyggda områ-
den är motsvarande siffra 2 
av 10 hushåll, det visar sta-
tistik från Post- och telesty-
relsen.

Hur ser det då ut, kommer 
vi nå målet i tid? Vår samla-
de bedömning är att svaret 
på den frågan är nej. Fak-
tum är att i hälften av lan-
dets kommuner saknar över 
en tredjedel fortfarande 
snabbt bredband. De ge-
mensamma nämnarna för 
dessa är att de ofta präglas 
av stora ytor landsbygd i 

kombination av ett lägre in-
vånarantal än rikssnittet.

Vad är det då som gått 
snett i arbetet med att nå 
det nationella bredbands-
målet?

1. Otydlig styrning: Enligt 
vår bedömning har många 
års otydlig styrning från det 
nationella planet varit en bi-
dragande orsak till den situ-
ation vi nu befinner oss i. Ti-
digt fastslogs det att ut-
byggnaden skulle vara 
marknadsstyrd och att 
kommunernas stadsnät i 
konkurrens med markna-
dens privata aktörer skulle 
lösa utbyggnaden. Men i 
takt med att tätbebyggda 
och mer lönsamma områ-
den blivit anslutna har flera 
av de nationella privata ak-
törerna stoppat eller brom-

sat sina utbyggnadsplaner 
när de mindre lönsamma 
områdena återstår.

2. Regelkrångel: Förra året 
var det de kommunala 
stadsnäten som anslöt flest 
hushåll i Sverige, både i tät-
ort och på landsbygd. Trots 
att prognosen även för kom-
mande år är positiv så kan 

det på många håll bli svårt 
att nå målen inom utsatt 
tid. Nuvarande lagstiftning 
gör det nämligen svårt för 
stadsnäten att samverka 
med omkringliggande kom-
muner gällande exempelvis 
drift och säkerhetsfrågor. 
Det innebär att det blir svårt 
för stadsnäten att effektivi-
sera sina verksamheter och 
fokusera på utbyggnaden 
fullt ut.

3. Stödmedel: Utöver detta 
krävs det ytterligare EU-
stöd och nationella medel 
som ska riktas särskilt till de 
mest utsatta områdena, 
med långa avstånd mellan 
hushållen och till närmaste 
tätort. I statsbudgeten finns 
medel som ska användas 
vid större infrastruktursats-
ningar. Vi anser att man på 

nationell nivå borde göra en 
plan för att förse resterande 
befolkning med snabbt 
bredband, och finansiera 
utbyggnaden genom infra-
strukturbudgeten.

I dag är en robust bred-
bandsanslutning ett måste 
för alla, såväl företag, hus-
håll som offentliga organ. I 
en nära framtid ser vi också 
att kommunerna får ett ökat 
behov av att kunna erbjuda 
digitala välfärdstjänster över 
bredbandet, vilket gör det 
nödvändigt att kunna erbju-
da denna möjlighet till alla 
Sveriges invånare. På så vis 
främjar vi att människor kan 
bo och verka i hela länet.

Mikael Ek
Vd på Svenska Stadsnätsföreningen

Peter Lindroth
Ordförande Småkom,  

De små kommunernas samverkan

n Bredband | Otydlig styrning och regelkrångel

Kommer vi nå målet till 2020?

”
I dag är en robust 
bredbandsanslut-
ning ett måste för 
alla, såväl företag, 
hushåll som offent-
liga organ

”Vi vill använda  

mobiler i skolan”
Två elever på Lunds sko-
la i Sörforsa, Hudiksvalls 
kommun, har skrivit  
om mobilerna i skolan. 
Rektor och biträdande 
rektor svarar direkt. 

Jag tycker att man ska få ha 
mobilerna i skolan och på 
rasterna. Sexorna har mobi-
ler, och då blir det orättvist. 
För det första, om föräldrar-
na skickar något viktigt, så 
kan man kolla på lektionen 
eller rasten. Om man lyss-
nar på musik på lektionen 
så koncentrerar man sig 
bättre.

För det andra, om man in-
te har något att göra så kan 
man lyssna på musik. Eller 
om man håller på med nå-
gon dans så kan man ha mu-
sik till den. För det tredje, 
om man behöver söka info 
på lektionerna så kan man 
googla på mobilen.

Jag uppmanar fler att kla-
ga på detta så att vi får ha 
mobilerna på lektionerna 
och rasterna.

Arg elev från Lunds skola,  
som vill ha mobilen på  

lektionen och rasten

Jag tycker att man ska ha 
mobiler i skolan, för man 
kan koncentrera sig mycket 
bättre när man lyssnar på 
musik samtidigt som man 
jobbar. Man mår bättre, ef-
tersom man blir lugnare och 
inte uttråkad. Och läraren 
slipper tjata på en. Om det 
är något man behöver veta 
så kan man bara titta i mobi-
len.

Och för det sista så upp-
manar jag fler att säga i 

kommunerna så att man 
kan få lyssna på musik i mo-
bilen när man jobbar på alla 
skolor.

Lyssna på musik

N SVAR DIREKT: 

Hej! Vi förstår att ni gillar 
mobilens olika använd-
ningsområden och att det är 
en, viktig sak för er. Men 
just för att de, är så fantas-
tiska kan de ta uppmärk-
samheten från andra saker, 
som till exempel undervis-
ning. Särskilt för elever som 
har svårt att koncentrera 
sig, då är det bra med mobil-
fria klassrum. Vi jobbar för 
att digitalisera skolan, men 
det gäller inte mobiltelefo-
ner.

Vi har på demokratiska 
grunder gemensamt tagit 
ett beslut genom föräldra-
råd, elevråd och skolans 
personal om att vi inte an-
vänder oss av mobiler här 
på Lunds skola. Mobilerna 
som ni har, lämnas in varje 
morgon och de återlämnas 

när ni går hem för dagen.
Om era föräldrar vill ha 

tag på er på skoltid, vänder 
de sig till era klasslärare 
som i sin tur förmedlar det 
till er. Däremot om något 
skulle hända er akut och att 
ni behöver få kontakt med 
anhöriga, då kontaktar vi 
dem. Men då handlar det of-
tast om en mera akut situa-
tion eller en trygghet för er. 
Det är vårt system.

Det ni skriver om, att ha till-
gång till mobiler för att an-
vända dem på lektionstid för 
att googla, där har ni Chrome-
book som användningsverk-
tyg i skolan. Sådana har vi till-
gängliga för alla elever i 4–6.

Det är många studier som 
visar på att mobilerna, har en 
dålig inverkan på inlärning-
en. Mobiltelefoner har en 
fantastisk förmåga att akti-
vera hjärnans belöningssys-
tem och det är förklaringen 
till att alltför många männ-
iskor plockar upp mobilen 
ungefär var tionde minut un-
der dygnets vakna tid. Så kan 
vi inte ha det i skolan. Skolan 
är till för att ni ska förberedas 
inför vuxenlivet och få peda-
gogiska grunder så att ni kla-
rar kunskapskraven och kan 
läsa vidare för att få ett till-
fredsställande jobb och ett 
meningsfullt liv.

På er fritid, får ni använda 
er mobil om era föräldrar 
tillåter det. När ni blir vux-
na får ni välja själva. Tack 
för era synpunkter.

Carina Eriksson 
Rektor

Elsamaria Sverin 
Biträdande rektor

Eleverna på Lunds skola skri-

ver insändare, den här gånger 

handlar det om användandet 

av mobiltelefoner i skolan.  

 Foto: Pixabay

”Det var nära att barnen 

inte kom fram till skolan!”

Hej du som körde bil på 
Trädgårdsgatan i Hudiksvall 
under torsdagsmorgon en 
den 10 januari. Vet du att 
det är lag att stanna vid 
övergångsställen? 

Jag gick där med mina 
barn och vi var halvvägs 
över övergångsstället när 
du kom åkande. Barnen och 
jag fick slänga oss åt sidan. 

Det är många barn som 
går den vägen till skolan. 
Det är en 30-väg, du måste 
ha kört 60. Det var nära att 
barnen inte kom fram till 
skolan den morgonen. 

Vi lär våra barn trafikvett 
men de flesta vuxna själva 
verkar ha glömt bort hur 
man beter sig i trafiken.

Sofia

För att tågtrafik ska utvecklas 
måste väl tågen fungera?
n Om jag skulle vara vd för X-trafik, så skulle jag lyfta ser-
vice-och underhållschefens position i hierarkin.

Han kan väl inte ligga under enhetschefen för trafikut-
veckling ?  Då blir det som det har blivit.

Hela verksamheten bärs ju upp av att fordonen fungerar. 
Arild Frånberg

Tuffare tåg!

Kollektivtrafikens svåra 
arytmi,
om sommar liksom vinter,
når nya proportioner
med remarkabla finter:
 
Färre tåg är flera,
och flera tåg allt färre,
som om det bleve bättre,
bara det blir värre. 

Stampa takten resenär!
Lyss’ till extrafiken:
Allting går ju jättebra!
(Om det inte vore för  
”publiken”).
 
Trafikplanering är en konst,
inget spel för gallerier.
Verklighet ska gälla där,
inte falsarier!

Poetikern

Om kollektivtrafiken och X-tågen diktar signaturen Poetikern. 

 Foto: Linda bergLund/arkiv

N DIKT

Bredband Otydlig
styrning och regel-
krångel Mikael Ek
Vd på Svenska Stads-
nätsföreningen Peter
Lindroth Ordföran-
de Småkom, De små
kommunernas sam-
verkan

Det är drygt två år
kvar tills det nationella
bredbandsmålet, som
lovar snabbt bredband till 95 procent av landets
hushåll senast 2020, ska vara uppnått. Trots detta
saknar fortfarande 7 av 10 hushåll på landsbygden
i Gävleborg snabbt bredband. I tätbebyggda om-
råden är motsvarande siffra 2 av 10 hushåll, det
visar statistik från Post- och telestyrelsen.

Hur ser det då ut, kommer vi nå målet i tid?
Vår samlade bedömning är att svaret på den frågan
är nej. Faktum är att i hälften av landets kommu-
ner saknar över en tredjedel fortfarande snabbt
bredband. De gemensamma nämnarna för dessa
är att de ofta präglas av stora ytor landsbygd i
kombination av ett lägre invånarantal än rikssnit-
tet.

Vad är det då som gått snett i arbetet med att
nå det nationella bredbandsmålet?

1. Otydlig styrning: Enligt vår bedömning har
många års otydlig styrning från det nationella pla-
net varit en bidragande orsak till den situation vi
nu befinner oss i. Tidigt fastslogs det att utbyggna-
den skulle vara marknadsstyrd och att kommuner-
nas stadsnät i konkurrens med marknadens privata
aktörer skulle lösa utbyggnaden. Men i takt med

att tätbebyggda och mer lönsamma områden blivit
anslutna har flera av de nationella privata aktö-
rerna stoppat eller bromsat sina utbyggnadsplaner
när de mindre lönsamma områdena återstår.

2. Regelkrångel: Förra året var det de kommu-
nala stadsnäten som anslöt flest hushåll i Sverige,
både i tätort och på landsbygd. Trots att progno-
sen även för kommande år är positiv så kan det
på många håll bli svårt att nå målen inom utsatt
tid. Nuvarande lagstiftning gör det nämligen svårt
för stadsnäten att samverka med omkringliggan-
de kommuner gällande exempelvis drift och sä-
kerhetsfrågor. Det innebär att det blir svårt för
stadsnäten att effektivisera sina verksamheter och
fokusera på utbyggnaden fullt ut.

3. Stödmedel: Utöver detta krävs det ytterli-
gare EUstöd och nationella medel som ska riktas
särskilt till de mest utsatta områdena, med långa
avstånd mellan hushållen och till närmaste tätort.
I statsbudgeten finns medel som ska användas vid
större infrastruktursatsningar. Vi anser att man
på nationell nivå borde göra en plan för att förse
resterande befolkning med snabbt bredband, och
finansiera utbyggnaden genom infrastrukturbud-
geten.

I dag är en robust bredbandsanslutning ett
måste för alla, såväl företag, hushåll som offentli-
ga organ. I en nära framtid ser vi också att kom-
munerna får ett ökat behov av att kunna erbjuda
digitala välfärdstjänster över bredbandet, vilket
gör det nödvändigt att kunna erbjuda denna möj-
lighet till alla Sveriges invånare. På så vis främjar
vi att människor kan bo och verka i hela länet.

”I dag är en robust bredbandsanslutning ett
måste för alla, såväl företag, hushåll som offentli-
ga organ
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Välkommen att skriva  
ett debattinlägg eller 
insändare. Chansen för att 
du ska få ditt inlägg  
publicerat ökar om du  
skriver kort och håller 
dig till de textlängder vi 
arbetar med. 

Maxlängd för en debatt-
artikel är 3 000 tecken och 
för en insändare 2 000 
tecken inklusive blanksteg. 
Innehållet ska vara skrivet 
i god ton, argumenterande 
och väl underbyggt av 
fakta. 

Texten får inte innehålla 
personliga angrepp, förtal 
eller förolämpningar. 

Vi strävar efter att  
publicera inläggen i den 
ordning de inkommit,  
men prioriterar aktuella 
och lokala inlägg, samt 
genmälen på tidigare  
publicerade artiklar.

Genmäle ska skickas in till 
ovanstående e-postadress 
inom tre dagar och  
publiceras vanligtvis  
inom en vecka.

Redaktionen förbehåller 
sig rätten att ändra i det 
insända materialet.

Det är redaktionen som 
avgör om och när ett inlägg 
kan publiceras. 

Seniorer måste få känna trygghet
Här i Kalmar län kommer 
genomsnittspensionen år 
2019 att ligga på cirka 13 383 
kronor efter skatt. Pensions-
nivåerna blir alltför låga för 
många äldre. Dessutom hal-
kar pensionerna successivt 
efter löner, hyror och andra 
utgifter de kommande åren 
– pensionärernas köpkraft 
försämras. 

Samtidigt bedöms en 
månadsbudget – utan bil – 
med vanliga räkningar och 

matkostnader hamna på 
strax under 4 800 kronor. 
Till detta kommer bostads-
kostnader, där genomsnitts-
hyran för en tvårumslägen-
het ligger på strax under 
6 000 kronor. 

Breda grupper pensionärer 
har alltså så skrala pensio-
ner efter ett långt arbetsliv 
att de antingen inte klarar 
av alla basutgifter eller bara 
gör det precis. Det är orim-

ligt att man som senior inte 
har råd att träffa vänner 
eller barnbarn, eller kan 
skaffa en ny smarttelefon 

eller byta ut sina glasögon. 
Det är tyvärr inte konstigt 
att förtroendet för det 
svenska pensionssystemet 
dalar, bland unga såväl som 
äldre. 

Livet som senior ska inte 
handla om att ekonomiskt 
tvingas välja bort saker mot 
sin vilja. Man ska känna 
trygghet och frihet att leva 
väl efter ett långt liv i arbete 
och många års skatteinbe-

talningar. Pensionssystemet 
måste därför ses över i sin 
helhet med målet att ge 
trygga pensioner för både 
dagens och framtidens pen-
sionärer. 

Eva Eriksson
förbundsordförande  

SPF Seniorerna

Chatrine Pålsson Ahlgren
distriktsordförande  

SPF Seniorerna Kalmar län

"
Livet som 
senior ska inte 

handla om att eko-
nomiskt tvingas 
välja bort saker mot 
sin vilja. 

Kommer Kalmar län  
att nå bredbandsmålet?
Det är drygt två år kvar tills 
det nationella bredbands-
målet, som lovar snabbt 
bredband till 95 procent av 
landets hushåll senast 2020, 
ska vara uppnått. Trots 
detta saknar fortfarande 9 
av 10 hushåll på landsbyg-
den i Kalmar län snabbt 
bredband. I tätbebyggda 
områden är motsvarande 
siffra 3 av 10 hushåll, det 
visar statistik från Post- och 
telestyrelsen.

Hur ser det då ut, kom-
mer vi nå målet i tid? Vår 
samlade bedömning är att 
svaret på den frågan är nej. 
Faktum är att i hälften av 
landets kommuner saknar 
över en tredjedel fortfa-
rande snabbt bredband. De 
gemensamma nämnarna 

för dessa är att de ofta präg-
las av stora ytor landsbygd 
i kombination av ett lägre 
invånarantal än rikssnittet.

Vad är det då som gått snett 
i arbetet med att nå det na-
tionella bredbandsmålet?
1. Otydlig styrning: Enligt 
vår bedömning har många 
års otydlig styrning från 
det nationella planet varit 
en bidragande orsak till 
den situation vi nu befin-
ner oss i. Tidigt fastslogs 
det att utbyggnaden skulle 
vara marknadsstyrd och att 
kommunernas stadsnät i 
konkurrens med markna-
dens privata aktörer skulle 
lösa utbyggnaden. Men i 
takt med att tätbebyggda 
och mer lönsamma områ-
den blivit anslutna har flera 

av de nationella privata ak-
törerna stoppat eller brom-
sat sina utbyggnadsplaner 
när de mindre lönsamma 
områdena återstår.
2. Regelkrångel: Förra 
året var det de kommunala 
stadsnäten som anslöt flest 
hushåll i Sverige, både i 
tätort och på landsbygd. 
Trots att prognosen även 
för kommande år är positiv 
så kan det på många håll 
bli svårt att nå målen inom 
utsatt tid. Nuvarande lag-

stiftning gör det nämligen 
svårt för stadsnäten att 
samverka med omkringlig-
gande kommuner gällande 
exempelvis drift och säker-
hetsfrågor. Det innebär att 
det blir svårt för stadsnäten 
att effektivisera sina verk-
samheter och fokusera på 
utbyggnaden fullt ut.
3. Stödmedel: Utöver detta 
krävs det ytterligare EU-
stöd och nationella medel 
som ska riktas särskilt till 
de mest utsatta områdena, 
med långa avstånd mellan 
hushållen och till närmaste 
tätort. I statsbudgeten finns 
medel som ska användas 
vid större infrastruktursats-
ningar. Vi anser att man på 
nationell nivå borde göra en 
plan för att förse resterande 
befolkning med snabbt 

bredband, och finansiera 
utbyggnaden genom infra-
strukturbudgeten.

I dag är en robust bred-
bandsanslutning ett måste 
för alla, såväl företag, hus-
håll som offentliga organ. I 
en nära framtid ser vi också 
att kommunerna får ett 
ökat behov av att kunna 
erbjuda digitala välfärds-
tjänster över bredbandet, 
vilket gör det nödvändigt 
att kunna erbjuda denna 
möjlighet till alla Sveriges 
invånare. På så vis främjar 
vi att människor kan bo och 
verka i hela länet.

Mikael Ek
vd på Svenska Stadsnätsföreningen

Peter Lindroth
ordförande Småkom,  

De små kommunernas samverkan

"
Faktum är att  
i hälften av 

landets kommuner 
saknar över en tred-
jedel fortfarande 
snabbt bredband. 

Om två år ska 95 procent av landets hushåll ha snabbt bredband. FOTO: HASSE HOLMBERG

Faktum är att 29 i
hälften av landets
kommuner saknar
över en tredjedel
fortfarande snabbt
bredband.

Det är drygt två
år kvar tills det natio-
nella bredbandsmålet,
som lovar snabbt bred-
band till 95 procent av
landets hushåll senast
2020, ska vara uppnått. Trots detta saknar fortfa-
rande 9 av 10 hushåll på landsbygden i Kalmar län
snabbt bredband. I tätbebyggda områden är mot-
svarande siffra 3 av 10 hushåll, det visar statistik
från Post- och telestyrelsen.

Hur ser det då ut, kommer vi nå målet i tid?
Vår samlade bedömning är att svaret på den frågan
är nej. Faktum är att i hälften av landets kommu-
ner saknar över en tredjedel fortfarande snabbt
bredband. De gemensamma nämnarna för dessa
är att de ofta präglas av stora ytor landsbygd i
kombination av ett lägre invånarantal än rikssnit-
tet.

Vad är det då som gått snett i arbetet med att
nå det nationella bredbandsmålet?

1. Otydlig styrning: Enligt vår bedömning har
många års otydlig styrning från det nationella pla-
net varit en bidragande orsak till den situation vi
nu befinner oss i. Tidigt fastslogs det att utbyggna-
den skulle vara marknadsstyrd och att kommuner-
nas stadsnät i konkurrens med marknadens privata
aktörer skulle lösa utbyggnaden. Men i takt med
att tätbebyggda och mer lönsamma områden blivit

anslutna har flera av de nationella privata aktö-
rerna stoppat eller bromsat sina utbyggnadsplaner
när de mindre lönsamma områdena återstår.

