
Politik
Mehmet Kaplan och Näringsdepartementet arbetar för fullt med att ta fram en uppdaterad 
version av den nationella bredbandsstrategin. Stadsnätsmagasinet passade på att ställa 
ett antal frågor om stadsnäten till riksdagspartiernas IT-politiska talespersoner.

Riksdagspartierna om stadsnäten

Fo
to

: M
e

lk
e

r
 D

a
h

ls
t

r
a

n
D



1

2

3

4

oM staDsnätens 
FraMtiDa roll: 

Hur stor roll tror du att 
de öppna kommunala 
stadsnäten kommer att 
spela för den fortsatta 
fiberutbyggnaden?

oM verka över 
koMMungränser: 

Avser ni att ta 
något initiativ till 
en lagförändring 
som möjliggör för 
stadsnäten att verka 
över kommungränsen?

oM konkurrensen: 

Instämmer du i att de 
kommunala stadsnäten 
bidrar till att skapa 
konkurrens på svenska 
bredbandsmarknaden?

oM staDsnätens 
betyDelse:

Vad anser du att de 
öppna kommunala 
stadsnäten gjort för 
skillnad för fiberut-
byggnaden?

GöraN LINdeLL
Centerpartiet

ChrISTINa örNebjär
Liberalerna

TereS LINdberG
Socialdemokraterna

roberT haLef
Kristdemokraterna

De kommer att fortsätta att vara en 
viktig och ofta avgörande faktor för 
den fortsatta utbyggnaden.

Vi står bakom förslaget och jobbar för 
det, men vi har i nuläget inga detalje-
rade planer att redovisa.

Ja, framförallt just när det handlar 
om att ge möjlighet för mindre 
tjänsteleverantörer. Samtidigt värnar 
Centerpartiet om öppenhet, transpa-
rens och konkurrensneutralitet och 
om att det ska finnas konkurrerande 
alternativ som deltar i leveransen av 
grundläggande IT-tjänster på bred-
bandsmarknaden.
 

De har i högsta grad positivt bidragit, 
både till utbyggnaden och till utveck-
lingen av en konkurrerande marknad 
för leverantörer av innehållstjänster.

Vi tror att stadsnäten fortsatt kommer 
ha en viktig roll. För oss liberaler så 
bör statens huvudsakliga uppgift på 
området vara att skapa förutsätt-
ningar genom att undanröja hinder 
för utvecklingen, och att marknaden 
utifrån givna ramar ska kunna stå för 
utveckling och utbyggnad. Samtidigt 
finns det områden där lönsamheten 
för utbyggnad är bristfällig, och där 
det kan vara motiverat att samhället 
går in och stöttar mer aktivt.

Vi ställer oss positiva till en eventuell 
utredning om stadsnätet ska tillåtas 
verka utanför den egna kommunen. 
Det är viktigt att stadsnät i mindre 
kommuner inte hämmas på grund av 
sin volym.

För oss liberaler är det viktigt med val-
frihet. Liberal IT-politik handlar om att 
möjliggöra och skapa förutsättningar 
för en ökad IT-användning.

Stadsnäten har gjort skillnad på många 
ställen runt om i vårt land. För oss är det 
viktiga att människor ska ha tillgång till 
god uppkoppling.

Vi är övertygade om att de öppna 
kommunala stadsnäten kommer att 
spela en stor roll för framtida fiberut-
byggnad. Stadsnäten har fungerat som 
ett instrument för att fler medborgare 
ska få tillgång till internet till en lägre 
kostnad än vad som annars hade blivit 
fallet. Ska vi nå våra högt uppsatta mål 
om tillgång till bredband så kommer de 
öppna kommunala stadsnäten att vara 
ett av de viktigaste verktygen. 

Vi är i grunden positiva till att stads-
näten ska tillåtas verka över kommun-
gränserna. Lokaliseringsprincipen i 
kommunallagen sätter idag begräns-
ningar för kommuner att verka utanför 
den egna geografiska gränsen. Frågan 
har behandlats i en av regeringen 
tillsatt utredning och har remitterats. 
Vi hoppas att regeringen snart kommer 
med förslag i frågan. 

En fallstudie från PTS visade att genom-
snittliga lägstapriset för bredband är 
betydligt lägre i stadsnät med flera 
leverantörer. I en jämförelse mellan 
ett antal OECD-länder så hade Sverige 
det tredje billigaste 100Mbit/s och är 
billigare än våra grannländer Danmark, 
Norge och Finland. Så vi kan se tydliga 
tecken på att de kommunala stadsnä-
ten medverkar till att fler hushåll kan 
skaffa bredband vilket ju i grund och 
botten är en viktig demokratifråga.  