2. Regelkrångel: Förra året var det de kommu-
nala stadsnäten som anslöt flest hushåll i Sverige,
både i tätort och på landsbygd. Trots att progno-
sen även för kommande år är positiv så kan det
på många håll bli svårt att nå målen inom utsatt
tid. Nuvarande lagstiftning gör det nämligen svårt
för stadsnäten att samverka med omkringliggan-
de kommuner gällande exempelvis drift och sä-
kerhetsfrågor. Det innebär att det blir svårt för
stadsnäten att effektivisera sina verksamheter och
fokusera på utbyggnaden fullt ut.

3. Stödmedel: Utöver detta krävs det ytterli-
gare EU-stöd och nationella medel som ska riktas
särskilt till de mest utsatta områdena, med långa
avstånd mellan hushållen och till närmaste tätort.
I statsbudgeten finns medel som ska användas vid
större infrastruktursatsningar. Vi anser att man
på nationell nivå borde göra en plan för att förse
resterande befolkning med snabbt bredband, och
finansiera utbyggnaden genom infrastrukturbud-
geten.

I dag är en robust bredbandsanslutning ett
måste för alla, såväl företag, hushåll som offentli-
ga organ. I en nära framtid ser vi också att kom-
munerna får ett ökat behov av att kunna erbjuda
digitala välfärdstjänster över bredbandet, vilket
gör det nödvändigt att kunna erbjuda denna möj-
lighet till alla Sveriges invånare. På så vis främjar
vi att människor kan bo och verka i hela länet.

vd på Svenska Stadsnätsföreningen
ordförande Småkom, 29 De små kommuner-

nas samverkan
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Det är drygt två år kvar tills det natio-
nella bredbandsmålet, som lovar 
snabbt bredband till 95 procent av 
 landets hushåll senast 2020, ska vara 
uppnått. Trots detta saknar fortfarande 
7 av 10 hushåll på landsbygden i Öster-
götland snabbt bredband, skriver de-
battörerna.

I tätbebyggda områden är 
motsvarande siffra 2 av 10 
hushåll, det visar statistik 
från Post- och telestyrelsen. 
Hur ser det då ut, kom-
mer vi nå målet i tid? Vår 
samlade bedömning är att 
svaret på den frågan är nej. 
Faktum är att i hälften av 
landets kommuner saknar 
över en tredjedel fortfa-
rande snabbt bredband. De 
gemensamma nämnarna 
för dessa är att de ofta präg-
las av stora ytor landsbygd 

i kombination av ett lägre 
invånarantal än rikssnittet.

Vad är det då som gått snett 
i arbetet med att nå det na-
tionella bredbandsmålet?

1. Otydlig styrning: Enligt 
vår bedömning har många 
års otydlig styrning från 
det nationella planet varit 
en bidragande orsak till 
den situation vi nu befin-
ner oss i. Tidigt fastslogs 
det att utbyggnaden skulle 

vara marknadsstyrd och att 
kommunernas stadsnät i 
konkurrens med markna-
dens privata aktörer skulle 
lösa utbyggnaden. Men i 
takt med att tätbebyggda 
och mer lönsamma områ-
den blivit anslutna har flera 
av de nationella privata ak-
törerna stoppat eller brom-
sat sina utbyggnadsplaner 
när de mindre lönsamma 
områdena återstår.

2. Regelkrångel: Förra året 
var det de kommunala 
stadsnäten som anslöt flest 
hushåll i Sverige, både i 
tätort och på landsbygd. 
Trots att prognosen även 
för kommande år är positiv 

så kan det på många håll 
bli svårt att nå målen inom 
utsatt tid. Nuvarande lag-
stiftning gör det nämligen 
svårt för stadsnäten att 
samverka med omkring-
liggande kommuner gäl-
lande exempelvis drift 
och säkerhetsfrågor. Det 
innebär att det blir svårt 
för stadsnäten att effektivi-
sera sina verksamheter och 
fokusera på utbyggnaden 
fullt ut.

3. Stödmedel: Utöver detta 
krävs det ytterligare EU-
stöd och nationella medel 
som ska riktas särskilt till 
de mest utsatta områdena, 
med långa avstånd mellan 
hushållen och till närmaste 
tätort. I statsbudgeten finns 
medel som ska användas 
vid större infrastruktursats-
ningar. Vi anser att man på 
nationell nivå borde göra 
en plan för att förse res-

terande befolkning med 
snabbt bredband, och 
finansiera utbyggnaden 
genom infrastrukturbud-
geten.

I dag är en robust bred-
bandsanslutning ett måste 
för alla, såväl företag, hus-
håll som offentliga organ. I 
en nära framtid ser vi också 
att kommunerna får ett 
ökat behov av att kunna 
erbjuda digitala välfärds-
tjänster över bredbandet, 
vilket gör det nödvändigt 
att kunna erbjuda denna 
möjlighet till alla Sveriges 
invånare. På så vis främjar 
vi att människor kan bo och 
verka i hela länet.

Mikael Ek, 
vd på Svenska Stadsnätsföreningen

Peter Lindroth, 
ordförande Småkom,  

De små kommunernas samverkan

Vi når inte målet 2020

"
I dag är en 
robust bred-

bandsanslutning ett 
måste för alla.

Debattörerna anser att det gått snett på flera punkter i arbetet med att nå det nationella bredbandmålet. FOTO: FRIDA ENBERG

Ett register är fel väg att gå
REPLIK PÅ LEDARE  
NT 8/1

Agnes Karnatz skriver om 
det trendbrott som vi för-
hoppningsvis ser avseende 
fartyg svenskflaggade far-
tyg, samt behovet av svens-
ka lagstiftare säkerställer 
att den svenska flaggan inte 
har sämre villkor än andra 
likvärdiga nationer på den 
internationella sjöfarts-
marknaden.  Hon menar 
också att en central del för 
att åstadkomma detta är att 
skapa ett svenskt internatio-
nellt register, motsvarande 
det som finns i bland annat 
Danmark.

Blå tillväxt är namnet på 
den samverkansplattform 
som branschföreningen 
Svensk Sjöfart, Seko sjöfolk 

och Sjöbefälsföreningen ar-
betar inom. Blå Tillväxt har 
under flera år framgångs-
rikt verkat för att stärka för-
utsättningarna för sjöfart i 
Sverige. 

 Agnes Karnatz konstate-
rar rätteligen att villkoren 
behöver vara likvärdiga i 
Sverige som i jämförbara 
andra länder, men vi menar 
att ett svenskt internatio-
nellt register är att gå fel 
väg. Ett sådant skulle kräva 
omfattande lagändringar 
och påverka grundstenarna 
i svensk arbetsmarknads-
politik, vilket även står i 
strid mot FN-organet ILO:s 
kärnkonventioner och mot 
Europakonventionen.

Vi anser därför att den 
svenska modellen ska 
utvecklas för att skapa 

långsiktiga och likvärdiga 
villkor för den svenska 
sjöfarten. Det är bättre för 
sjömännen och för sjöfarts-
kompetensen inom hela 
den maritima näringen. Det 
finns dessutom mer ange-
lägna åtgärder för att skapa 
rätt förutsättningar för en 

fortsatt utveckling av sjö-
farten under svensk flagg, 
inte minst en utveckling av 
det svenska tonnageskat-
tesystemet för att mer efter-
likna de villkor som gäller 
i Danmark samt värna och 
säkerställa den svenska net-
tomodellen för både befint-

ligt tonnage och inom nya 
växande områden.

 
Rikard Engström, 

VD Svensk Sjöfart

Kenny Reinhold, 
Ordförande Seko sjöfolk

Mikael Huss,
VD Sjöbefälsföreningen      

AGNES KARNATZ SVARAR 
PÅ OVANSTÅENDE: 

Företrädarna för Blå tillväxt 
menar att ett internatio-
nellt fartygsregister i Sve-
rige är fel väg att gå, och att 
ett införande skulle leda 
till brott mot vissa inter-
nationella konventioner. 
Exakt på vilket sätt kon-
ventionerna skulle brytas 
nämns dock inte, men detta 

har i vilket fall inte hindrat 
Norge och Danmark från 
att införa internationella 
register. Konventioner kan 
frånträdas i viss mån om 
det krävs för att genomföra 
betydelsefulla reformer.

Ett internationellt regis-
ter, parallellt med ett na-
tionellt, skulle visserligen 
innebära att svenska sjö-
män utsätts för ytterligare 
konkurrens från utländsk 

personal. Men på det stora 
hela blir effekten positiv 
även för Sverige, eftersom 
fler svenskflaggade fartyg 
innebär att den högre kom-
petensen inom näringen 
bevaras och att fler arbets-
tillfällen uppstår i de an-
slutande verksamheterna 
på land. Målet bör vara att 
svensk sjöfart ska bli fullt 
konkurrenskraftig även 
utan statliga bidrag.

Det är drygt två
år kvar tills det
nationella bred-
bandsmålet, som lo-
var snabbt bredband
till 95 procent av -
landets hushåll se-
nast 2020, ska vara
uppnått. Trots det-
ta saknar fortfaran-
de 7 av 10 hushåll
på landsbygden i
Östergötland snabbt
bredband, skriver debattörerna.

I tätbebyggda områden är motsvarande siffra
2 av 10 hushåll, det visar statistik från Post- och te-
lestyrelsen. Hur ser det då ut, kommer vi nå målet
i tid? Vår samlade bedömning är att svaret på den
frågan är nej. Faktum är att i hälften av landets
kommuner saknar över en tredjedel fortfarande
snabbt bredband. De gemensamma nämnarna för
dessa är att de ofta präglas av stora ytor lands-
bygd i kombination av ett lägre invånarantal än
rikssnittet.

Vad är det då som gått snett i arbetet med att
nå det nationella bredbandsmålet?

1. Otydlig styrning: Enligt vår bedömning har
många års otydlig styrning från det nationella pla-
net varit en bidragande orsak till den situation vi
nu befinner oss i. Tidigt fastslogs det att utbyggna-
den skulle vara marknadsstyrd och att kommuner-
nas stadsnät i konkurrens med marknadens privata
aktörer skulle lösa utbyggnaden. Men i takt med
att tätbebyggda och mer lönsamma områden blivit
anslutna har flera av de nationella privata aktö-

rerna stoppat eller bromsat sina utbyggnadsplaner
när de mindre lönsamma områdena återstår.

2. Regelkrångel: Förra året var det de kom-
munala stadsnäten som anslöt flest hushåll i Sve-
rige, både i tätort och på landsbygd. Trots att pro-
gnosen även för kommande år är positiv så kan
det på många håll bli svårt att nå målen inom ut-
satt tid. Nuvarande lagstiftning gör det nämligen
svårt för stadsnäten att samverka med omkring-
liggande kommuner gällande exempelvis drift och
säkerhetsfrågor. Det innebär att det blir svårt för
stadsnäten att effektivisera sina verksamheter och
fokusera på utbyggnaden fullt ut.

3. Stödmedel: Utöver detta krävs det ytterli-
gare EU-stöd och nationella medel som ska riktas
särskilt till de mest utsatta områdena, med långa
avstånd mellan hushållen och till närmaste tätort.
I statsbudgeten finns medel som ska användas vid
större infrastruktursatsningar. Vi anser att man
på nationell nivå borde göra en plan för att förse
resterande befolkning med snabbt bredband, och
finansiera utbyggnaden genom infrastrukturbud-
geten.

I dag är en robust bredbandsanslutning ett
måste för alla, såväl företag, hushåll som offentli-
ga organ. I en nära framtid ser vi också att kom-
munerna får ett ökat behov av att kunna erbjuda
digitala välfärdstjänster över bredbandet, vilket
gör det nödvändigt att kunna erbjuda denna möj-
lighet till alla Sveriges invånare. På så vis främjar
vi att människor kan bo och verka i hela länet.

vd på Svenska Stadsnätsföreningen
ordförande Småkom, 29 De små kommuner-

nas samverkan
I dag är en robust bredbandsanslutning ett

måste för alla.
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KLIPPT UR PRESSEN.

SOCIALDEMOKRATERNAS FRAMTID. Socialdemokra-
terna har i andra länder flera kollapsat när de har ingått i 
borgerligt styrda regeringar. De svenska Socialdemokra-
terna ska i stället fortsatt leda regeringen men föra höger-
politik. Kommer det att gå bättre?

VLT (liberal)

M
ed den 
senaste 
tidens 
utveckling 
i regerings-

frågan har Folk och försvars 
årliga rikskonferens som 
avslutades den 15 januari 
hamnat något i skymundan. 
Det finns dock anledning 
att, inte minst med just re-
geringsfrågan i åtanke, ägna 
försvarsfrågan uppmärk-
samhet.

I deras överenskommelse 
har S, MP, C och L enats om 
mycket – men försvaret 
förekommer endast i en 
punkt. Det som sägs är inte 
mycket mer än att försva-
ret skall stärkas, utan att 
konkretisera målet i någon 
meningsfull bemärkelse, till 
skillnad från många av de 
andra punkterna i överens-

kommelsen. Det kan tyckas 
låta bra att ”förstärkningen 
av försvaret fullföljs”, men 
med tanke på det oroliga 
omvärldsläget, de skriande 
försvarsbehoven och oklar-
heterna kring hur S-MP-C-
L-samarbetet kommer att 
utvecklas hade klarspråk 
varit önskvärt.

Vad formuleringen inne-

bär är att i en S-MP-regering 
kommer försvarspolitiken i 
hög grad, liksom säkerhets- 
och utrikespolitiken, att 
utformas av S. L och C kom-
mer inte kunna förlita sig 
på att borgerligt inflytande 
kommer kunna göra sig gäl-
lande. Det är ingen vild giss-
ning att försvaret därmed 
med stor sannolikhet fort-

satt kommer att behandlas 
styvmoderligt: fina ord 
om stärkt försvar kommer 
följas av underväldigande 
satsningar. I slutändan är 
det inte Peter Hultqvist 
(S), försvarsminister i 
övergångsregeringen, som 
beslutar om vad som blir 
försvaret givet, utan stats- 
och finansministrarna som 
gör de slutliga prioritering-
arna.

En punkt som Hultqvist 
nämnde i sitt tal på Folk 
och försvars konferens är 
dock värd att ta fasta på. 
I förbifarten påpekade 
Hultqvist att man ej bör 
”fokusera på olika fyr-
kantiga procentsatser av 
BNP.” Vad försvarsminis-
tern refererar till är de två 
procent av BNP som många 
borgerliga skulle önska 

lades på försvaret, och som 
även är ett minimumkrav 
för medlemmar i Nato.

Utifrån detta kan vi glöm-
ma alla tankar på att två 
procents-målet kommer att 
gälla för Sverige under en 
S-ledd regering. Detsamma 
gäller förhoppningarna om 
svenskt Nato-medlemskap 
som nu kommer få ligga på 
is, i synnerhet som Social-
demokraterna vill få stöd 
från Vänsterpartiet för upp-
görelsen. Det vore olyckligt 
när Ryssland fortsätter höja 
sin militära förmåga, kriget 
i Ukraina fortgår och ryska 
provokationer gång på gång 
genomförs i Östersjön.

Överbefälhavaren Micael 
Bydén å sin sida berättade 
på Folk och försvar om 
kommande upprustningar. 
Bland annat skall cybersol-

dater utbildas så att cyber-
försvaret stärks, och antalet 
värnpliktiga höjs till 5 000 
nästa år. Samtidigt påpe-
kades att anslagen behöver 
höjas än mer, inte minst 
med tanke på att marinen 
snart måste kunna ersätta 
sina fartyg som lever på 
övertid. Om ambitionen är 
att försvaret skall behålla 
en andel av de värnpliktiga 
som anställda måste även 
lönerna höjas så att de fak-
tiskt går att leva på.

Sammantaget visar årets 
försvarskonferens och 
den skisserade reger-
ingsöverenskommelsen att 
försvarets behov är fortsatt 
stora, men att det inte 
verkar finnas mycket för en 
försvarsvän att hoppas på 
den närmsta tiden.
Thomas Hermansson

Ännu ingen seger för försvaret

D
et är drygt två 
år kvar tills 
det nationella 
bredbandsmålet, 
som lovar snabbt 

bredband till 95 procent av 
landets hushåll senast 2020, 
ska vara uppnått. Trots 
detta saknar fortfarande 5 
av 10 hushåll på landsbyg-
den i Västra Götaland snabbt 
bredband. I tätbebyggda 
områden är motsvarande 
siffra 2 av 10 hushåll, det 
visar statistik från Post- och 
telestyrelsen.

Hur ser det då ut, kom-
mer vi nå målet i tid? Vår 
samlade bedömning är att 
svaret på den frågan är nej. 
Faktum är att i hälften av 

landets kommuner saknar 
över en tredjedel fortfa-
rande snabbt bredband. De 
gemensamma nämnarna 
för dessa är att de ofta präg-
las av stora ytor landsbygd 
i kombination av ett lägre 
invånarantal än rikssnittet.

Vad är det då som gått 
snett i arbetet med att nå 
det nationella bredbands-
målet?

1. Otydlig styrning: 
Enligt vår bedömning har 
många års otydlig styrning 
från det nationella planet 
varit en bidragande orsak 
till den situation vi nu be-
finner oss i. Tidigt fastslogs 
det att utbyggnaden skulle 
vara marknadsstyrd och 

att kommunernas stadsnät 
i konkurrens med markna-
dens privata aktörer skulle 
lösa utbyggnaden. Men i 
takt med att tätbebyggda 
och mer lönsamma områ-
den blivit anslutna har flera 
av de nationella privata ak-
törerna stoppat eller brom-
sat sina utbyggnadsplaner 
när de mindre lönsamma 
områdena återstår.

2. Regelkrångel: Förra 
året var det de kommunala 
stadsnäten som anslöt flest 
hushåll i Sverige, både i 
tätort och på landsbygd. 
Trots att prognosen även 
för kommande år är positiv 
så kan det på många håll 
bli svårt att nå målen inom 

utsatt tid. Nuvarande lag-
stiftning gör det nämligen 
svårt för stadsnäten att 
samverka med omkringlig-
gande kommuner gällande 
exempelvis drift och säker-
hetsfrågor. Det innebär att 
det blir svårt för stadsnäten 
att effektivisera sina verk-
samheter och fokusera på 
utbyggnaden fullt ut.

3. Stödmedel: Utöver 
detta krävs det ytterligare 
EU-stöd och nationella 
medel som ska riktas sär-
skilt till de mest utsatta om-
rådena, med långa avstånd 
mellan hushållen och till 
närmaste tätort. I stats-
budgeten finns medel som 
ska användas vid större 

infrastruktursatsningar. Vi 
anser att man på nationell 
nivå borde göra en plan för 
att förse resterande befolk-
ning med snabbt bredband, 
och finansiera utbyggnaden 
genom infrastrukturbud-
geten.

I dag är en robust bred-
bandsanslutning ett måste 
för alla, såväl företag, 
hushåll som offentliga or-
gan. I en nära framtid ser vi 
också att kommunerna får 
ett ökat behov av att kunna 

erbjuda digitala välfärds-
tjänster över bredbandet, 
vilket gör det nödvändigt 
att kunna erbjuda denna 
möjlighet till alla Sveriges 
invånare. På så vis främjar 
vi att människor kan bo och 
verka i hela länet.
Mikael Ek
vd på Svenska Stadsnätsför-

eningen

Peter Lindroth
ordförande Småkom, 

De små kommunernas sam-

verkan 

DEBATT.

Kommer Västra Götaland  
nå bredbandsmålet till 2020?

 FOTO: MAGNUS HJALMARSON NEIDEMAN / SVD / TT

DEBATT. DEBATT.
Det är drygt två år
kvar tills det natio-
nella bredbandsmå-
let, som lovar snabbt
bredband till 95 pro-
cent av landets hus-
håll senast 2020, ska
vara uppnått.

Trots detta saknar
fortfarande 5 av 10
hushåll på landsbyg-
den i Västra Götaland snabbt bredband. I tätbe-
byggda områden är motsvarande siffra 2 av 10
hushåll, det visar statistik från Post- och telestyrel-
sen.

Hur ser det då ut, kommer vi nå målet i tid?
Vår samlade bedömning är att svaret på den frågan
är nej. Faktum är att i hälften av landets kommu-
ner saknar över en tredjedel fortfarande snabbt
bredband. De gemensamma nämnarna för dessa
är att de ofta präglas av stora ytor landsbygd i
kombination av ett lägre invånarantal än rikssnit-
tet.

Vad är det då som gått snett i arbetet med att
nå det nationella bredbandsmålet?

1. Otydlig styrning: Enligt vår bedömning har
många års otydlig styrning från det nationella pla-
net varit en bidragande orsak till den situation vi
nu befinner oss i. Tidigt fastslogs det att utbyggna-
den skulle vara marknadsstyrd och att kommuner-
nas stadsnät i konkurrens med marknadens privata
aktörer skulle lösa utbyggnaden. Men i takt med
att tätbebyggda och mer lönsamma områden blivit

anslutna har flera av de nationella privata aktö-
rerna stoppat eller bromsat sina utbyggnadsplaner
när de mindre lönsamma områdena återstår.

2. Regelkrångel: Förra året var det de kommu-
nala stadsnäten som anslöt flest hushåll i Sverige,
både i tätort och på landsbygd. Trots att progno-
sen även för kommande år är positiv så kan det
på många håll bli svårt att nå målen inom utsatt
tid. Nuvarande lagstiftning gör det nämligen svårt
för stadsnäten att samverka med omkringliggan-
de kommuner gällande exempelvis drift och sä-
kerhetsfrågor. Det innebär att det blir svårt för
stadsnäten att effektivisera sina verksamheter och
fokusera på utbyggnaden fullt ut.

3. Stödmedel: Utöver detta krävs det ytterli-
gare EU-stöd och nationella medel som ska riktas
särskilt till de mest utsatta områdena, med långa
avstånd mellan hushållen och till närmaste tätort.
I statsbudgeten finns medel som ska användas vid
större infrastruktursatsningar. Vi anser att man
på nationell nivå borde göra en plan för att förse
resterande befolkning med snabbt bredband, och
finansiera utbyggnaden genom infrastrukturbud-
geten.

I dag är en robust bredbandsanslutning ett
måste för alla, såväl företag, hushåll som offentli-
ga organ. I en nära framtid ser vi också att kom-
munerna får ett ökat behov av att kunna erbjuda
digitala välfärdstjänster över bredbandet, vilket
gör det nödvändigt att kunna erbjuda denna möj-
lighet till alla Sveriges invånare. På så vis främjar
vi att människor kan bo och verka i hela länet.

Peter Lindroth ordförande Småkom, De små
kommunernas samverkan Mikael Ek vd på Svenska
Stadsnätsföreningen
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Debatt: Kommer Dalarna nå bredbandsmålet till 2020?
Dala-Demokraten – Debatt & Insändare –15. jan 07:24
Av: Peter Lindroth

Det är drygt två år
kvar tills det na-
tionella bredbands-
målet, som lovar
snabbt bredband till
95 procent av lan-
dets hushåll senast
2020, ska vara upp-
nått. Trots detta sak-
nar fortfarande 8 av
10 hushåll på lands-
bygden i Dalarna
snabbt bredband. I
tätbebyggda områ-
den är motsvarande
siffra 3 av 10 hushåll, det visar statistik från
Post- och telestyrelsen.

Hur ser det då ut, kommer vi nå målet i tid? Vår
samlade bedömning är att svaret på den frågan är
nej. För många kommuner kommer det troligtvis
att dröja flera år innan utbyggnaden är färdig och
alla invånare har tillgång till snabbt bredband. Fak-
tum är att i hälften av landets kommuner saknar
över en tredjedel snabbt bredband. De gemensam-
ma nämnarna för dessa är att de ofta präglas av
stora ytor landsbygd i kombination av ett lägre
invånarantal än rikssnittet.

Vad är det då som gått snett i arbetet med att
nå det nationella bredbandsmålet?

1) Otydlig styrning: Enligt vår bedömning har
många års otydlig styrning från det nationella pla-
net varit en bidragande orsak till den situation vi
nu befinner oss i. Tidigt fastslogs det att utbyggna-
den skulle vara marknadsstyrd och att kommuner-
nas stadsnät i konkurrens med marknadens privata
aktörer skulle lösa utbyggnaden. Men i takt med
att tätbebyggda och mer lönsamma områden blivit
anslutna har flera av de nationella privata aktö-
rerna stoppat eller bromsat sina utbyggnadsplaner
när de mindre lönsamma områdena återstår. Det
innebär att för flera av de kommuner som själva
inte valt att bedriva någon stadsnätsverksamhet

och som därför är beroende av de nationella pri-
vata aktörernas goda vilja, väntar ett arbete om
utbyggnadsmålen ska nås.

2) Regelkrångel: Förra året var det de kommu-
nala stadsnäten som anslöt flest hushåll i Sverige,
både i tätort och på landsbygd. Trots att progno-
sen även för kommande år är positiv så kan det
på många håll bli svårt att nå målen inom utsatt
tid. Nuvarande lagstiftning gör det nämligen svårt
för stadsnäten att samverka med omkringliggan-
de kommuner gällande exempelvis drift och sä-
kerhetsfrågor. Det innebär att det blir svårt för
stadsnäten att effektivisera sina verksamheter och
fokusera på utbyggnaden fullt ut. Värst drabbade
av detta är sannolikt de mindre kommunerna där
storleken på stadsnäten är mindre och behoven av
samverkan ofta är större.

3) Stödmedel: Utöver detta krävs det ytterli-
gare EU-stöd och nationella medel som ska riktas
särskilt till de mest utsatta områdena, med långa
avstånd mellan hushållen och till närmaste tätort.
I statsbudgeten finns medel som ska användas vid
större infrastruktursatsningar. Vi anser att man
på nationell nivå borde göra en plan för att förse
resterande befolkning med snabbt bredband, och
finansiera utbyggnaden genom infrastrukturbud-
geten. En avsättning med fem eller tio miljarder
kronor per år skulle möjliggöra en heltäckande
bredbandsutbyggnad inom en rimlig tid.

I dag är en robust bredbandsanslutning ett mås-
te för alla, såväl företag, hushåll som offentliga
organ. För att upprätthålla kontakter och utföra
ärenden mot företag, exempelvis banker, myndig-
heter och förvaltningar, måste digitala anslutning-
ar finnas. I en nära framtid ser vi också att kom-
munerna får ett ökat behov av att kunna erbjuda
digitala välfärdstjänster över bredbandet, vilket
gör det nödvändigt att kunna erbjuda denna möj-
lighet till alla Sveriges invånare. På så vis främjar
vi att människor kan bo och verka i hela länet.

Mikael Ek, vd på Svenska Stadsnätsföreningen
Peter Lindroth, ordförande Småkom, De små

kommunernas samverkan
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HP-läsaren

Debatt Insändare

• Redaktör: Dalila Dorai
• Telefon: 010-471 51 71
• Adress: HP-läsaren, Hallandsposten, 301 81 Halmstad. Bifoga namn, 
adress samt telefonnummer. Skriv kort, max 2 000 tecken.
• E-post: insandare@hallandsposten.se
• Använd gärna formuläret på hallandsposten.se

Skriv till HP-läsaren!
• Du får skriva under signatur, men inte 
om du kritiserar en namngiven person.
• Kön till HP-läsaren är lång, så vi garan-
terar inte att allt kommer med. Kortare 
texter prioriteras, liksom skribenter som 
skriver under eget namn.

Dalila Dorai: Läs fler röster om  
parkeringsfrågan. Restauranger, eller 
närmare bestämt maten som serve-
ras, är ett annat ämne i dag.

• Har aldrig varit fel att inspi-

reras av de goda och fung-

erande exemplen. Ta exem-

pelvis Kungsbacka, Varberg, 

Falkenberg och Laholm i Hal-

land plus många flera städer 

i Sverige där p-skivan löser 

parkeringsfrågan. Smidigt 

och behändigt och till glädje 

för bilister och näringsidkare. 

Varför måste Halmstad visa 

sig vara unik, på ett felaktigt 

sätt? Varför?

Mats Nilsson 

• Sedan undrar kommun- 

politiker varför innerstan  

dör ut.

Torgny Johansson

Kommentarer  
på Facebook...

... om artikeln  ”P-avgifter kan 

höjas och bli fler”:

Varför inte smaker från Sverige  
i stället för ännu mer asiatiskt?
Replik
Apropå artikeln ”Handels-
bankens gamla lokaler blir ny 

restaurang”, 9/1. 

Mat. Läste i Hallandsposten 
den 9 januari att ”välre-
nommerade krogprofiler” 
ska öppna ny restaurang i 
Handelsbankens gamla lo-
kaler. Konceptet bygger på 
”asian fusion”, där smaker 
från hela Asien kombineras. 

Vår första reaktion var 
”Osch, ännu en asiatisk 
restaurang i Halmstad!” 

Missförstå oss inte nu, vi 
älskar asiatisk mat, men 
det finns redan ett rikligt 
utbud på asiatiska res-
tauranger, samt sushi i 
stan. Inte samma koncept, 
men ändå asiatiskt...

Kan ”de välrenommerade”, 
med all sin erfarenhet, inte 
komma på något nytt spän-
nande koncept med smaker 
från hela Sverige eller lik-
nande?

Vi efterfrågar en restaur-
ang med riktigt bra och 

vällagade kött-, fisk och ve-
getariska rätter, baserat på 
svenska, gärna närprodu-
cerade, råvaror. Vi ser gärna 
viltkött, viltfångad fisk och 
säsongens grönsaker på 
menyn. 

Svensk matkultur håller på 
att utarmas och vi är många 
i Halmstad som önskar oss 
annat än pizza, hambur-
gare, pubmat, tapas, sushi 
och asiatiskt. 

Matglädje

Signaturen Matglädje saknar ett svensk koncept på restaurangmarknaden. Bild: Tomas Oneborg/SvD/TT

Replik
Apropå insändaren ”Fler parke-
ringar med avgift är inte vad som 
behövs”, 12/1.

Parkering. Thomas ondgör 
sig över den skeva avgifts-
strukturen för bilparke-
ringar och jag håller givet-

vis med om förslaget. En 
insats för miljön och ett sätt 
att bryta bilnormen vore att 
ta ut en form av kommunal 
straffavgift vid exempelvis 
Hallarna eller andra mer el-
ler mindre subventionerade 
parkeringsplatser. 

Miljöpartiet lade fram det 
som förslag inför valet i 
höstas. Kräver dock vissa 
justeringar på nationell 
nivå innan det blir verklig-
het.

Martin Bagge (MP)

Centrum som kulisser i  
en dramatisk dekisfilm?
City/parkering. Lilla Halm-
stads idylliskt vackra stads-
kärna blir alltmer öde. 
Våra kommunalt ansvariga 
styrespersoner tycks ha 
en för oss vanliga 
lirare hemlig mål-
sättning. Först 
försökte man 
utestänga my-
siga och populära 
varmkorvförsäl-
jare – de passar inte 

in i vår ambition att 

göra Halmstad vackrare. Eller 
hur det nu var.

Så kommer nästa, nästan 
övermänskliga idé från 
samma instans – fler parke-
ringsplatser med högre av-
gifter. Alla med öppna ögon 
ser att Halmstads vackra in-
nerstad blir allt ödsligare. 
Affärer tvingas stänga och 
fler tvingas stänga för gott, 
som följd av den högre 
maktens verklighetsfräm-
mande uppträdande.

Om sanningen ska fram, så 
gynnar dessa kommunala 

felsteg alerta människor, 
som vet, som vill, som lever, 
som agerar på rätt sätt mot 
sina uppdragsgivare. Där 
siktar man inte på små-
pengar för parkering. Där 

tänker man framåt 
– lockar kunderna 
med fri parkering, 
med öppna, väl-
komnande lokaler, 
där kunderna – om 
de så önskar – kan 
tillbringa en hel 

dag. Det ger pengar och väl-
komnar kunder att komma, 
att köpa, att visa att investe-
ringarna gynnar såväl kun-
der som de framåtsträvande 
affärsdrivande, som med 
sitt chance-tagande driver 
Halmstad, Halland och Sve-
rige framåt trots de hinder, 
som byggs upp av de styran-
de och som i vårt fall leder 
tillt en utveckling, där folk-
tomma Halmstad centrum 
mer kan nyttjas som kulis-
ser i en dramatisk dekisfilm, 
kanske rent av namnad: 
”Vart är vi på väg?”.
Sture Tingwall

Gör som andra 
kommuner  
som värnar  
om cityhandel

Parkering. Apropå planer 
på höjda parkeringsavgifter 
i Halmstad som HP har ny-
ligen rapporterat om.

Företag som har utveck-
lat parkeringsappar tjänar 
inga pengar om p-skiva 
införs. Deras förtjänst är ba-
serad på parkeringsavgifter. 
Dessa företag har all anled-
ning att försöka påverka 
kommunala tjänstemän 
att inte införa p-skiva, och 
i stället höja parkeringsav-
gifter. 

Fler och fler kommuner 
i Halmstads omgivning 
infört eller på väg att införa 
p-skiva i city. Jag tycker 
Halmstads kommun skall 
värja sig mot lobbyister och 
göra som andra kommuner 
som värnar om cityhandel 
– utan dröjsmål införa p-
skiva i centrum.
Ja till P-skiva

Bild: TT/arkiv

Ett sätt att bryta bilnormen vore att ta ut en form av straffavgift

”  Vi efterfrågar en 

restaurang med 

riktigt bra och 

vällagade kött-, 

fisk och vege-

tariska rätter,  

baserat på 

svenska, gärna 

närproducerade, 

råvaror. 

Når Halland 

målet om 

bredband?
Vår samlade bedömning är att Halland inte når 
det nationella bredbandsmålet till 2020. Det skri-
ver Mikael Ek, vd på Svenska stadsnätsförening-
en, och Peter Lindroth, ordförande för Småkom.

HP Debatt 15/1. Det är drygt 
två år kvar tills det natio-
nella bredbandsmålet, som 
lovar snabbt bredband 
till 95 procent av landets 
hushåll senast 2020, ska 
vara uppnått. Trots detta 
saknar fortfarande sex av 
tio hushåll på landsbygden 
i Halland snabbt bredband. 
I tätbebyggda områden 
är motsvarande siffra två 
av tio hushåll. Det visar 
statistik från Post- och tele-
styrelsen.

Hur ser det då ut, kom-
mer vi nå målet i tid? Vår 
samlade bedömning är att 
svaret på den frågan är nej. 
Faktum är att i hälften av 
landets kommuner saknar 
över en tredjedel fortfaran-
de snabbt bredband.

De gemensamma näm-
narna för dessa är att de 
ofta präglas av stora ytor 
landsbygd i kombination 
av ett lägre invånarantal än 
rikssnittet.

Vad är det då som gått snett 
i arbetet med att nå det na-
tionella bredbandsmålet?

• Otydlig styrning: Enligt 

vår bedömning har många 
års otydlig styrning från 
det nationella planet varit 
en bidragande orsak till 
den situation vi nu befin-
ner oss i. Tidigt fastslogs 
det att utbyggnaden skulle 
vara marknadsstyrd och att 
kommunernas stadsnät i 
konkurrens med markna-
dens privata aktörer skulle 
lösa utbyggnaden. Men i 
takt med att tätbebyggda 
och mer lönsamma områ-

den blivit anslutna har flera 
av de nationella privata ak-
törerna stoppat eller brom-
sat sina utbyggnadsplaner 
när de mindre lönsamma 
områdena återstår.

• Regelkrångel: Förra 

året var det de kommunala 
stadsnäten som anslöt flest 
hushåll i Sverige, både i 
tätort och på landsbygd. 
Trots att prognosen även 
för kommande år är positiv 
så kan det på många håll 
bli svårt att nå målen inom 
utsatt tid. Nuvarande lag-
stiftning gör det nämligen 
svårt för stadsnäten att 
samverka med omkringlig-
gande kommuner gällande 
exempelvis drift och säker-
hetsfrågor. Det innebär att 
det blir svårt för stadsnäten 
att effektivisera sina verk-
samheter och fokusera på 
utbyggnaden fullt ut.

• Stödmedel: Utöver detta 

krävs det ytterligare EU-

stöd och nationella medel 
som ska riktas särskilt till 
de mest utsatta områdena, 
med långa avstånd mellan 
hushållen och till närmaste 
tätort. I statsbudgeten finns 
medel som ska användas 
vid större infrastruktursats-
ningar. Vi anser att man på 
nationell nivå borde göra en 
plan för att förse resterande 
befolkning med snabbt 
bredband, och finansiera 
utbyggnaden genom infra-
strukturbudgeten.

I dag är en robust bred-
bandsanslutning ett måste 
för alla, såväl företag, hus-
håll som offentliga organ.  
I en nära framtid ser vi 
också att kommunerna får 
ett ökat behov av att kunna 
erbjuda digitala välfärds-
tjänster över bredbandet, 
vilket gör det nödvändigt 
att kunna erbjuda denna 
möjlighet till alla Sveriges 
invånare.

På så vis främjar vi att 
människor kan bo och 
verka i hela länet.

Mikael Ek
vd på Svenska  
stadsnätsföreningen

Peter Lindroth
ordförande Småkom, 
De små kommunernas samverkan

” I dag är en robust 

bredbandsanslut-

ning ett måste för 

alla, såväl före-

tag, hushåll som 

offentliga organ.

Vår samlade bedöm-
ning är att Halland
inte når det natio-
nella bredbandsmå-
let till 2020. Det skri-
ver Mikael Ek, vd på
Svenska stadsnäts-
föreningen, och Peter
Lindroth, ordförande
för Småkom.

HP Debatt 15/1.
Det är drygt två år kvar
tills det nationella bredbandsmålet, som lovar
snabbt bredband till 95 procent av landets hushåll
senast 2020, ska vara uppnått. Trots detta saknar
fortfarande sex av tio hushåll på landsbygden i
Halland snabbt bredband. I tätbebyggda områden
är motsvarande siffra två av tio hushåll. Det visar
statistik från Post- och telestyrelsen.

Hur ser det då ut, kommer vi nå målet i tid?
Vår samlade bedömning är att svaret på den frågan
är nej. Faktum är att i hälften av landets kommu-
ner saknar över en tredjedel fortfarande snabbt
bredband.

De gemensamma nämnarna för dessa är att de
ofta präglas av stora ytor landsbygd i kombination
av ett lägre invånarantal än rikssnittet.

Vad är det då som gått snett i arbetet med att
nå det nationella bredbandsmålet?

• Otydlig styrning: Enligt vår bedömning har
många års otydlig styrning från det nationella pla-
net varit en bidragande orsak till den situation vi
nu befinner oss i. Tidigt fastslogs det att utbyggna-
den skulle vara marknadsstyrd och att kommuner-
nas stadsnät i konkurrens med marknadens privata
aktörer skulle lösa utbyggnaden. Men i takt med
att tätbebyggda och mer lönsamma områden blivit

anslutna har flera av de nationella privata aktö-
rerna stoppat eller bromsat sina utbyggnadsplaner
när de mindre lönsamma områdena återstår.

• Regelkrångel: Förra året var det de kommu-
nala stadsnäten som anslöt flest hushåll i Sverige,
både i tätort och på landsbygd. Trots att progno-
sen även för kommande år är positiv så kan det
på många håll bli svårt att nå målen inom utsatt
tid. Nuvarande lagstiftning gör det nämligen svårt
för stadsnäten att samverka med omkringliggan-
de kommuner gällande exempelvis drift och sä-
kerhetsfrågor. Det innebär att det blir svårt för
stadsnäten att effektivisera sina verksamheter och
fokusera på utbyggnaden fullt ut.

• Stödmedel: Utöver detta krävs det ytterliga-
re EU-stöd och nationella medel som ska riktas
särskilt till de mest utsatta områdena, med långa
avstånd mellan hushållen och till närmaste tätort.
I statsbudgeten finns medel som ska användas vid
större infrastruktursatsningar. Vi anser att man
på nationell nivå borde göra en plan för att förse
resterande befolkning med snabbt bredband, och
finansiera utbyggnaden genom infrastrukturbud-
geten.

I dag är en robust bredbandsanslutning ett
måste för alla, såväl företag, hushåll som offentliga
organ. I en nära framtid ser vi också att kommuner-
na får ett ökat behov av att kunna erbjuda digitala
välfärdstjänster över bredbandet, vilket gör det
nödvändigt att kunna erbjuda denna möjlighet till
alla Sveriges invånare.

På så vis främjar vi att människor kan bo och
verka i hela länet.

Mikael Ek vd på Svenska stadsnätsföreningen
Peter Lindroth ordförande Småkom, De små kom-
munernas samverkan ” I dag är en robust bred-
bandsanslutning ett måste för alla, såväl företag,
hushåll som offentliga organ.
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Når Stockholms län bredbandsmålet till 2020?
Norrtelje Tidning –14. jan 15:03

Det är drygt två
år kvar tills det na-
tionella bredbands-
målet, som lovar
snabbt bredband till
95 procent av lan-
dets hushåll senast
2020, ska vara upp-
nått.

Trots detta saknar
fortfarande sju av tio
hushåll på landsbyg-
den i Stockholms län
snabbt bredband. I
tätbebyggda områden är motsvarande siffra ett
av tio hushåll. Det visar statistik från Post- och
telestyrelsen.

Anmäl text- och faktafel
Hur ser det då ut, kommer vi nå målet i tid?

Vår samlade bedömning är att svaret på den frågan
är nej. Faktum är att i hälften av landets kommu-
ner saknar över en tredjedel fortfarande snabbt
bredband. De gemensamma nämnarna för dessa
är att de ofta präglas av stora ytor landsbygd i
kombination av ett lägre invånarantal än rikssnit-
tet.

Vad är det då som gått snett i arbetet med att
nå det nationella bredbandsmålet?

1. Otydlig styrning: Enligt vår bedömning har
många års otydlig styrning från det nationella pla-
net varit en bidragande orsak till den situation vi
nu befinner oss i. Tidigt fastslogs det att utbyggna-
den skulle vara marknadsstyrd och att kommuner-
nas stadsnät i konkurrens med marknadens privata
aktörer skulle lösa utbyggnaden. Men i takt med

att tätbebyggda och mer lönsamma områden blivit
anslutna har flera av de nationella privata aktö-
rerna stoppat eller bromsat sina utbyggnadsplaner
när de mindre lönsamma områdena återstår.

2. Regelkrångel: Förra året var det de kommu-
nala stadsnäten som anslöt flest hushåll i Sverige,
både i tätort och på landsbygd. Trots att progno-
sen även för kommande år är positiv så kan det
på många håll bli svårt att nå målen inom utsatt
tid. Nuvarande lagstiftning gör det nämligen svårt
för stadsnäten att samverka med omkringliggan-
de kommuner gällande exempelvis drift och sä-
kerhetsfrågor. Det innebär att det blir svårt för
stadsnäten att effektivisera sina verksamheter och
fokusera på utbyggnaden fullt ut.

3. Stödmedel: Utöver detta krävs det ytterli-
gare EU-stöd och nationella medel som ska riktas
särskilt till de mest utsatta områdena, med långa
avstånd mellan hushållen och till närmaste tätort.
I statsbudgeten finns medel som ska användas vid
större infrastruktursatsningar. Vi anser att man
på nationell nivå borde göra en plan för att förse
resterande befolkning med snabbt bredband, och
finansiera utbyggnaden genom infrastrukturbud-
geten.

I dag är en robust bredbandsanslutning ett mås-
te för alla, såväl företag, hushåll som offentliga
organ. I en nära framtid ser vi också att kommu-
nerna får ett ökat behov av att kunna erbjuda di-
gitala välfärdstjänster över bredbandet, vilket gör
det nödvändigt att kunna erbjuda denna möjlighet
till alla Sveriges invånare. På så vis främjar vi att
människor kan bo och verka i hela länet.

Mikael Ek, vd på Svenska Stadsnätsföreningen
Peter Lindroth, ordförande Småkom, De små

kommunernas samverkan
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Svaret på frågan är nej
Folkbladet –14. jan 10:06

Mikael Ek vd på
Svenska Stadsnäts-
föreningen Peter
Lindroth ordföran-
de Småkom, De små
kommunernas sam-
verkan.

Debatt Det är
drygt två år kvar tills
det nationella bred-
bandsmålet, som lo-
var snabbt bredband
till 95 procent av lan-
dets hushåll senast
2020, ska vara uppnått.

Hur ser det då ut, kommer vi nå målet i tid?
Vår samlade bedömning är att svaret på den frågan
är nej. Faktum är att i hälften av landets kommu-
ner saknar över en tredjedel fortfarande snabbt
bredband. De gemensamma nämnarna för dessa
är att de ofta präglas av stora ytor landsbygd i
kombination av ett lägre invånarantal än rikssnit-
tet.

Vad är det då som gått snett i arbetet med att
nå det nationella bredbandsmålet?

1. Enligt vår bedömning har många års otydlig
styrning från det nationella planet varit en bidra-

gande orsak till den situation vi nu befinner oss
i. Tidigt fastslogs det att utbyggnaden skulle vara
marknadsstyrd och att kommunernas stadsnät i
konkurrens med marknadens privata aktörer skul-
le lösa utbyggnaden. Men i takt med att tätbebygg-
da och mer lönsamma områden blivit anslutna har
flera av de nationella privata aktörerna stoppat el-
ler bromsat sina utbyggnadsplaner när de mindre
lönsamma områdena återstår.

2. Förra året var det de kommunala stadsnä-
ten som anslöt flest hushåll i Sverige, både i tätort
och på landsbygd. Trots att prognosen även för
kommande år är positiv så kan det på många håll
bli svårt att nå målen inom utsatt tid. Nuvarande
lagstiftning gör det nämligen svårt för stadsnä-
ten att samverka med omkringliggande kommuner
gällande exempelvis drift och säkerhetsfrågor.

3. Stödmedel: Utöver detta krävs det ytterli-
gare EU-stöd och nationella medel som ska riktas
särskilt till de mest utsatta områdena, med långa
avstånd mellan hushållen och till närmaste tätort.
I statsbudgeten finns medel som ska användas vid
större infrastruktursatsningar. Vi anser att man
på nationell nivå borde göra en plan för att förse
resterande befolkning med snabbt bredband, och
finansiera utbyggnaden genom infrastrukturbud-
geten.
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Möjligt att nå målet?
Karlskoga Tidning –14. jan 08:05
Av: Peter Lindroth

Det är drygt två år
kvar tills det na-
tionella bredbands-
målet, som lovar
snabbt bredband till
95 procent av lan-
dets hushåll senast
2020, ska vara upp-
nått. Trots detta sak-
nar fortfarande 8 av
10 hushåll på lands-
bygden i Örebro län
snabbt bredband. I
tätbebyggda områden är motsvarande siffra 2
av 10 hushåll, det visar statistik från Post- och
telestyrelsen.

Hur ser det då ut, kommer vi nå målet i tid? Vår
samlade bedömning är att svaret på den frågan är
nej. För många kommuner kommer det troligtvis
att dröja flera år innan utbyggnaden är färdig och
alla invånare har tillgång till snabbt bredband. Fak-
tum är att i hälften av landets kommuner saknar
över en tredjedel snabbt bredband. De gemensam-
ma nämnarna för dessa är att de ofta präglas av
stora ytor landsbygd i kombination av ett lägre
invånarantal än rikssnittet.

Vad är det då som gått snett i arbetet med att
nå det nationella bredbandsmålet?

1. Otydlig styrning: Enligt vår bedömning har
många års otydlig styrning från det nationella pla-
net varit en bidragande orsak till den situation vi
nu befinner oss i. Tidigt fastslogs det att utbyggna-
den skulle vara marknadsstyrd och att kommuner-
nas stadsnät i konkurrens med marknadens privata
aktörer skulle lösa utbyggnaden. Men i takt med
att tätbebyggda och mer lönsamma områden blivit
anslutna har flera av de nationella privata aktö-
rerna stoppat eller bromsat sina utbyggnadsplaner
när de mindre lönsamma områdena återstår. Det
innebär att för flera av de kommuner som själva
inte valt att bedriva någon stadsnätsverksamhet
och som därför är beroende av de nationella pri-

vata aktörernas goda vilja, väntar ett arbete om
utbyggnadsmålen ska nås.

2. Regelkrångel: Förra året var det de kommu-
nala stadsnäten som anslöt flest hushåll i Sverige,
både i tätort och på landsbygd. Trots att progno-
sen även för kommande år är positiv så kan det
på många håll bli svårt att nå målen inom utsatt
tid. Nuvarande lagstiftning gör det nämligen svårt
för stadsnäten att samverka med omkringliggan-
de kommuner gällande exempelvis drift och sä-
kerhetsfrågor. Det innebär att det blir svårt för
stadsnäten att effektivisera sina verksamheter och
fokusera på utbyggnaden fullt ut. Värst drabbade
av detta är sannolikt de mindre kommunerna där
storleken på stadsnäten är mindre och behoven av
samverkan ofta är större.

3. Stödmedel: Utöver detta krävs det ytterli-
gare EU-stöd och nationella medel som ska riktas
särskilt till de mest utsatta områdena, med långa
avstånd mellan hushållen och till närmaste tätort.
I statsbudgeten finns medel som ska användas vid
större infrastruktursatsningar. Vi anser att man
på nationell nivå borde göra en plan för att förse
resterande befolkning med snabbt bredband, och
finansiera utbyggnaden genom infrastrukturbud-
geten. En avsättning med fem eller tio miljarder
kronor per år skulle möjliggöra heltäckande bred-
bandsutbyggnad inom en rimlig tid.

I dag är en robust bredbandsanslutning ett mås-
te för alla, såväl företag, hushåll som offentliga
organ. För att upprätthålla kontakter och utföra
ärenden mot företag, exempelvis banker, myndig-
heter och förvaltningar, måste digitala anslutning-
ar finnas. I en nära framtid ser vi också att kom-
munerna får ett ökat behov av att kunna erbjuda
digitala välfärdstjänster över bredbandet, vilket
gör det nödvändigt att kunna erbjuda denna möj-
lighet till alla Sveriges invånare. På så vis främjar
vi att människor kan bo och verka i hela länet.

Mikael Ek, vd på Svenska Stadsnätsföreningen
Peter Lindroth, ordförande Småkom, De små

kommunernas samverkan
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gått snett med bredband
Folkbladet, sida 19 –14. jan
Av: Mikael Ek Peter Lindroth
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Tre punkter om varför det
gått snett med bredband
Det är drygt två år kvar tills 
det nationella bredbands-
målet, som lovar snabbt 
bredband till 95 procent 
av landets hushåll senast 
2020, ska vara uppnått. 

Hur ser det då ut, kom-
mer vi nå målet i tid? Vår 
samlade bedömning är att 
svaret på den frågan är nej. 
Faktum är att i hälften av 
landets kommuner saknar 
över en tredjedel fortfa-
rande snabbt bredband. De 
gemensamma nämnarna 
för dessa är att de ofta präg-
las av stora ytor landsbygd i 
kombination av ett lägre in-
vånarantal än rikssnittet.

Vad är det då som gått 
snett i arbetet med att nå 
det nationella bredbands-
målet?

1. Tidigt fastslogs det att 
utbyggnaden skulle vara 
marknadsstyrd och att 
kommunernas stadsnät i 
konkurrens med markna-
dens privata aktörer skulle 
lösa utbyggnaden. Men i 
takt med att tätbebyggda 
och mer lönsamma områ-
den blivit anslutna har flera 
av de nationella privata ak-
törerna stoppat eller brom-
sat sina utbyggnadsplaner 
när de mindre lönsamma 
områdena återstår.

2. Förra året var det de kom-
munala stadsnäten som an-
slöt flest hushåll i Sverige, 
både i tätort och på lands-
bygd. Trots att prognosen 
även för kommande år är 
positiv så kan det på många 
håll bli svårt att nå målen 
inom utsatt tid. Nuvarande 
lagstiftning gör det nämli-
gen svårt för stadsnäten att 
samverka med omkringlig-
gande kommuner gällande 

exempelvis drift och säker-
hetsfrågor. 

3. Utöver detta krävs det yt-
terligare EU-stöd och natio-
nella medel som ska riktas 
särskilt till de mest utsatta 
områdena, med långa av-
stånd mellan hushållen och 
till närmaste tätort. I stats-
budgeten finns medel som 
ska användas vid större 
infrastruktursatsningar. Vi 

anser att man på nationell 
nivå borde göra en plan för 
att förse resterande befolk-
ning med snabbt bredband, 
och finansiera utbyggna-
den genom infrastruktur-
budgeten.

Mikael Ek
vd på Svenska Stadsnätsföreningen

Peter Lindroth
ordförande Småkom

Bredbandsutbyggnadens  mål kommer inte att nås, enligt dagens debattörer. Problemen är väl 
kända även i Östergötland.  FOTO: ULRIK ALVARSSON

År 536 föll genomsnitts-
temperaturen i hela värl-
den, läste jag nyligen. De 
följande tio åren blev de 
kallaste sedan flera tusen 
år tillbaka. I Kina snöade 
det mitt i sommaren, både 
Asien och i Europa fick 
missväxt och svält, och den 
försvagade befolkningen 
drabbades så småningom 
av pesten. Kylan påverkade 
också hela imperier – per-
serriket gick under och det 
bysantinska riket krympte 
och försvagades.

Den plötsliga kylan har 
nu visat sig bero på tre 
vulkanutbrott på Island. 
Askpartiklar från utbrotten 
spriddes i atmosfären och 
fungerade som ett hinder 
för solljuset, så att det blev 
kallare i världen.

Det jag framför allt slogs 
av när jag läste om det 
hemska året 536 var att 
det egentligen inte var så 
mycket kallare än normalt. 
Temperaturen i världen föll 
med bara 1.5 grader. Vad 
är då poängen med denna 
berättelse? Jo, om minus 1.5 
grader kunde orsaka hung-
ersnöd och miljoner män-
niskors död, så kommer 
plus 1.5 grader troligen att 
göra detsamma.

Ingela Björck

Det kan
hända
nu igen

PATRIK SELSFORS: PROV 

 TYDER PÅ DUVPEST.

”Det var i början av decem-
ber som Folkbladet berät-
tade om att det upptäckts 
ovanligt många döda duvor 
i centrala Söderköping – 
dessutom inkom ett antal 
rapporter till kommunen 
om duvor som rört sig ving-
ligt och konstigt. Efter detta 
samlade miljöskyddsin-
spektörer från kommunen 
in ett antal av de döda du-
vorna (många döda duvor 
påträffades på ett tak på en 
fastighet vid Rådhustorget) 
och skickade sedan dessa 
vidare till Statens Veterinär-
medicinska anstalt (SVA) för 
analys då man misstänkte 
duvpest. På torsdagen kom 
slutsvaret från SVA där 
man slår fast att samtliga 
tio duvor har ett hull un-
der medel samt förtvinad 
bröstmuskulatur. Man har 
genomfört mikroskopiska 
undersökningar på fyra av 
duvorna.”
 

CAROLINA NILSSON: DET 

FINNS EN FÖRTROENDEKRIS.

”Moderaterna tar nu av-
stånd från beslutet om att 

kommunalisera sophämt-
ningen – trots att de två 
moderaterna i Nodras sty-
relse var med och fattade 
beslutet. Nu har två nya 
Moderatnamn föreslagits 
till det kommunala bolaget 
Nodras styrelse: Ingrid Cas-
sel och Pär Marcus Fäger-
strand.

Beror det på att ni saknar 
förtroende för Per von Kru-
senstierna och Per Ivarsson, 
som sitter i bolagsstyrelsen 
i dag och som varit med 
och fattat beslutet?

– När det specifikt gäller 
frågan om kommunalise-
ringen så delar inte partiet 
de moderata representan-
ternas ställningstagande 
och givetvis påverkar det 
förtroendet, säger opposi-
tionsråd Sophia Jarl (M).”

"
Man har ge-
nomfört mikro-

skopiska undersök-
ningar på fyra av 
duvorna.

Tre punkter om var-
för det Det är drygt
två år kvar tills
det nationella bred-
bandsmålet, som lo-
var snabbt bredband
till 95 procent av lan-
dets hushåll senast
2020, ska vara upp-
nått.

Hur ser det då ut,
kommer vi nå målet i
tid? Vår samlade bedömning är att svaret på den
frågan är nej. Faktum är att i hälften av landets
kommuner saknar över en tredjedel fortfarande
snabbt bredband. De gemensamma nämnarna för
dessa är att de ofta präglas av stora ytor lands-
bygd i kombination av ett lägre invånarantal än
rikssnittet.

Vad är det då som gått snett i arbetet med att
nå det nationella bredbandsmålet?

1. Tidig t fastslogs det att utbyggnaden skulle
vara marknadsstyrd och att kommunernas stads-
nät i konkurrens med marknadens privata aktörer

skulle lösa utbyggnaden. Men i takt med att tät-
bebyggda och mer lönsamma områden blivit an-
slutna har flera av de nationella privata aktörerna
stoppat eller bromsat sina utbyggnadsplaner när
de mindre lönsamma områdena återstår.

2. För ra året var det de kommunala stadsnä-
ten som anslöt flest hushåll i Sverige, både i tätort
och på landsbygd. Trots att prognosen även för
kommande år är positiv så kan det på många håll
bli svårt att nå målen inom utsatt tid. Nuvarande
lagstiftning gör det nämligen svårt för stadsnä-
ten att samverka med omkringliggande kommuner
gällande exempelvis drift och säkerhetsfrågor.

3. Utöv er detta krävs det ytterligare EU-stöd
och nationella medel som ska riktas särskilt till de
mest utsatta områdena, med långa avstånd mellan
hushållen och till närmaste tätort. I statsbudgeten
finns medel som ska användas vid större infra-
struktursatsningar. Vi anser att man på nationell
nivå borde göra en plan för att förse resterande
befolkning med snabbt bredband, och finansiera
utbyggnaden genom infrastrukturbudgeten.

vd på Svenska Stadsnätsföreningen

ordförande Småkom
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Kommer Gävleborg nå bredbandsmålet till 2020?
HelaHälsingland.se VIP – Insandare –14. jan 04:05

I hälften av landets
kommuner saknar
över en tredjedel
fortfarande snabbt
bredband. De ge-
mensamma näm-
narna för dessa är
att de ofta präglas
av stora ytor lands-
bygd i kombination
av ett lägre invåna-
rantal än rikssnittet,
skriver Mikael Ek
och Peter Lindroth.

Det är drygt två år kvar tills det nationella
bredbandsmålet, som lovar snabbt bredband till
95 procent av landets hushåll senast 2020, ska vara
uppnått. Trots detta saknar fortfarande 7 av 10 hus-
håll på landsbygden i Gävleborg snabbt bredband.
I tätbebyggda områden är motsvarande siffra 2 av
10 hushåll, det visar statistik från Post- och tele-
styrelsen. Hur ser det då ut, kommer vi nå målet i
tid? Vår samlade bedömning är att svaret på den
frågan är nej. Faktum är att i hälften av landets
kommuner saknar över en tredjedel fortfarande
snabbt bredband. De gemensamma nämnarna för
dessa är att de ofta präglas av stora ytor lands-
bygd i kombination av ett lägre invånarantal än
rikssnittet.

I dag är en robust bredbandsanslutning ett mås-
te för alla, såväl företag, hushåll som offentliga
organ

Vad är det då som gått snett i arbetet med att
nå det nationella bredbandsmålet? 1. Otydlig styr-
ning: Enligt vår bedömning har många års otydlig
styrning från det nationella planet varit en bidra-
gande orsak till den situation vi nu befinner oss

i. Tidigt fastslogs det att utbyggnaden skulle vara
marknadsstyrd och att kommunernas stadsnät i
konkurrens med marknadens privata aktörer skul-
le lösa utbyggnaden. Men i takt med att tätbebygg-
da och mer lönsamma områden blivit anslutna har
flera av de nationella privata aktörerna stoppat
eller bromsat sina utbyggnadsplaner när de mind-
re lönsamma områdena återstår. 2. Regelkrångel:
Förra året var det de kommunala stadsnäten som
anslöt flest hushåll i Sverige, både i tätort och på
landsbygd. Trots att prognosen även för komman-
de år är positiv så kan det på många håll bli svårt
att nå målen inom utsatt tid. Nuvarande lagstift-
ning gör det nämligen svårt för stadsnäten att sam-
verka med omkringliggande kommuner gällande
exempelvis drift och säkerhetsfrågor. Det innebär
att det blir svårt för stadsnäten att effektivisera
sina verksamheter och fokusera på utbyggnaden
fullt ut. 3. Stödmedel: Utöver detta krävs det yt-
terligare EU-stöd och nationella medel som ska
riktas särskilt till de mest utsatta områdena, med
långa avstånd mellan hushållen och till närmaste
tätort. I statsbudgeten finns medel som ska använ-
das vid större infrastruktursatsningar. Vi anser att
man på nationell nivå borde göra en plan för att
förse resterande befolkning med snabbt bredband,
och finansiera utbyggnaden genom infrastruktur-
budgeten. I dag är en robust bredbandsanslutning
ett måste för alla, såväl företag, hushåll som of-
fentliga organ. I en nära framtid ser vi också att
kommunerna får ett ökat behov av att kunna erbju-
da digitala välfärdstjänster över bredbandet, vilket
gör det nödvändigt att kunna erbjuda denna möj-
lighet till alla Sveriges invånare. På så vis främjar
vi att människor kan bo och verka i hela länet.

Mikael Ek, vd på Svenska Stadsnätsförening-
en Peter Lindroth, ordförande Småkom, De små
kommunernas samverkan
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DEBATT: Kommer Jämtland att nå bredbandsmålet till 2020?
Östersunds-Posten – opinion –12. jan 09:10
Av: Peter Lindroth

Det är drygt två år
kvar tills det natio-
nella bredbandsmå-
let – snabbt bred-
band till 95 procent
av landets hushåll
senast 2020 – ska
vara uppnått.

Trots detta sak-
nar fortfarande 7 av
10 hushåll på lands-
bygden i Jämtland
snabbt bredband. I
tätbebyggda områden
är motsvarande siffra 3 av 10 hushåll, det visar
statistik från Post- och telestyrelsen.

Hur ser det då ut, kommer vi nå målet i tid? Vår
samlade bedömning är att svaret på den frågan är
nej. För många kommuner kommer det troligtvis
att dröja flera år innan utbyggnaden är färdig och
alla invånare har tillgång till snabbt bredband.

Faktum är att i hälften av landets kommuner
saknar över en tredjedel snabbt bredband. De ge-
mensamma nämnarna för dessa är att de ofta
präglas av stora ytor landsbygd i kombination av
ett lägre invånarantal än rikssnittet.

Vad är det då som gått snett i arbetet med att
nå det nationella bredbandsmålet?

1. Otydlig styrning: Enligt vår bedömning har
många års otydlig styrning från det nationella pla-
net varit en bidragande orsak till den situation vi
nu befinner oss i.

Tidigt fastslogs det att utbyggnaden skulle va-
ra marknadsstyrd och att kommunernas stadsnät i
konkurrens med marknadens privata aktörer skul-
le lösa utbyggnaden. Men i takt med att tätbebygg-
da och mer lönsamma områden blivit anslutna har
flera av de nationella privata aktörerna stoppat el-
ler bromsat sina utbyggnadsplaner när de mindre
lönsamma områdena återstår.

Det innebär att för flera av de kommuner som
själva inte valt att bedriva någon stadsnätsverksam-
het och som därför är beroende av de nationella

privata aktörernas goda vilja, väntar ett arbete om
utbyggnadsmålen ska nås.

2. Regelkrångel: Förra året var det de kommu-
nala stadsnäten som anslöt flest hushåll i Sverige,
både i tätort och på landsbygd. Trots att progno-
sen även för kommande år är positiv så kan det på
många håll bli svårt att nå målen inom utsatt tid.

Nuvarande lagstiftning gör det nämligen svårt
för stadsnäten att samverka med omkringliggan-
de kommuner gällande exempelvis drift och sä-
kerhetsfrågor. Det innebär att det blir svårt för
stadsnäten att effektivisera sina verksamheter och
fokusera på utbyggnaden fullt ut.

Värst drabbade av detta är sannolikt de mind-
re kommunerna där storleken på stadsnäten är
mindre och behoven av samverkan ofta är större.

3. Stödmedel: Utöver detta krävs det ytterli-
gare EU-stöd och nationella medel som ska riktas
särskilt till de mest utsatta områdena, med långa
avstånd mellan hushållen och till närmaste tätort.
I statsbudgeten finns medel som ska användas vid
större infrastruktursatsningar.

Vi anser att man på nationell nivå borde göra
en plan för att förse resterande befolkning med
snabbt bredband, och finansiera utbyggnaden ge-
nom infrastrukturbudgeten. En avsättning med
5–10 miljarder kronor per år skulle möjliggöra en
heltäckande bredbandsutbyggnad inom en rimlig
tid.

I dag är en robust bredbandsanslutning ett mås-
te för alla, såväl företag, hushåll som offentliga
organ. För att upprätthålla kontakter och utföra
ärenden mot företag, exempelvis banker, myndig-
heter och förvaltningar, måste digitala anslutning-
ar finnas.

I en nära framtid ser vi också att kommunerna
får ett ökat behov av att kunna erbjuda digitala
välfärdstjänster över bredbandet, vilket gör det
nödvändigt att kunna erbjuda denna möjlighet till
alla Sveriges invånare. På så vis främjar vi att män-
niskor kan bo och verka i hela länet.

Mikael Ek, vd på Svenska Stadsnätsföreningen
Peter Lindroth, ordförande Småkom, De små

kommunernas samverkan
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Klarar Kalmar län att nå bredbandsmålet?
Östra Småland, sida 27 –12. jan
Av: PETER LINDROTH MIKAEL EK Vd på Svenska Stadsnätsföreningen Ordförande Småkom, De små kommunernas
samverkan

ÖSTRA SMÅLAND / NYHETERNA
Lördag 12 januari 2019

EMMABODA
Film: ”Sune vs Sune”. Emmaboda Bio kl 16.

HULTSFRED
Nyårskonsert: Vena Musikkår, dirigenter Kurt Snygg och Chris-
toffer Johansson. Valhall kl 16.
Film: ”Searching”. Rio Bio kl 18.30.
Film: ”Mary Poppins”. Ordenshuset, Virserum kl 18.30.

HÖGSBY
Julgransraskning: Musik och sång av Marcus och Ida Carlson. 
Kyrkvallen, Långemåla kyrka kl 17.

KALMAR
Film och julgransplundring: Från 3 år. Läckeby bygdegård kl 
14–16.
Revy: Kalmarsundsrevyn 2019 ”Känn dig som hemma”. Kalmar 
Teater kl 15.30.
Musik: ”Lina Sandell möter Elvis Presley”, Johan och Gunilla 
Sigvardsson. Slottskyrkan kl 16.
Nyårskonsert: Lyran och Lasse Berghagen. Kalmarsalen kl 18.
Teater: ”Jeanssons - en epok”. Villa Solbacken kl 19.

MÖNSTERÅS
Knutsdans: Parkering bakom Mönsterås kyrka kl 16.

NYBRO
Film: ”A Star Is Born”. Alsterbro Folkets Hus kl 19.
Film: ”Second Act”. Folkan Bio kl 19.

ÖLAND
Julgransplundring med bokfynd: Julsånger med långdans, bok-
fynd från släden, sällskapsspel. Gärdslösa prästgård kl 13–16.
Film: ”Hunter Killer”. Bio Aulan, Mörbylånga kl 19.
Film: ”Lyckligare kan ingen vara”. Folkan, Borgholm kl 19.

HÖGSBY
Film: ”Bamse och Dunderklockan”. Berga Bio kl 16.

KALMAR
Revy: Kalmarsundsrevyn 2019 ”Känn dig som hemma”.  
Kalmar Teater kl 15.30 och 19.30.
Teater: ”Jeanssons - en epok”. Villa Solbacken kl 19.
Musik: Mönsterås Blues Band. Pipes of Scotland kl 21.

MÖNSTERÅS
Invigning: Mönsterås DigidelCenter. Information om satsningen, 
möjlighet att prova på nya digitala tjänster. Biblioteket kl 10–13.

NYBRO
Film: ”Sune vs Sune”. Alsterbro Folkets Hus kl 16.

OSKARSHAMN
Julgransraskning: Kristadala församlingshem kl 14.
Opera: ”Adriana Lecouvreur” med Anna Netrebko i titelrollen, 
direktsänd föreställning från Metropolitan i New York. Folkets 
Park kl 19.

ÖLAND
Familjelördag: ”Nallarnas sagodag”, nallesagor, pyssel och 
annat nalleskoj. Från 1 år. Borgholms bibliotek kl 10–14.
Julen dansas ut: Torget, Borgholm kl 14.
Opera: ”Adriana Lecouvreur” med Anna Netrebko i titelrollen, 
direktsänd föreställning från Metropolitan i New York. Folkan, 
Borgholm kl 19.
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PARUS CAERULEUS – ÄVEN KÄND SOM BLÅMES. Det latinska namnet betyder himmelsblå mes. Bilden är 
tagen av Håkan Knutsson i Mönsterås.

LÄSARBILDEN

Nattgammal is

Mellan bryggornas
grovspruckna stolpar
ligger nattgammal is
som bräckligt porslin
i fin mosaik
på nyisens vis

Det knäpper och klirrar
av spröda toner
i köldknäppens spår
ishinnan
sväller
trängs på sin yta
i uppgjorda zoner

Till kammarmusiken
som spelas så stilla
från islagda viken
dansar en mås
som vår stjärna
på isflakens kammar
tror du det håller
hon vill ju så gärna

 MATS HAMMARLUND 

Klarar Kalmar län att 

nå bredbandsmålet?
BREDBAND

Det är drygt två år kvar tills 
det nationella bredbands-
målet, som lovar snabbt 
bredband till 95 procent av 
landets hushåll senast 
2020, ska vara uppnått. 
Trots detta saknar fortfa-
rande 9 av 10 hushåll på 
landsbygden i Kalmar län 
snabbt bredband. 

I tätbebyggda områden är 
motsvarande siffra 3 av 10 
hushåll, det visar statistik 
från Post- och telestyrel-
sen.

Hur ser det då ut, kom-
mer vi nå målet i tid? Vår 
samlade bedömning är att 
svaret på den frågan är 
nej. För många kommu-
ner kommer det troligtvis 
att dröja flera år innan ut-
byggnaden är färdig och 
alla invånare har tillgång 
till snabbt bredband. Fak-
tum är att i hälften av lan-
dets kommuner saknar 
över en tredjedel snabbt 
bredband. De gemensam-
ma nämnarna för dessa är 
att de ofta präglas av stora 
ytor landsbygd i kombina-
tion av ett lägre invåna-
rantal än rikssnittet.

Vad är det då som gått 
snett i arbetet med att nå 
det nationella bredbands-
målet? 

1   Otydlig styrning: Enligt 
vår bedömning har många 
års otydlig styrning från 

det nationella planet varit 
en bidragande orsak till 
den situation vi nu befin-
ner oss i. Tidigt fastslogs 
det att utbyggnaden skul-
le vara marknadsstyrd 
och att kommunernas 
stadsnät i konkurrens 
med marknadens privata 
aktörer skulle lösa utbygg-
naden. Men i takt med att 
tätbebyggda och mer lön-
samma områden blivit an-
slutna har flera av de na-
tionella privata aktörerna 
stoppat eller bromsat sina 
utbyggnadsplaner när de 
mindre lönsamma områ-
dena återstår. Det innebär 
att för flera av de kommu-
ner som själva inte valt att 
bedriva någon stadsnäts-
verksamhet och som där-
för är beroende av de na-
tionella privata aktörer-
nas goda vilja, väntar ett 
arbete om utbyggnadsmå-
len ska nås. 

2   Regelkrångel: Förra året 
var det de kommunala 
stadsnäten som anslöt 
flest hushåll i Sverige, 
både i tätort och på lands-
bygd. Trots att prognosen 
även för kommande år är 
positiv så kan det på 
många håll bli svårt att nå 
målen inom utsatt tid. Nu-
varande lagstiftning gör 
det nämligen svårt för 
stadsnäten att samverka 
med omkringliggande 
kommuner gällande ex-
empelvis drift och säker-
hetsfrågor. Det innebär att 

det blir svårt för stadsnä-
ten att effektivisera sina 
verksamheter och fokuse-
ra på utbyggnaden fullt 
ut. Värst drabbade av det-
ta är sannolikt de mindre 
kommunerna där storle-
ken på stadsnäten är min-
dre och behoven av sam-
verkan ofta är större. 

3   Stödmedel: Utöver detta 
krävs det ytterligare EU-
stöd och nationella medel 
som ska riktas särskilt till 
de mest utsatta område-
na, med långa avstånd 
mellan hushållen och till 
närmaste tätort. I stats-
budgeten finns medel 
som ska användas vid 
större infrastruktursats-
ningar.  Vi anser att man 
på nationell nivå borde 
göra en plan för att förse 
resterande befolkning 
med snabbt bredband, 
och finansiera utbyggna-
den genom infrastruktur-
budgeten. En avsättning 
med fem eller tio miljar-

der kronor per år skulle 
möjliggöra en heltäckan-
de bredbandsutbyggnad 
inom en rimlig tid.

I dag är en robust bred-
bandsanslutning ett mås-
te för alla, såväl företag, 
hushåll som offentliga or-
gan. För att upprätthålla 
kontakter och utföra ären-
den mot företag, exempel-
vis banker, myndigheter 
och förvaltningar, måste 
digitala anslutningar fin-
nas. I en nära framtid ser 
vi också att kommunerna 
får ett ökat behov av att 
kunna erbjuda digitala 
välfärdstjänster över 
bredbandet, vilket gör det 
nödvändigt att kunna er-
bjuda denna möjlighet till 
alla Sveriges invånare. På 
så vis främjar vi att 
människor kan bo och 
verka i hela länet.

MIKAEL EK 
Vd på Svenska Stadsnätsföreningen

PETER LINDROTH 
Ordförande Småkom,  

De små kommunernas samverkan

Mikael Ek, vd Svenska 

Stadsnätsföreningen. 

 FOTO: ERIK NORRHEDE

”Faktum är att  
i hälften av landets 
kommuner saknar 
över en tredjedel  
av hushållen 
snabbt bredband.”

BREDBAND Det är
drygt två år kvar tills
det nationella bred-
bandsmålet, som lo-
var snabbt bredband
till 95 procent av lan-
dets hushåll senast
2020, ska vara upp-
nått. Trots detta sak-
nar fortfarande 9 av
10 hushåll på lands-
bygden i Kalmar län
snabbt bredband.

I tätbebyggda områden är motsvarande siffra
3 av 10 hushåll, det visar statistik från Post- och
telestyrelsen.

Hur ser det då ut, kommer vi nå målet i tid?
Vår samlade bedömning är att svaret på den frå-
gan är nej. För många kommuner kommer det
troligtvis att dröja flera år innan utbyggnaden är
färdig och alla invånare har tillgång till snabbt
bredband. Faktum är att i hälften av landets kom-
muner saknar över en tredjedel snabbt bredband.
De gemensamma nämnarna för dessa är att de ofta
präglas av stora ytor landsbygd i kombination av
ett lägre invånarantal än rikssnittet.

Vad är det då som gått snett i arbetet med att
nå det nationella bredbandsmålet?

1 Otydlig styrning: Enligt vår bedömning har
många års otydlig styrning från det nationella pla-
net varit en bidragande orsak till den situation vi
nu befinner oss i. Tidigt fastslogs det att utbyggna-
den skulle vara marknadsstyrd och att kommuner-
nas stadsnät i konkurrens med marknadens privata
aktörer skulle lösa utbyggnaden. Men i takt med
att tätbebyggda och mer lönsamma områden blivit
anslutna har flera av de nationella privata aktö-
rerna stoppat eller bromsat sina utbyggnadsplaner
när de mindre lönsamma områdena återstår. Det
innebär att för flera av de kommuner som själva
inte valt att bedriva någon stadsnätsverksamhet
och som därför är beroende av de nationella pri-

vata aktörernas goda vilja, väntar ett arbete om
utbyggnadsmålen ska nås.

2 Regelkrångel: Förra året var det de kommu-
nala stadsnäten som anslöt flest hushåll i Sverige,
både i tätort och på landsbygd. Trots att progno-
sen även för kommande år är positiv så kan det
på många håll bli svårt att nå målen inom utsatt
tid. Nuvarande lagstiftning gör det nämligen svårt
för stadsnäten att samverka med omkringliggan-
de kommuner gällande exempelvis drift och sä-
kerhetsfrågor. Det innebär att det blir svårt för
stadsnäten att effektivisera sina verksamheter och
fokusera på utbyggnaden fullt ut. Värst drabbade
av detta är sannolikt de mindre kommunerna där
storleken på stadsnäten är mindre och behoven av
samverkan ofta är större.

3 Stödmedel: Utöver detta krävs det ytterli-
gare EUstöd och nationella medel som ska riktas
särskilt till de mest utsatta områdena, med långa
avstånd mellan hushållen och till närmaste tätort.
I statsbudgeten finns medel som ska användas vid
större infrastruktursatsningar. Vi anser att man
på nationell nivå borde göra en plan för att förse
resterande befolkning med snabbt bredband, och
finansiera utbyggnaden genom infrastrukturbud-
geten. En avsättning med fem eller tio miljarder
kronor per år skulle möjliggöra en heltäckande
bredbandsutbyggnad inom en rimlig tid.

I dag är en robust bredbandsanslutning ett
måste för alla, såväl företag, hushåll som offentli-
ga organ. För att upprätthålla kontakter och utföra
ärenden mot företag, exempelvis banker, myndig-
heter och förvaltningar, måste digitala anslutning-
ar finnas. I en nära framtid ser vi också att kom-
munerna får ett ökat behov av att kunna erbjuda
digitala välfärdstjänster över bredbandet, vilket
gör det nödvändigt att kunna erbjuda denna möj-
lighet till alla Sveriges invånare. På så vis främjar
vi att människor kan bo och verka i hela länet.

”Faktum är att i hälften av landets kommuner
saknar över en tredjedel av hushållen snabbt bred-
band.”
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Det är drygt två år kvar 
tills det nationella bred-
bandsmålet, som lovar 
snabbt bredband till 95 
procent av landets hus-
håll senast 2020, ska 
vara uppnått. Trots detta 
saknar fortfarande 8 av 10 
hushåll på landsbygden i 
Skåne snabbt bredband. I 
tätbebyggda områden är 
motsvarande siffra 2 av 10 
hushåll, det visar statistik 
från Post- och telestyrel-
sen.

Hur ser det då ut, kom-
mer vi nå målet i tid? Vår 
samlade bedömning är att 
svaret på den frågan är nej. 
Faktum är att i hälften av 
landets kommuner saknar 
över en tredjedel fortfa-
rande snabbt bredband. 
De gemensamma näm-
narna för dessa är att de 
ofta präglas av stora ytor 
landsbygd i kombination 
av ett lägre invånarantal än 
rikssnittet.

Vad är det då som gått 
snett i arbetet med att nå 
det nationella bredbands-
målet?

1. Otydlig styrning: Enligt 
vår bedömning har många 
års otydlig styrning från 
det nationella planet varit 
en bidragande orsak till 
den situation vi nu befin-
ner oss i. Tidigt fastslogs 
det att utbyggnaden skulle 
vara marknadsstyrd och 
att kommunernas stadsnät 
i konkurrens med mark-

nadens privata aktörer 
skulle lösa utbyggnaden. 
Men i takt med att tätbe-
byggda och mer lönsamma 
områden blivit anslutna 
har flera av de nationella 
privata aktörerna stoppat 
eller bromsat sina utbygg-
nadsplaner när de mindre 
lönsamma områdena 
återstår.

2. Regelkrångel: Förra 
året var det de kommunala 
stadsnäten som anslöt flest 

hushåll i Sverige, både i 
tätort och på landsbygd. 
Trots att prognosen även 
för kommande år är positiv 
så kan det på många håll 
bli svårt att nå målen inom 
utsatt tid. 

Nuvarande lagstiftning 
gör det nämligen svårt för 
stadsnäten att samverka 
med omkringliggande 
kommuner gällande exem-
pelvis drift och säkerhets-

frågor. Det innebär att det 
blir svårt för stadsnäten 
att effektivisera sina verk-
samheter och fokusera på 
utbyggnaden fullt ut.

3. Stödmedel: Utöver 
detta krävs det ytterligare 
EU-stöd och nationella 
medel som ska riktas sär-
skilt till de mest utsatta 
områdena, med långa av-
stånd mellan hushållen 
och till närmaste tätort. I 
statsbudgeten finns medel 
som ska användas vid 
större infrastruktursats-
ningar.

Vi anser att man på na-
tionell nivå borde göra en 
plan för att förse resteran-
de befolkning med snabbt 
bredband, och finansiera 
utbyggnaden genom infra-
strukturbudgeten.

I dag är en robust bred-
bandsanslutning ett måste 
för alla, såväl företag, hus-
håll som offentliga organ. I 
en nära framtid ser vi ock-
så att kommunerna får ett 
ökat behov av att kunna 
erbjuda digitala välfärds-
tjänster över bredbandet, 
vilket gör det nödvändigt 
att kunna erbjuda denna 
möjlighet till alla Sveriges 
invånare. 

På så vis främjar vi att 
människor kan bo och 
verka i hela länet.

Mikael Ek

vd på Svenska Stadsnätsföreningen

Peter Lindroth,

ordförande Småkom, De små kommunernas samverkan

Kommer Skåne fram 
till bredbandsmålet? 

De senaste månaderna 
har boende i främst syd-
östra delen av Skåne kon-
taktats av företag som vill 
ta deras mark i anspråk för 
gruvdrift. 

Denna gång är det i ett 
brett bälte, från Österlen 
i öst, till Eslöv i väst och 
Hörby i norr, som hugade 
brittiska gruvprospektörer 
skjutit in sig på att prov-
borra efter grundmetal-
len Vanadium. Men de 
kommer inte för att be om 
lov att leta metaller och 
mineraler på dina ägor, de 
kommer för att berätta vad 
de tänker göra med din 
mark.

I Sverige är nämligen 
markägarens rättigheter 
starkt begränsade när det 
kommer till intressanta 
innehåll i berggrunden 
under det översta jord-

lagret. Som markägare är 
du nästan rättslös då det 
är staten, och inte du som 
ägare, som kan ge hugade 
utländska spekulanter rätt 
att både provborra och, i 
förlängningen, starta dag-
brott på din mark. Din rätt 
är inskränkt till rätten att 
bli informerad om kom-
mande ingrepp på din 
egen ägandes mark.

Låter det orimligt? Det 
är det också, men tyvärr 
helt sant. 

Du som förvaltat din 
skog, eller odlat sin mark, 
som en del i en lång släkt-
kedja eller som första äga-
re, och som kanske tänkt 
lämna det vidare till barn 
och barnbarn har inget 
som helst att säga till om 
när staten istället ser över-
gripande intressen i mi-

neralförsörjning, framför 
dina intressen i produktiv 
åkermark, växande skog 
eller vacker natur. 

Det är inte heller okänt 
att prospektörer lämnar 
mark utan att återställa 
den, marken lämnas med 
rostiga borrör uppstick-
andes, med schaktskador 
eller vårdslösa hyggen. För 
en privatperson eller min-
dre företag är det dyrt att 
processa om återställande. 
Har prospektören därtill 
gått i konkurs finns det 
inte mycket att göra. 

Detta är ett orimligt för-
farande, den lagliga ägaren 
måste ha rätt att få sista 
ordet vad gäller använd-
ning av den egna marken, 
även vad gäller sådant som 
finns under det översta 
jordlagret. Detta gäller 

särskilt då det handlar 
om omfattande ingrepp i 
naturen. Prospektörernas 
verksamhet måste därför 
regleras och hårdare krav 
ställas på tillstånd och 
återställande efter prov. I 
slutändan måste det alltid 
vara markägaren själv, och 
inte staten, som ger det 
slutliga godkännandet. Allt 
annat är orimligt. 

Därför vill Medborgerlig 
Samling: stärka markäga-
res rätt att informeras in-
för mineralprospektering, 
stärka deras rätt till rimlig 
ersättning för ingrepp, 
samt ge markägare rätten 
att helt förbjuda prospek-
tering.

Anna Jung,

ordförande Medborgerlig Samling Skåne och Lands-

bygdspolitisk talesperson

Niklas Moser

 medlem i rättspolitiska rådet för Medborgerlig Samling

Äganderätten måste återupprättas

Hur går det med fibermålet i Skåne? Här grävs det i Svedje-
marksgatan i Hässleholm.  FOTO: CARL-JOHAN BAULER/ARKIV

Ge oss bussarna åter
n Vi har under några år haft tåg som stannar i 
Önnestad vilket är mycket bra. Men det stora 
problemet har varit med inställda tåg och kraftiga 
förseningar. 

Dom som drabbas hårdast är pendlare på mor-
gon och kvällstid.

 Det har blivit avsevärt svårare för pendlarna 
att komma i tid till sina arbetsplatser och skolor. 
Detta är ett problem så inte bara drabbar Ön-
nestad utan också resande även bland annat från 
Vinslöv där man kämpar hårt för att få tillbaks 
busstrafiken ingen. 

Vi skulle en gång resa från 
Önnestad till Hässleholm och vidare till Stock-

holm, vi gick in på Skånetrafikens hemsida och 
kontrollerade att tåget gick i tid och enligt deras 
hemsida var allt ok. 

När vi kom till Önnestad efter väntat i 15 mi-
nuter var tåget inställt p.g, a ett tågfel utanför 
Vinslöv. 

Vi fick ingen information om ersättningsbus-
sar och efter som vår tid till Stockholmståget var 
knapp var vi tvingade att snabbt beställa en taxi 
och vi han precis till vårt tåg till Stockholm. Kost-
naden för taxin kostade 640 kronor lika mycket 
som tågresan till Stockholm. 

Därför önskar vi att bussar återinsätt på mor-
gonen och kvällar för att alla pendlare skall kom-
ma i tid till sina arbetsplatser och skolor. 

Detta måste ske så snabbt det är möjligt. 
Åke Lagergren 

Önnestad

Medborgarkontoret i Vittsjö
n För att spara pengar har kommunstyrelsen 
redan den 1/1 dragit ner på öppethållandet på 
kommunens Medborgarkontor i Vittsjö.

Kontoret är numera inte bemannat varken 
måndag eller fredag och öppettiderna kommer 
helt att upphöra 1/1 2020.

Ytterligare ett beslut från en styrelse som gör 
allt för att centralisera och försämra för de bo-
ende utanför centralorten.

Den lilla människan på den lilla orten får bära 
den stora ortens vansinniga utgifter.

Detta kan för de boende i Hässleholm tyckas 
vara en skitsak, men för oss i den norra delen gör 
detta att ännu en viktig förbindelselänk försvin-
ner.

En tanke: “Tänk först och handla sen”                                      
                                           Johnny I Emmaljunga

SD behövs verkligen
n Bosse, visst kan 
SD röstas bort i ett 
nyval, men då får 
övriga partier fatta 
vad som håller på 
och ske med vårt 
fantastiska land! 
Varför tror du att det 
proteströstas på SD? 

Inte för att det är 
roligt, utanför att det 
måste  göras något 
åt det som sker i 
Sverige! 

Vi får inte bli 
(men har blivit) ett 
mesland, som tror att 
vi kan rädda jordens 
befolkning! 

Något parti måste 
sätta ner foten!

 Men lägga sin röst på SD har ju ändå ingen 
betydelse, dom får ju ändå inte vara med och 
bestämma! 

Tråkigt nog! Det hade verkligen behövts! 
Tänk lite på Sveriges framtid!

Orolig

Sverige behöver Jimmie 
Åkesson och SD, anser skri-
benten.  ARKIVBILD

Det är drygt två år
kvar tills det natio-
nella bredbandsmå-
let, som lovar snabbt
bredband till 95 pro-
cent av landets hus-
håll senast 2020, ska
vara uppnått.

Trots detta sak-
nar fortfarande 8 av
10 hushåll på lands-
bygden i Skåne snabbt
bredband. I tätbebyggda områden är motsvarande
siffra 2 av 10 hushåll, det visar statistik från Post-
och telestyrelsen.

Hur ser det då ut, kommer vi nå målet i tid?
Vår samlade bedömning är att svaret på den frågan
är nej. Faktum är att i hälften av landets kommu-
ner saknar över en tredjedel fortfarande snabbt
bredband. De gemensamma nämnarna för dessa
är att de ofta präglas av stora ytor landsbygd i
kombination av ett lägre invånarantal än rikssnit-
tet.

Vad är det då som gått snett i arbetet med att
nå det nationella bredbandsmålet?

1. Otydlig styrning: Enligt vår bedömning har
många års otydlig styrning från det nationella pla-
net varit en bidragande orsak till den situation vi
nu befinner oss i. Tidigt fastslogs det att utbyggna-
den skulle vara marknadsstyrd och att kommuner-
nas stadsnät i konkurrens med marknadens privata
aktörer skulle lösa utbyggnaden. Men i takt med
att tätbebyggda och mer lönsamma områden blivit

anslutna har flera av de nationella privata aktö-
rerna stoppat eller bromsat sina utbyggnadsplaner
när de mindre lönsamma områdena återstår.

2. Regelkrångel: Förra året var det de kommu-
nala stadsnäten som anslöt flest hushåll i Sverige,
både i tätort och på landsbygd. Trots att progno-
sen även för kommande år är positiv så kan det på
många håll bli svårt att nå målen inom utsatt tid.

Nuvarande lagstiftning gör det nämligen svårt
för stadsnäten att samverka med omkringliggande
kommuner gällande exempelvis drift och säker-
hetsfrågor.

Det innebär att det blir svårt för stadsnäten
att effektivisera sina verksamheter och fokusera på
utbyggnaden fullt ut.

3. Stödmedel: Utöver detta krävs det ytterli-
gare EU-stöd och nationella medel som ska riktas
särskilt till de mest utsatta områdena, med långa
avstånd mellan hushållen och till närmaste tätort.
I statsbudgeten finns medel som ska användas vid
större infrastruktursatsningar. Vi anser att man
på nationell nivå borde göra en plan för att förse
resterande befolkning med snabbt bredband, och
finansiera utbyggnaden genom infrastrukturbud-
geten.

I dag är en robust bredbandsanslutning ett
måste för alla, såväl företag, hushåll som offentliga
organ. I en nära framtid ser vi också att kommuner-
na får ett ökat behov av att kunna erbjuda digitala
välfärdstjänster över bredbandet, vilket gör det
nödvändigt att kunna erbjuda denna möjlighet till
alla Sveriges invånare.

På så vis främjar vi att människor kan bo och
verka i hela länet.
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Klarar Kalmar län att nå bredbandsmålet?
Nyheterna, sida 23 –12. jan
Av: PETER LINDROTH MIKAEL EK Vd på Svenska Stadsnätsföreningen Ordförande Småkom, De små kommunernas
samverkan

ÖSTRA SMÅLAND / NYHETERNA
Lördag 12 januari 2019

EMMABODA
Film: ”Sune vs Sune”. Emmaboda Bio kl 16.

HULTSFRED
Nyårskonsert: Vena Musikkår, dirigenter Kurt Snygg och Chris-
toffer Johansson. Valhall kl 16.
Film: ”Searching”. Rio Bio kl 18.30.
Film: ”Mary Poppins”. Ordenshuset, Virserum kl 18.30.

HÖGSBY
Julgransraskning: Musik och sång av Marcus och Ida Carlson. 
Kyrkvallen, Långemåla kyrka kl 17.

KALMAR
Film och julgransplundring: Från 3 år. Läckeby bygdegård kl 
14–16.
Revy: Kalmarsundsrevyn 2019 ”Känn dig som hemma”. Kalmar 
Teater kl 15.30.
Musik: ”Lina Sandell möter Elvis Presley”, Johan och Gunilla 
Sigvardsson. Slottskyrkan kl 16.
Nyårskonsert: Lyran och Lasse Berghagen. Kalmarsalen kl 18.
Teater: ”Jeanssons - en epok”. Villa Solbacken kl 19.

MÖNSTERÅS
Knutsdans: Parkering bakom Mönsterås kyrka kl 16.

NYBRO
Film: ”A Star Is Born”. Alsterbro Folkets Hus kl 19.
Film: ”Second Act”. Folkan Bio kl 19.

ÖLAND
Julgransplundring med bokfynd: Julsånger med långdans, bok-
fynd från släden, sällskapsspel. Gärdslösa prästgård kl 13–16.
Film: ”Hunter Killer”. Bio Aulan, Mörbylånga kl 19.
Film: ”Lyckligare kan ingen vara”. Folkan, Borgholm kl 19.

HÖGSBY
Film: ”Bamse och Dunderklockan”. Berga Bio kl 16.

KALMAR
Revy: Kalmarsundsrevyn 2019 ”Känn dig som hemma”.  
Kalmar Teater kl 15.30 och 19.30.
Teater: ”Jeanssons - en epok”. Villa Solbacken kl 19.
Musik: Mönsterås Blues Band. Pipes of Scotland kl 21.

MÖNSTERÅS
Invigning: Mönsterås DigidelCenter. Information om satsningen, 
möjlighet att prova på nya digitala tjänster. Biblioteket kl 10–13.

NYBRO
Film: ”Sune vs Sune”. Alsterbro Folkets Hus kl 16.

OSKARSHAMN
Julgransraskning: Kristadala församlingshem kl 14.
Opera: ”Adriana Lecouvreur” med Anna Netrebko i titelrollen, 
direktsänd föreställning från Metropolitan i New York. Folkets 
Park kl 19.

ÖLAND
Familjelördag: ”Nallarnas sagodag”, nallesagor, pyssel och 
annat nalleskoj. Från 1 år. Borgholms bibliotek kl 10–14.
Julen dansas ut: Torget, Borgholm kl 14.
Opera: ”Adriana Lecouvreur” med Anna Netrebko i titelrollen, 
direktsänd föreställning från Metropolitan i New York. Folkan, 
Borgholm kl 19.
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PARUS CAERULEUS – ÄVEN KÄND SOM BLÅMES. Det latinska namnet betyder himmelsblå mes. Bilden är 
tagen av Håkan Knutsson i Mönsterås.

LÄSARBILDEN

Nattgammal is

Mellan bryggornas
grovspruckna stolpar
ligger nattgammal is
som bräckligt porslin
i fin mosaik
på nyisens vis

Det knäpper och klirrar
av spröda toner
i köldknäppens spår
ishinnan
sväller
trängs på sin yta
i uppgjorda zoner

Till kammarmusiken
som spelas så stilla
från islagda viken
dansar en mås
som vår stjärna
på isflakens kammar
tror du det håller
hon vill ju så gärna

 MATS HAMMARLUND 

Klarar Kalmar län att 

nå bredbandsmålet?
BREDBAND

Det är drygt två år kvar tills 
det nationella bredbands-
målet, som lovar snabbt 
bredband till 95 procent av 
landets hushåll senast 
2020, ska vara uppnått. 
Trots detta saknar fortfa-
rande 9 av 10 hushåll på 
landsbygden i Kalmar län 
snabbt bredband. 

I tätbebyggda områden är 
motsvarande siffra 3 av 10 
hushåll, det visar statistik 
från Post- och telestyrel-
sen.

Hur ser det då ut, kom-
mer vi nå målet i tid? Vår 
samlade bedömning är att 
svaret på den frågan är 
nej. För många kommu-
ner kommer det troligtvis 
att dröja flera år innan ut-
byggnaden är färdig och 
alla invånare har tillgång 
till snabbt bredband. Fak-
tum är att i hälften av lan-
dets kommuner saknar 
över en tredjedel snabbt 
bredband. De gemensam-
ma nämnarna för dessa är 
att de ofta präglas av stora 
ytor landsbygd i kombina-
tion av ett lägre invåna-
rantal än rikssnittet.

Vad är det då som gått 
snett i arbetet med att nå 
det nationella bredbands-
målet? 

1   Otydlig styrning: Enligt 
vår bedömning har många 
års otydlig styrning från 

det nationella planet varit 
en bidragande orsak till 
den situation vi nu befin-
ner oss i. Tidigt fastslogs 
det att utbyggnaden skul-
le vara marknadsstyrd 
och att kommunernas 
stadsnät i konkurrens 
med marknadens privata 
aktörer skulle lösa utbygg-
naden. Men i takt med att 
tätbebyggda och mer lön-
samma områden blivit an-
slutna har flera av de na-
tionella privata aktörerna 
stoppat eller bromsat sina 
utbyggnadsplaner när de 
mindre lönsamma områ-
dena återstår. Det innebär 
att för flera av de kommu-
ner som själva inte valt att 
bedriva någon stadsnäts-
verksamhet och som där-
för är beroende av de na-
tionella privata aktörer-
nas goda vilja, väntar ett 
arbete om utbyggnadsmå-
len ska nås. 

2   Regelkrångel: Förra året 
var det de kommunala 
stadsnäten som anslöt 
flest hushåll i Sverige, 
både i tätort och på lands-
bygd. Trots att prognosen 
även för kommande år är 
positiv så kan det på 
många håll bli svårt att nå 
målen inom utsatt tid. Nu-
varande lagstiftning gör 
det nämligen svårt för 
stadsnäten att samverka 
med omkringliggande 
kommuner gällande ex-
empelvis drift och säker-
hetsfrågor. Det innebär att 

det blir svårt för stadsnä-
ten att effektivisera sina 
verksamheter och fokuse-
ra på utbyggnaden fullt 
ut. Värst drabbade av det-
ta är sannolikt de mindre 
kommunerna där storle-
ken på stadsnäten är min-
dre och behoven av sam-
verkan ofta är större. 

3   Stödmedel: Utöver detta 
krävs det ytterligare EU-
stöd och nationella medel 
som ska riktas särskilt till 
de mest utsatta område-
na, med långa avstånd 
mellan hushållen och till 
närmaste tätort. I stats-
budgeten finns medel 
som ska användas vid 
större infrastruktursats-
ningar.  Vi anser att man 
på nationell nivå borde 
göra en plan för att förse 
resterande befolkning 
med snabbt bredband, 
och finansiera utbyggna-
den genom infrastruktur-
budgeten. En avsättning 
med fem eller tio miljar-

der kronor per år skulle 
möjliggöra en heltäckan-
de bredbandsutbyggnad 
inom en rimlig tid.

I dag är en robust bred-
bandsanslutning ett mås-
te för alla, såväl företag, 
hushåll som offentliga or-
gan. För att upprätthålla 
kontakter och utföra ären-
den mot företag, exempel-
vis banker, myndigheter 
och förvaltningar, måste 
digitala anslutningar fin-
nas. I en nära framtid ser 
vi också att kommunerna 
får ett ökat behov av att 
kunna erbjuda digitala 
välfärdstjänster över 
bredbandet, vilket gör det 
nödvändigt att kunna er-
bjuda denna möjlighet till 
alla Sveriges invånare. På 
så vis främjar vi att 
människor kan bo och 
verka i hela länet.

MIKAEL EK 
Vd på Svenska Stadsnätsföreningen

PETER LINDROTH 
Ordförande Småkom,  

De små kommunernas samverkan

Mikael Ek, vd Svenska 

Stadsnätsföreningen. 

 FOTO: ERIK NORRHEDE

”Faktum är att  
i hälften av landets 
kommuner saknar 
över en tredjedel 
av hushållen 
snabbt bredband.”

BREDBAND Det är
drygt två år kvar tills
det nationella bred-
bandsmålet, som lo-
var snabbt bredband
till 95 procent av lan-
dets hushåll senast
2020, ska vara upp-
nått.

Trots detta sak-
nar fortfarande 9 av
10 hushåll på landsbyg-
den i Kalmar län snabbt bredband.

I tätbebyggda områden är motsvarande siffra
3 av 10 hushåll, det visar statistik från Post- och
telestyrelsen.

Hur ser det då ut, kommer vi nå målet i tid?
Vår samlade bedömning är att svaret på den frå-
gan är nej. För många kommuner kommer det
troligtvis att dröja flera år innan utbyggnaden är
färdig och alla invånare har tillgång till snabbt
bredband. Faktum är att i hälften av landets kom-
muner saknar över en tredjedel snabbt bredband.
De gemensamma nämnarna för dessa är att de ofta
präglas av stora ytor landsbygd i kombination av
ett lägre invånarantal än rikssnittet.

Vad är det då som gått snett i arbetet med att
nå det nationella bredbandsmålet?

1 Otydlig styrning: Enligt vår bedömning har
många års otydlig styrning från det nationella pla-
net varit en bidragande orsak till den situation vi
nu befinner oss i. Tidigt fastslogs det att utbyggna-
den skulle vara marknadsstyrd och att kommuner-
nas stadsnät i konkurrens med marknadens privata
aktörer skulle lösa utbyggnaden. Men i takt med
att tätbebyggda och mer lönsamma områden blivit
anslutna har flera av de nationella privata aktö-
rerna stoppat eller bromsat sina utbyggnadsplaner
när de mindre lönsamma områdena återstår. Det
innebär att för flera av de kommuner som själva
inte valt att bedriva någon stadsnätsverksamhet
och som därför är beroende av de nationella pri-

vata aktörernas goda vilja, väntar ett arbete om
utbyggnadsmålen ska nås.

2 Regelkrångel: Förra året var det de kommu-
nala stadsnäten som anslöt flest hushåll i Sverige,
både i tätort och på landsbygd. Trots att progno-
sen även för kommande år är positiv så kan det
på många håll bli svårt att nå målen inom utsatt
tid. Nuvarande lagstiftning gör det nämligen svårt
för stadsnäten att samverka med omkringliggan-
de kommuner gällande exempelvis drift och sä-
kerhetsfrågor. Det innebär att det blir svårt för
stadsnäten att effektivisera sina verksamheter och
fokusera på utbyggnaden fullt ut. Värst drabbade
av detta är sannolikt de mindre kommunerna där
storleken på stadsnäten är mindre och behoven av
samverkan ofta är större.

3 Stödmedel: Utöver detta krävs det ytterli-
gare EUstöd och nationella medel som ska riktas
särskilt till de mest utsatta områdena, med långa
avstånd mellan hushållen och till närmaste tätort.
I statsbudgeten finns medel som ska användas vid
större infrastruktursatsningar. Vi anser att man
på nationell nivå borde göra en plan för att förse
resterande befolkning med snabbt bredband, och
finansiera utbyggnaden genom infrastrukturbud-
geten. En avsättning med fem eller tio miljarder
kronor per år skulle möjliggöra en heltäckande
bredbandsutbyggnad inom en rimlig tid.

I dag är en robust bredbandsanslutning ett
måste för alla, såväl företag, hushåll som offentli-
ga organ. För att upprätthålla kontakter och utföra
ärenden mot företag, exempelvis banker, myndig-
heter och förvaltningar, måste digitala anslutning-
ar finnas. I en nära framtid ser vi också att kom-
munerna får ett ökat behov av att kunna erbjuda
digitala välfärdstjänster över bredbandet, vilket
gör det nödvändigt att kunna erbjuda denna möj-
lighet till alla Sveriges invånare. På så vis främjar
vi att människor kan bo och verka i hela länet.

”Faktum är att i hälften av landets kommuner
saknar över en tredjedel av hushållen snabbt bred-
band.”
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Kommer Södermanland nå bredbandsmålet till 2020?
Katrineholms-Kuriren, sida 25 –12. jan
Av: Mikael Ek vd på Svenska Stadsnätsföreningen Peter Lindroth Ordförande Småkom, De små kommunernas
samverkan
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Redaktör: Tünde Simó  Kontakta mig: 0150-728 19, fritt@kkuriren.se

VÄLKOMMEN MED DITT BIDRAG!
En debattartikel eller insändare får vara högst 2 500 tecken 

inklusive mellanslag. En debattartikel måste undertecknas med 

namn. Insändare får skrivas under signatur, men namn, adress 

och telefonnummer måste alltid bifogas.

Redaktionen har rätt att redigera och refusera materialet.

Välkommen med din debattartikel till debatt@kkuriren.se.

Välkommen med din insändare till fritt@kkuriren.se eller skriv 

direkt på www.kkuriren.se .
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tur, max 160 tecken, skicka till 720 01.

Du kan också skicka ditt material till: Fritt ur hjärtat, Katrine-

holms-Kuriren, Box 111, 641 22 Katrineholm. 

DEBATT

Ersätt ett träd med ett annat 
Nu är det dags för julgranen att 
åka ut! Denna jul hade tre av 
fyra hushåll i Sverige julgran, vil
ket innebär tre miljoner granar 
som i dagarna ska ut ur husen. 

När våra julgranar växt har 
de fångat upp koldioxid ur at
mosfären som förvandlats till 
bark, grenar och barr. På så 
vis har granen bidragit till en 
minskning av halten koldioxid. 
Energin från en gran som se
dan eldas i värmeverk motsva
rar el som räcker till att köra tre 
till fyra tvättmaskiner. 

I en skog som brukas på ett 
hållbart sätt, växer nya träd 
upp i samma takt som andra 
avverkas eller dör. Sveriges och 
världens skogar måste brukas 
på ett sätt som är långsiktigt 
ekonomiskt, socialt och miljö
mässigt hållbart. Men i många 
delar av världen skövlas sko
garna – den huggs ner snab
bare än ny hinner växa upp och 
skogens värden tas inte tillvara. 

Mängden koldioxid i atmosfä
ren ökar vilket bidrar till växt
huseffekten och ökar jordens 
medeltemperatur. Utsläppen 
av koldioxid från skogssköv
ling uppgår till nästan 20 pro
cent av alla växthusgaser som 
släpps ut i atmosfären – det är 
mer än vad hela transportsek
torn släpper ut. Det är framfö
rallt utbredningen av ett stor
skaligt jordbruk som driver på 
avskogningen i de tropiska de
larna av världen. 

Samtidigt är 1,6 miljarder 
människor i världen beroende 
av skog för sin överlevnad – för 
bränsle och foder till exempel. 
Majoriteten av dessa mäniskor 
lever i fattigdom. 

Det går att minska trycket på 
naturskogarna och ändå se till 
att de som behöver har tillgång 
till träden. Istället för att hug
ga ner naturskogen kan bön
der odla träd tillsammans med 
grödor på sina gårdar – en me
tod som kallas agroforestry. 
Träden ger frukt, nötter, djur
foder, ved och byggmaterial. 
Träden gör också att bönder
nas grödor växer bättre och ger 
större skördar; träden hindrar 
bördig jord från att spolas bort 
vid kraftiga skyfall, ger skugga 
mot stark sol och rötterna bin
der kväve som tillför näring till 
jorden. 

I de fyra länder runt Victoria
sjön i östra Afrika där Visko

gen arbetar med denna typ av 
trädplantering står människor
na inför olika utmaningar, be
roende på klimatet och de geo
grafiska förutsättningarna just 
där de bor. 

I vissa områden är torkan 
den största utmaningen, i an
dra är det kraftiga regn som or
sakar jordskred. 

Men alla människor vi arbe
tar tillsammans med har en sak 
gemensamt, liksom majorite
ten av befolkningen i dessa län
der är de småskaliga bönder. 

Deras försörjning avgörs av 
om de lyckas med skörden el
ler ej. De lever i fattigdom. De 
drabbas redan nu av klimatför
ändringar. Och med trädens 

hjälp – och din – kan de gå mot 
en ljusare framtid. 

Så till dig som köpt en julgran 
i år. Det finns två enkla saker 
du kan göra för att din gran 
ska fortsätta att sprida ljus och 
glädje. Du kan lämna in din 
gran för att återvinnas som en
ergi i värmeverk. Den uttjänta 
julgranen används då som er
sättning till olja, kol och andra 
miljöovänliga energislag. Och 
så kan du plantera ett träd ge
nom Viskogen. Ersätt ett träd 
med ett annat! Helst med flera. 

Maria Schultz
Chef för Internationella Avdelningen, 
Vi-skogen 

Mishell Achieng i Kenya hjälper sin farfar Maurice Odhiambo med planteringen av träd. Träden de planterar kan 
sedan hjälpa till att stå emot kraftiga skyfall, ge skugga mot den starka solen och rötterna binder kväve som tillför 
näring till jorden.  FOTO: LINDA ANDERSSON, VI-SKOGEN 

DEBATT

Kommer Södermanland nå 
bredbandsmålet till 2020?
Det är drygt två år kvar tills det 
nationella bredbandsmålet, 
som lovar snabbt bredband till 
95 procent av landets hushåll 
senast 2020, ska vara uppnått. 
Trots detta saknar fortfarande 
8 av 10 hushåll på landsbygden 
i Södermanland snabbt bred
band. I tätbebyggda områden 
är motsvarande siffra 2 av 10 
hushåll, det visar statistik från 
Post och telestyrelsen.

Hur ser det då ut, kommer vi 
nå målet i tid? Vår samlade be
dömning är att svaret på den 
frågan är nej. Faktum är att i 
hälften av landets kommuner 
saknar över en tredjedel fort
farande snabbt bredband. De 
gemensamma nämnarna för 
dessa är att de ofta präglas av 
stora ytor landsbygd i kombi
nation av ett lägre invånarantal 
än rikssnittet.

Vad är det då som gått snett i 
arbetet med att nå det natio
nella bredbandsmålet?

1. Otydlig styrning: Enligt 

vår bedömning har många års 
otydlig styrning från det na
tionella planet varit en bidra
gande orsak till den situation 
vi nu befinner oss i. Tidigt fast
slogs det att utbyggnaden skul
le vara marknadsstyrd och att 
kommunernas stadsnät i kon
kurrens med marknadens pri
vata aktörer skulle lösa utbygg
naden. Men i takt med att tät
bebyggda och mer lönsamma 
områden blivit anslutna har 
flera av de nationella privata 
aktörerna stoppat eller brom
sat sina utbyggnadsplaner när 
de mindre lönsamma område
na återstår.

2. Regelkrångel: Förra året var 
det de kommunala stadsnäten 
som anslöt flest hushåll i Sveri
ge, både i tätort och på lands
bygd. Trots att prognosen även 
för kommande år är positiv så 
kan det på många håll bli svårt 
att nå målen inom utsatt tid. 
Nuvarande lagstiftning gör det 
nämligen svårt för stadsnäten 

att samverka med omkring
liggande kommuner gällan
de exempelvis drift och säker
hetsfrågor. Det innebär att det 
blir svårt för stadsnäten att ef
fektivisera sina verksamheter 
och fokusera på utbyggnaden 
fullt ut.

3. Stödmedel: Utöver det
ta krävs det ytterligare EUstöd 
och nationella medel som ska 
riktas särskilt till de mest ut
satta områdena, med långa av
stånd mellan hushållen och 

till närmaste tätort. I statsbud
geten finns medel som ska an
vändas vid större infrastruk
tursatsningar. Vi anser att man 
på nationell nivå borde göra 
en plan för att förse resterande 
befolkning med snabbt bred
band, och finansiera utbyggna
den genom infrastrukturbud
geten.

I dag är en robust bredbands
anslutning ett måste för alla, 
såväl företag, hushåll som of
fentliga organ. I en nära fram
tid ser vi också att kommuner
na får ett ökat behov av att kun
na erbjuda digitala välfärds
tjänster över bredbandet, vil
ket gör det nödvändigt att kun
na erbjuda denna möjlighet till 
alla Sveriges invånare. På så vis 
främjar vi att människor kan 
bo och verka i hela länet.

Mikael Ek 
vd på Svenska Stadsnätsföreningen

Peter Lindroth
Ordförande Småkom, De små kommuner-
nas samverkan

Flera saker har gått snett i arbetet 
med att nå det nationella bred-
bandsmålet, skriver debattörerna.   

FOTO: ANDERS WIKLUND/TT 

Genmäle Ola Johansson (C) 

”Hyresgästföreningen alltför 

dominant i förhandlingarna” (KK 

190109). 

Först ett påpekande: Jag skrev 
att 20 000 hyresrätter hittills 
beviljats investeringsstödet, 
(inkluderande kravet på rim
liga hyresnivåer). 

Hur många av dem som 
skulle ha byggts ändå kan 
vara svårt att bedöma. 

Men vi vet att hyrorna i de 
bostäder som byggts med 
hjälp av stödet är en till två 
tusenlappar lägre än vad de 
annars skulle ha varit, vil
ket innebär att fler har råd att 
bo där. Vi vet också att inves
teringsstödet haft avgöran
de betydelse för byggandet i 
Sörmland.

Ola Johansson skriver att man 
inte ska underskatta byggfö
retagens egen vilja att möta 
efterfrågan på billiga lägen
heter. Jag vill hävda att det är 
precis tvärtom. Det är över
tron på marknadens vilja 
att tillgodose bostadsbeho
ven hos breda grupper som 
skapat den bostadskris vi nu 
upplever. 

Förutom det självklara, att 
privata företag bygger det 
som lönar sig bäst, kan vi ock
så lära av historien.

Under de år (1974–1992) det 
fanns en statlig bostadsfinan
siering byggdes det i genom
snitt 47 000 bostäder (med 
olika upplåtelseformer) per 
år. 

Efter de åren, efter den be
römda skatteomläggningen, 
då räntebidragen försvann, 
sjönk bostadsbyggandet till 

i snitt cirka 24 000 per år, för 
att under senare år öka igen. 

För mig är det uppenbart att 
den så kallade marknaden 
inte alls klarar bostadsför
sörjningen på ”egen hand”. 
Det krävs en rejäl och långsik
tig social bostadspolitik som 
sätter människan i främsta 
rummet. 

Sedan kan jag leva med Ola 
Johanssons och centerns evi
ga ältande om att Hyresgäst
föreningen skulle ha en ”allt 
för dominerande roll” när 
det gäller hyressättningssys
temet. Visst behövs det även 
här tänkas nytt och framåtsyf
tande – det kommer vi att ta 
ansvar för! Men i grunden är 
det så här: Förhandlingssys
temet syftar till att balansera 
konsument och ägarintresse. 
Hyresrätten ska vara en trygg, 
prisvärd och attraktiv upplå
telseform, genom starkt be
sittningsskydd och förutsäg
bara hyror.

Helena Frisk
Ordförande Hyresgästföreningen 
Region Mitt

Övertron på marknaden 
har skapat bostadsbristen 

Det är övertron på marknadens 
vilja att tillgodose bostadsbeho-
ven hos breda grupper som skapat 
den bostadskris vi nu upplever, 
replikerar Helena Frisk, Hyresgäst-
föreningen. 

13 åringar måste kunna ta 
ställning till komplicerade 
frågor, jämföra, dra egna slut
satser i skolarbetet. 

Låter som en högre utbild
ning! Jag skulle inte klara av 
skolan idag. Enligt PISA ligger 
svenska elever inte på topp 
där de kunde vara. 

Men då måste man göra 
vissa förändringar. Inget fel i 
att uppmuntra till självstän
digt tänkande, vilket dock 
alla inte klarar av. 

Troligtvis skulle resultatet bli 
bättre om man hade gammal
dags (?) läroplan men min

dre självständighet och mer 
att läraren lär? 

Som det var en gång i tiden. 
Läxor ska vara begripliga, det 
vill säga eleven ska klara av de 
själv utan föräldrarnas hjälp. 

När det är för svårt, är det 
egentligen mamma eller pap
pa som gör läxorna. Klart det 
är fel men vad gör man inte 
för sitt barn! 

Föräldrarna som inte kan 
svenska språket på en viss 
(högre) nivå, kan knappast 
hjälpa sitt barn. 

Dags att agera från politiskt håll!

Läxor ska vara begripliga

INSÄNDARE

DEBATT Det är drygt
två år kvar tills
det nationella bred-
bandsmålet, som lo-
var snabbt bredband
till 95 procent av lan-
dets hushåll senast
2020, ska vara upp-
nått.

Trots detta saknar
fortfarande 8 av 10
hushåll på landsbyg-
den i Södermanland snabbt bredband. I tätbebygg-
da områden är motsvarande siffra 2 av 10 hushåll,
det visar statistik från Postoch telestyrelsen. Hur
ser det då ut, kommer vi nå målet i tid? Vår sam-
lade bedömning är attsvaret på den frågan är nej.
Faktum är atti hälften av landets kommuner sak-
nar över en tredjedel fortfarande snabbt bredband.
De gemensamma nämnarna för dessa är attde ofta
präglas av stora ytor landsbygd i kombination av
ettlägre invånarantal än rikssnittet.

Vad är det då som gåttsnetti arbetet med attnå
det nationella bredbandsmålet?

1. Otydlig styrning: Enligt vår bedömning har
många års otydlig styrning från det nationella pla-
net varit en bidragande orsak till den situation vi
nu befinner oss i. Tidigt fastslogs det attutbyggna-
den skulle vara marknadsstyrd och attkommuner-
nas stadsnät i konkurrens med marknadens privata
aktörer skulle lösa utbyggnaden. Men i takt med

atttätbebyggda och mer lönsamma områden blivit
anslutna har flera av de nationella privata aktö-
rerna stoppat eller bromsat sina utbyggnadsplaner
när de mindre lönsamma områdena återstår.

2. Regelkrångel: Förra året var det de kom-
munala stadsnäten som anslöt flest hushåll i Sve-
rige, både i tätort och på landsbygd. Trots attpro-
gnosen även för kommande år är positiv så kan
det på många håll bli svårt attnå målen inom ut-
satttid. Nuvarande lagstiftning gör det nämligen
svårt för stadsnäten attsamverka med omkringlig-
gande kommuner gällande exempelvis drift och
säkerhetsfrågor. Det innebär attdet blir svårt för
stadsnäten atteffektivisera sina verksamheter och
fokusera på utbyggnaden fullt ut.

3. Stödmedel: Utöver detta krävs det ytterli-
gare EUstöd och nationella medel som ska riktas
särskilt till de mest utsatta områdena, med långa
avstånd mellan hushållen och till närmaste tätort.
I statsbudgeten finns medel som ska användas vid
större infrastruktursatsningar. Vi anser attman på
nationell nivå borde göra en plan för attförse reste-
rande befolkning med snabbt bredband, och finan-
siera utbyggnaden genom infrastrukturbudgeten.

I dag är en robust bredbandsanslutning ett-
måste för alla, såväl företag, hushåll som offentliga
organ. I en nära framtid ser vi också attkommuner-
na får ettökat behov av attkunna erbjuda digitala
välfärdstjänster över bredbandet, vilket gör det
nödvändigt attkunna erbjuda denna möjlighet till
alla Sveriges invånare. På så vis främjar vi attmän-
niskor kan bo och verka i hela länet.

support.se@m-brain.com 27

http://redir.opoint.com/?key=ibCgZpGZqFR3Kb1rmNTB&OpointPDF=true
http://paper.opoint.com/info.php?id_site=87888
mailto:support.se@m-brain.com


Klarar Kalmar län att nå bredbandsmålet?
Östran –11. jan 16:09

Det är drygt två år
kvar tills det na-
tionella bredbands-
målet, som lovar
snabbt bredband till
95 procent av lan-
dets hushåll senast
2020, ska vara upp-
nått. Trots detta sak-
nar fortfarande 9 av
10 hushåll på lands-
bygden i Kalmar län
snabbt bredband.

I tätbebyggda om-
råden är motsvarande siffra 3 av 10 hushåll, det
visar statistik från Post- och telestyrelsen.

Hur ser det då ut, kommer vi nå målet i tid? Vår
samlade bedömning är att svaret på den frågan är
nej. För många kommuner kommer det troligtvis
att dröja flera år innan utbyggnaden är färdig och
alla invånare har tillgång till snabbt bredband. Fak-
tum är att i hälften av landets kommuner saknar
över en tredjedel snabbt bredband. De gemensam-
ma nämnarna för dessa är att de ofta präglas av
stora ytor landsbygd i kombination av ett lägre
invånarantal än rikssnittet.

Vad är det då som gått snett i arbetet med att
nå det nationella bredbandsmålet?

1. Otydlig styrning: Enligt vår bedömning har
många års otydlig styrning från det nationella pla-
net varit en bidragande orsak till den situation vi
nu befinner oss i. Tidigt fastslogs det att utbyggna-
den skulle vara marknadsstyrd och att kommuner-
nas stadsnät i konkurrens med marknadens privata
aktörer skulle lösa utbyggnaden. Men i takt med
att tätbebyggda och mer lönsamma områden blivit
anslutna har flera av de nationella privata aktö-
rerna stoppat eller bromsat sina utbyggnadsplaner
när de mindre lönsamma områdena återstår. Det
innebär att för flera av de kommuner som själva
inte valt att bedriva någon stadsnätsverksamhet
och som därför är beroende av de nationella pri-

vata aktörernas goda vilja, väntar ett arbete om
utbyggnadsmålen ska nås.

2. Regelkrångel: Förra året var det de kommu-
nala stadsnäten som anslöt flest hushåll i Sverige,
både i tätort och på landsbygd. Trots att progno-
sen även för kommande år är positiv så kan det
på många håll bli svårt att nå målen inom utsatt
tid. Nuvarande lagstiftning gör det nämligen svårt
för stadsnäten att samverka med omkringliggan-
de kommuner gällande exempelvis drift och sä-
kerhetsfrågor. Det innebär att det blir svårt för
stadsnäten att effektivisera sina verksamheter och
fokusera på utbyggnaden fullt ut. Värst drabbade
av detta är sannolikt de mindre kommunerna där
storleken på stadsnäten är mindre och behoven av
samverkan ofta är större.

3. Stödmedel: Utöver detta krävs det ytterli-
gare EU-stöd och nationella medel som ska riktas
särskilt till de mest utsatta områdena, med långa
avstånd mellan hushållen och till närmaste tätort.
I statsbudgeten finns medel som ska användas vid
större infrastruktursatsningar. Vi anser att man
på nationell nivå borde göra en plan för att förse
resterande befolkning med snabbt bredband, och
finansiera utbyggnaden genom infrastrukturbud-
geten. En avsättning med fem eller tio miljarder
kronor per år skulle möjliggöra en heltäckande
bredbandsutbyggnad inom en rimlig tid.

I dag är en robust bredbandsanslutning ett mås-
te för alla, såväl företag, hushåll som offentliga
organ. För att upprätthålla kontakter och utföra
ärenden mot företag, exempelvis banker, myndig-
heter och förvaltningar, måste digitala anslutning-
ar finnas. I en nära framtid ser vi också att kom-
munerna får ett ökat behov av att kunna erbjuda
digitala välfärdstjänster över bredbandet, vilket
gör det nödvändigt att kunna erbjuda denna möj-
lighet till alla Sveriges invånare. På så vis främjar
vi att människor kan bo och verka i hela länet.

Mikael Ek, vd på Svenska Stadsnätsföreningen
Peter Lindroth, ordförande Småkom, De små

kommunernas samverkan
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Kommer Västra Götaland nå bredbandsmålet till 2020?
Lysekilsposten, sida 6 –11. jan
Av: Mikael Ek vd på Svenska Stadsnätsföreningen Peter Lindroth ordförande Småkom, De små kommunernas
samverkan

6

Högeråsikter bemöts av vänsterliberala personer inte sällan av
oförmåga till sakligt resonemang, främst på nätet men även i
gammelmedia. Beroende på hur trängd en vänsterperson är, tar
denne till argument med varierade grad av osaklighet. Man
försöker avleda sig från ämnet för slippa ge ett svar som miss-
gynnar den egna politiska uppfattning. Man beter sig enligt prin-
cipen att ändamålet helgar medlen och rättfärdigar osaklighet
och misskreditering av motparten. Felaktiga uppgifter och olämp-
liga uttryck förkommer även från högerhåll.
Ett första steg brukar omfatta måttliga antydningar om främ-

lingsfientlighet, då vänsterpersoner bemöter åsikter från höger.
Dessa kombineras med påståenden om att framlagda fakta inte
är sanna, utan att på minsta sätt själv visa vad som är de rätta.
En vänsterdebattör kan påstå lite av varje men kräver att fakta
visas av motparten. Det är vanligt förkommande i diskussioner
om migrationens kostnader.
Om meningsutbytet fortsätter stiger frustrationen hos den sva-

rande. Det leder till ännu större avlägsnade från den ursprungli-
ga frågan. Vänsterdebattören ställer nya avledande ovidkom-
mande frågor som ”vad menar du med lönsam”. I värsta fall över-
går svaret till jämförelser med några av historiens värsta perso-
ner. Debattsättet har blivit vardag på nätet i svenskt samtal om
migration och sprider sig till klimatfrågan.
Personer med vänsteruppfattning har dubbla personligheter

med var sin värdegrund. De har en värdering som högerfolk för
sin egen ekonomi, en helt annan mer generös för andras pengar.
De förstår att deras kostnader ökar med fler personer i deras
hushåll, men tror inte det är så för landet de bor i. Margaret That-
cher lär ha sagt: Socialism fungerar tills andras pengar är slut.
Vi ser det nu för många av våra äldre.
Inbitna vänsterpersoners uppfattning baseras inte på fakta. De

baseras på en religiös övertygelse som måste försvaras till var-
je pris, som att det en gång hävdades att jorden var platt. 

Jan Ivarson
Politiskt obunden

Vänsterliberalas debatteknik

Expressens nätupplaga införde den 6 januari en artikel om att Hy-
resgästföreningen öppnar upp för friare hyror. Det skapar berättigad
oro bland alla med hyresrätter och förhoppningar hos bostadsbolag
som upplever hinder för ökad rörlighet på bostadsmarknaden. 
Vi har manövrerat in oss i en situation där vi inte kan producera

lägenheter till hyror som många kan betala. Därför har det mest
byggts för folk med god inkomster. Samtidigt har politiken inneburit
stort tillflöde av människor utan arbete och egen betalförmåga. Det
är svårt att se hur samhället i längden skall kunna förse en ökande
befolkning med subventionerade bostäder som dessutom kan ha
stort slitage. Billiga hyresrätter i stora områden leder till segregerat
boende och sociala problem.
Är ökad rörlighet önskvärd? Ja, för vissa grupper. Folk som by-

ter jobb kan behöva flytta och ungdomar behöver äldre billig förs-
ta bostad. Det har lett till tryck på äldre att lämna sin bostad när bar-
nen flyttat ut. En del vill det när de känner att de inte orkar med hus
och trädgård. Sådana bostäder är sällan lämpliga som första bostad

eller för tillfälligt boende. Äldre villor och bostadsrätter med bra
läge köps av kapitalstarka som har råd att renovera dem.
Många gamla vill inte lämna sin bostad de kanske bott i hela sitt

liv. De känner för sin bygd och sitt bostadsområde. Den känslan är
förmodligen störst hos landsbygdens folk, i synnerhet hos de som
äger mark utöver tomten och som kanske gått i arv i generationer.
Det vore grymt att med statlig styrning tvinga bort folk från sina
hem. 
Ett sätt för friare bostadsmarknad är fri hyressättning för nya

bostäder och tillämpas i viss mån. Ett annat steg kan vara att låta gam-
la hyresgäster bo kvar med låg regelrad hyra, men att tillåta fri hy-
ressättning då de gamla flyttar.
Politiker i alla partier tycks eniga om att det behövs fler bostäder

och fler jobb. Då undrar man varför både bostäder och arbeten be-
skattas.

Jan Ivarson
Politiskt obunden

Hyressättning svår fråga i reglerat bidragssamhälle

Både företag och privatpersoner behöver bidra om vi ska hejda kli-
matförändringarna. Förra året minskade invånarna i Västra Götaland
matsvinnet med 567 ton och ju mindre matsvinn – desto mindre kli-
matpåverkan. Vi uppmanar invånarna i Västra Götaland att låta 2019
bli året med minst matsvinn hittills, skriver Karl Andersson på nät-
butiken Matsmart.
Jorden bör inte bli varmare än 1,5 grader jämfört med slutet av

1800-talet, det enades världens länder om i Parisavtalet från 2015.
Under klimattoppmötet i polska Katowice i december lade världens
ledande politiker golvet för hur vi ska nå målet. Men det var just ett
golv. Ska vi vända utvecklingen behöver både privatpersoner, fö-
retag och offentlig sektor göra vad vi kan för att minska utsläppen.
En viktig åtgärd för att minska vår klimatpåverkan är att mini-

mera matsvinnet. I Sverige slängs 1,3 miljoner ton mat varje år och
att producera den mängden mat innebär utsläpp av 2 miljoner ton
koldioxid. Det motsvarar cirka 3 procent av våra totala utsläpp av
växthusgaser. Här finns goda möjligheter för privatpersoner att bi-
dra till minskat svinn.

Förra året köpte hushållen enbart i Västra Götaland totalt 567 ton
mat från Matsmart, mat som annars hade slängts. Det var en ökning
med 64 procent jämfört med 2017. Vi på Matsmart köper felmärk-
ta eller utgående varor från producenter, och säljer dessa till privat-
personer med i snitt 50 procents rabatt. Vi ser att allt fler bidrar till
att minska matsvinnet.
Klimatnyttan med minskat matsvinn är stor. Den mat som invå-

narna i Västra Götaland räddade förra året minskade koldioxidut-
släppen med cirka 873 ton. Det motsvarar utsläppen från cirka 640
flygresor tur och retur till Medelhavet.
Matsmarts vision är en värld utan matsvinn och vi vill öka med-

vetenheten kring såväl bäst före-datum som inköpsplanering och
hantering av mat. Ju fler som blir bättre på detta, desto större bidrag
till att hejda klimatförändringarna. Därför uppmanar vi nu privat-
personer, företag och offentlig sektor i Västra Götaland – låt 2019
bli året med minst matsvinn hittills.

Karl Andersson
vd Matsmart

Nyföretagandet i Västra Götaland minskade med 5 procent 2018
och i hela Sverige backade det för andra året i rad. Det är en oroan-
de trend när vi är på väg mot en lågkonjunktur. Därför uppmanar vi
Västra Götalands riksdagsledamöter att arbeta för att fler ska ta ste-
get och starta sitt eget företag, skriver Boo Gunnarson, företaga-
rexpert på Visma Spcs.
Förra året startades 5 procent färre företag i Västra Götaland jäm-

fört med 2017, samtidigt som antalet konkurser ökade med 16 pro-
cent. I landet som helhet backade nyföretagandet med 6,6 procent,
vilket innebär negativa siffror för andra året i rad. Det här är oro-
ande för Sverige när lågkonjunkturen finns runt hörnet.
Fyra av fem jobb skapas i dag i små och medelstora företag. Där-

för behöver frågan om hur vi får fler att våga starta företag hamna
betydligt högre upp på den politiska dagordningen.
En färsk Sifoundersökning som vi låtit göra visar att var tredje

svensk, och varannan mellan 18 och 29 år, vill driva sitt eget före-
tag. Det finns alltså en enorm potential för innovation och nya jobb.
Ändå är det allt färre som tar steget. Här är våra viktigaste förslag
till riksdagspolitiker från Västra Götaland som vill verka för fler nya
företag:
– Skapa fler möjligheter till finansiering. Många småföretagare

är beroende av lån från familj och vänner. Risken för att den priva-
ta ekonomin drabbas hårt är påtaglig, vilket skrämmer många. Fler
finansieringsmöjligheter sänker trösklarna till småföretagarlivet och

bidrar till jobb och välfärd.
– Se över trygghetssystemen för de minsta företagen. Välmåen-

de företag bidrar i allra högsta grad till välfärden, men många före-
tagare har betydligt sämre skyddsnät än anställda. Det är omodernt,
orättvist och hämmar företagandet.
– Skapa en ny företagsform mellan enskild firma och aktiebolag.

En företagsstart i en enskild firma som inte går som planerat kan skju-
ta privatekonomin i sank, vilket avskräcker många. Samma risk
finns inte i aktiebolag, men där är i stället kravet på 50 000 kronor
i aktiekapital ett stort hinder. Det är dags för ett nytt aktiebolag med
lägre kapitalinsats som fler klarar.
– Underlätta generationsväxling. Matcha seniora företagare med

unga som kan driva deras verksamheter vidare. Det finns 100 000
företag i Sverige som snart behöver nya ägare när de nuvarande går
i pension. Om ingen tar över är risken att väl fungerande företag
helt enkelt läggs ned.
Det är Sveriges framgångsrika och innovativa företag som har

byggt vår fantastiska välfärd. Men de uppstår inte ur ingenting, utan
förutsätter ett långsiktigt arbete med att skapa rätt förutsättningar.
Därför uppmanar vi Västra Götalands riksdagspolitiker: Använd de
kommande fyra åren till att göra det lättare att starta, driva och ut-
veckla framgångsrika företag.

Boo Gunnarson
företagarexpert på Visma Spcs

Det är drygt två år kvar tills det nationella bredbandsmålet, som lo-
var snabbt bredband till 95 procent av landets hushåll senast 2020,
ska vara uppnått. Trots detta saknar fortfarande 5 av 10 hushåll på
landsbygden i Västra Götaland snabbt bredband. I tätbebyggda om-
råden är motsvarande siffra 2 av 10 hushåll, det visar statistik från
Post- och telestyrelsen.
Hur ser det då ut, kommer vi nå målet i tid? Vår samlade be-

dömning är att svaret på den frågan är nej. För många kommuner
kommer det troligtvis att dröja flera år innan utbyggnaden är färdig
och alla invånare har tillgång till snabbt bredband. Faktum är att i
hälften av landets kommuner saknar över en tredjedel snabbt bred-
band. De gemensamma nämnarna för dessa är att de ofta präglas av
stora ytor landsbygd i kombination av ett lägre invånarantal än rik-
ssnittet.
Vad är det då som gått snett i arbetet med att nå det nationella

bredbandsmålet?
1. Otydlig styrning: Enligt vår bedömning har många års otyd-

lig styrning från det nationella planet varit en bidragande orsak till
den situation vi nu befinner oss i. Tidigt fastslogs det att utbyggna-
den skulle vara marknadsstyrd och att kommunernas stadsnät i kon-
kurrens med marknadens privata aktörer skulle lösa utbyggnaden.
Men i takt med att tätbebyggda och mer lönsamma områden blivit
anslutna har flera av de nationella privata aktörerna stoppat eller
bromsat sina utbyggnadsplaner när de mindre lönsamma område-
na återstår. Det innebär att för flera av de kommuner som själva in-
te valt att bedriva någon stadsnätsverksamhet och som därför är be-
roende av de nationella privata aktörernas goda vilja, väntar ett ar-
bete om utbyggnadsmålen ska nås.
2. Regelkrångel: Förra året var det de kommunala stadsnäten som

anslöt flest hushåll i Sverige, både i tätort och på landsbygd. Trots

att prognosen även för kommande år är positiv så kan det på många
håll bli svårt att nå målen inom utsatt tid. Nuvarande lagstiftning
gör det nämligen svårt för stadsnäten att samverka med omkring-
liggande kommuner gällande exempelvis drift och säkerhetsfrågor.
Det innebär att det blir svårt för stadsnäten att effektivisera sina verk-
samheter och fokusera på utbyggnaden fullt ut. Värst drabbade av
detta är sannolikt de mindre kommunerna där storleken på stads-
näten är mindre och behoven av samverkan ofta är större.
3. Stödmedel: Utöver detta krävs det ytterligare EU-stöd och na-

tionella medel som ska riktas särskilt till de mest utsatta områdena,
med långa avstånd mellan hushållen och till närmaste tätort. I stats-
budgeten finns medel som ska användas vid större infrastruktur-
satsningar. Vi anser att man på nationell nivå borde göra en plan för
att förse resterande befolkning med snabbt bredband, och finansie-
ra utbyggnaden genom infrastrukturbudgeten. En avsättning med
fem eller tio miljarder kronor per år skulle möjliggöra en heltäck-
ande bredbandsutbyggnad inom en rimlig tid.
I dag är en robust bredbandsanslutning ett måste för alla, såväl

företag, hushåll som offentliga organ. För att upprätthålla kontak-
ter och utföra ärenden mot företag, exempelvis banker, myndighe-
ter och förvaltningar, måste digitala anslutningar finnas. I en nära
framtid ser vi också att kommunerna får ett ökat behov av att kun-
na erbjuda digitala välfärdstjänster över bredbandet, vilket gör det
nödvändigt att kunna erbjuda denna möjlighet till alla Sveriges in-
vånare. På så vis främjar vi att människor kan bo och verka i hela
länet.

Mikael Ek
vd på Svenska Stadsnätsföreningen

Peter Lindroth
ordförande Småkom, De små kommunernas samverkan

Kommer Västra Götaland nå bredbandsmålet till 2020?

Så får Västra Götaland fler framgångsrika företag

Minska matsvinnet och hejda klimatförändringarna

Välkomna med inlägg till LP:s insändaravdelning ”Fria ord”. Insändare med personliga 
påhopp måste vara undertecknade med namn. Uppge alltid namn, adress och tel.nummer 
till LP:s redaktion. Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera och förkorta manus samt 
helt avstå från publicering. 
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I LSS-utredningen (SOU
2018:88) som i torsdags
överlämnades till över-
gångsregeringen föreslås
att ledsagarservice ska
försvinna som ett särskilt
utpekat stöd.

– Att ta bort ledsagning som en
egen insats riskerar att leda till
att färre får ledsagning enligt
LSS, säger Synskadades Rik-
sförbunds förbundsordförande
Håkan Thomsson som deltagit
i LSS-utredningens expert-
grupp.
LSS-utredningen föreslår att

ledsagning ska kunna ingå i det
nya stödet personlig service och
boendestöd.
– Ledsagning måste vara

grunden även om andra former
av personligt stöd också be-
hövs. Om ledsagarservicen
osynliggörs är faran att ännu
fler kommuner säger nej till
synskadade som söker LSS,
säger Håkan Thomsson.
Antalet personer som fått

ledsagarservice har minskat
kraftigt de senaste tio åren.
Att vara gravt synskadad el-

ler blind innebär mycket stora
svårigheter att orientera sig,
särskilt på okända platser.
Det händer redan idag att

gravt synskadade och blinda
nekas ledsagarservice enligt
LSS, lagen om stöd och servi-
ce till vissa funktionshindrade. 

Tre personkretsar

LSS-utredningen lämnar in-
ga förslag om lagens tre per-
sonkretsindelningar, det vill
säga vilka som omfattas av la-
gen. Personer med grav syn-
nedsättning/blindhet tillhör per-
sonkrets 3 i LSS. Dessa grup-
per har dock i allt lägre ut-
sträckning ansetts tillhöra per-
sonkretsen. Orsaken är en snäv
tolkning av lagen i landets dom-
stolar.
– Utredaren har helt non-

chalerat denna problematik. Ett
förtydligande i lagen hade be-
hövts, säger Håkan Thomsson.

Ledsagarservice måste
värnas – inte osynliggöras”

– Att bara avskriva inci-
denterna som ”pojk-
streck” duger helt enkelt
inte. Med anledning av de
senaste händelserna på
Badhusberget måste
frågan om ordningsvak-
ter och kameraövervak-
ning återigen lyftas.

Det skriver Krister Samuels-
son (M) och Daniel Arvidsson
(SD) i en gemensam motion
till Lysekils kommunfullmäk-
tige med anledning av de se-
naste årens ökade incidenter i
Lysekil, med skadegörelse, hot
och trakassering av kommun-
medborgare och företagare.

”Måste se allvaret”

– Vi som politiker måste se
allvaret i situationen. Vi har
som politiker ensidigt arbetat
med att stärka upp familjerol-
len och ökade fritidsaktivite-
ter för att på ett mjukare sätt
hantera frågan. Nu kan vi kon-
statera att detta inte räcker. Vi
måste också skärpa våra ruti-
ner för ordningshållande av all-
män plats.

– Det framkommer också
med all tydlighet att Polisens
resurser inom överskådlig
framtid inte kommer att räcka
till för att fylla ens de grund-
läggande behoven av trygghet

hos våra kommunmedborga-
re.
Motionärerna vill därför att

kommunen skyndsamt utreder
frågan om ordningsvakter i Ly-
sekils stadskärna och Badhus-

berget. De vill även att kom-
munen tar fram en plan för att
sätta upp bevakningskameror
på särskilt utsatta platser.

Ahlbin Gustafsson
0523-667081

ahlbin@lysekilsposten.se

”Nu måste vi ha kameror
och ordningsvakter”
(M) och (SD) skriver gemensam motion i Lysekils kommun

”Att bara avskriva incidenterna som ”pojkstreck” duger helt enkelt inte. Med anledning av de senaste hän-
delserna på Badhusberget måste frågan om ordningsvakter och kameraövervakning återigen lyftas”, skri-
ver Krister Samuelsson (M) och Daniel Arvidsson (SD) i en gemensam motion till Lysekils kommunfull-
mäktige.

”Att ta bort ledsagning som en egen insats riskerar att leda till att fär-
re får ledsagning enligt LSS”, säger Synskadades Riksförbunds för-
bundsordförande Håkan Thomsson som deltagit i LSS-utredningens
expertgrupp.

Det är drygt två år
kvar tills det natio-
nella bredbandsmå-
let, som lovar snabbt
bredband till 95 pro-
cent av landets hus-
håll senast 2020, ska
vara uppnått.

Trots detta sak-
nar fortfarande 5 av
10 hushåll på landsbyg-
den i Västra Götaland
snabbt bredband. I tätbebyggda områden är mot-
svarande siffra 2 av 10 hushåll, det visar statistik
från Post- och telestyrelsen.

Hur ser det då ut, kommer vi nå målet i tid?
Vår samlade bedömning är att svaret på den frå-
gan är nej. För många kommuner kommer det
troligtvis att dröja flera år innan utbyggnaden är
färdig och alla invånare har tillgång till snabbt
bredband. Faktum är att i hälften av landets kom-
muner saknar över en tredjedel snabbt bredband.
De gemensamma nämnarna för dessa är att de ofta
präglas av stora ytor landsbygd i kombination av
ett lägre invånarantal än rikssnittet. Vad är det då
som gått snett i arbetet med att nå det nationella
bredbandsmålet?

1. Otydlig styrning: Enligt vår bedömning har
många års otydlig styrning från det nationella pla-
net varit en bidragande orsak till den situation vi
nu befinner oss i. Tidigt fastslogs det att utbyggna-
den skulle vara marknadsstyrd och att kommuner-
nas stadsnät i konkurrens med marknadens privata
aktörer skulle lösa utbyggnaden. Men i takt med
att tätbebyggda och mer lönsamma områden blivit
anslutna har flera av de nationella privata aktö-
rerna stoppat eller bromsat sina utbyggnadsplaner
när de mindre lönsamma områdena återstår. Det
innebär att för flera av de kommuner som själva
inte valt att bedriva någon stadsnätsverksamhet

och som därför är beroende av de nationella pri-
vata aktörernas goda vilja, väntar ett arbete om
utbyggnadsmålen ska nås.

2. Regelkrångel: Förra året var det de kommu-
nala stadsnäten som anslöt flest hushåll i Sverige,
både i tätort och på landsbygd. Trots att progno-
sen även för kommande år är positiv så kan det
på många håll bli svårt att nå målen inom utsatt
tid. Nuvarande lagstiftning gör det nämligen svårt
för stadsnäten att samverka med omkringliggan-
de kommuner gällande exempelvis drift och sä-
kerhetsfrågor. Det innebär att det blir svårt för
stadsnäten att effektivisera sina verksamheter och
fokusera på utbyggnaden fullt ut. Värst drabbade
av detta är sannolikt de mindre kommunerna där
storleken på stadsnäten är mindre och behoven av
samverkan ofta är större.

3. Stödmedel: Utöver detta krävs det ytterli-
gare EU-stöd och nationella medel som ska riktas
särskilt till de mest utsatta områdena, med långa
avstånd mellan hushållen och till närmaste tätort.
I statsbudgeten finns medel som ska användas vid
större infrastruktursatsningar. Vi anser att man
på nationell nivå borde göra en plan för att förse
resterande befolkning med snabbt bredband, och
finansiera utbyggnaden genom infrastrukturbud-
geten. En avsättning med fem eller tio miljarder
kronor per år skulle möjliggöra en heltäckande
bredbandsutbyggnad inom en rimlig tid.

I dag är en robust bredbandsanslutning ett
måste för alla, såväl företag, hushåll som offentli-
ga organ. För att upprätthålla kontakter och utföra
ärenden mot företag, exempelvis banker, myndig-
heter och förvaltningar, måste digitala anslutning-
ar finnas. I en nära framtid ser vi också att kom-
munerna får ett ökat behov av att kunna erbjuda
digitala välfärdstjänster över bredbandet, vilket
gör det nödvändigt att kunna erbjuda denna möj-
lighet till alla Sveriges invånare. På så vis främjar
vi att människor kan bo och verka i hela länet.
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