De kommunala stadsnäten har haft 
en mycket viktig funktion för utbygg-
naden av IT-infrastrukturen i Sverige 
och vi är övertygade om att de även 
i fortsättningen kommer att spela en 
stor och viktig roll. Utan de kommunala 
stadsnäten hade tillgången varit sämre 
och många hade fått betala mer för 
sitt bredband. Stadsnäten har spelat 
en avgörande roll både för pris och 
tillgänglighet både i storstad och på 
landsbygden.

Stadsnäten har en stor betydelse 
för den fortsatta fiberbyggnaden 
och bidrar redan idag till förbättrad 
tillgänglighet.

Vi har inte något sådant förslag 
i dagsläget.

Ja.

De har bidragit till ökad tillgänglighet 
i städerna. 
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De nuvarande ägarförhållandena visar 
att de öppna kommunala stadsnäten 
spelat en mycket stor roll för fiberut-
byggnaden i Sverige. Vi tror att det 
fortsatt kommer vara så; bredband 
och fiber är en konkurrensfördel för 
kommuner, speciellt i glesbygd, och 
de öppna kommunala näten har hittills 
borgat för en sund konkurrens och 
därigenom goda villkor för brukarna. 

Lokaliseringsprincipen är en viktig 
hörnsten för det kommunala ägandet, 
men sätter i fallet med stadsnät 
käppar i hjulet. Vi ser därför positivt 
på regeländringar som skulle leda till 
att kommuner lättare kan utnyttja de 
synergieffekter som skulle uppstå om 
ett undantag funnits.

I internationella rankingar hamnar 
Sverige idel i toppen gällande IT. Vi 
tror på marknadens möjlighet att 
skapa innovation och pressa priser 
genom konkurrens. Att Sverige skulle 
varit i topp tror vi hade varit omöjligt 
utan den sunda konkurrens som i dag 
råder – mycket tack vare de öppna 
stadsnäten. Även PTS konstaterar att 
priserna och villkoren är bättre via 
stadsnäten. Därför sluter även vi oss 
till uppfattningen att de kommunala 
stadsnäten i detta avseende haft en 
mycket positiv effekt.

De öppna kommunala nätverken, 
i kombination med Sveriges högt 
uppsatta mål för fiberutbyggnad, har 
haft stora positiva verkningar på den 
svenska fibertäckningen. Kommuner-
na har tidigt insett vikten av väl utbyggt 
fiber, såväl ekonomiskt som socialt, 
och detta har i sin tur lett till högre 
levnadsstandard och nya jobb och 
skatteintäkter. Den positiva effekt de 
öppna stadsnäten haft på konkurren-
sen är inte att förglömma; de svenska 
priserna på fast bredband är låga och 
utbyggnaden av mobilt bredband är 
långt gången (även om priserna här 
inte haft lika positiv utveckling), mycket 
som ett resultat av de öppna näten. 

De kommunala stadsnätet år viktiga. 
Vi tror på denna modell. Ett offentligt 
ansvar kan även stärkas på stommen 
av fiberutbyggnaden framöver för 
att skapa ett samordnat och robust 
system.

Vänsterpartiet stödjer undantag från 
lokaliseringsprincipen i en ny lag 
för att lösa den problematik som nu 
uppkommer vid kommungränser då 
bredband ska byggas ut.

De kommunala stadsnäten har skapat 
en bättre balans mellan fri marknad och 
offentliga medel och gett Sverige ett 
försprång i bredbandsutbyggnaden. 
Det skulle dessutom framöver kunna 
ske en starkare offentlig samordning 
från den offentliga sidan för att inte 
onödiga fiberdragningar ska ske i 
huvudstomnätet.

De kommunala stadsnäten har förhin-
drat att enskilda marknadsaktörer har 
tagit över för stora delar av nätet och 
bidragit till en bättre balans och gett en 
skjuts åt utbyggnaden.

Stadsnäten har spelat, och kommer 
även i fortsättningen att spela, en stor 
roll för den fortsatta fiberutbyggnaden 
under förutsättning att det görs på rätt 
sätt. Är bara näten konkurrensneutrala 
och öppna och lika för alla aktörer 
kommer de att fortsatt bidra till ut-
vecklingen.

Alliansen har motionerat om en föränd-
ring av lagen som möjliggör för stads-
nät att verka över kommungränser. 
Kommunallagens lokaliseringsprincip 
sätter käppar i hjulet för de kommunala 
stadsnät som även vill erbjuda fiberlös-
ningar till de som bor på andra sidan 
en kommungräns. De administrativa 
gränserna är inte nödvändigtvis natur-
liga avgränsningar för ett fibernätverk, 
och att hålla fast vid de principer som 
idag hindrar kommunöverskridande 
stadsnät riskerar att innebära ökade 
kostnader eller utebliven fiberutbygg-
nad. Därför är det viktigt att arbetet 
med att göra nödvändiga justeringar 
i kommunallagen sker skyndsamt om 
det ska kunna bidra till uppfyllelsen 
av statens bredbandsmål till 2020. 
Lokaliseringsprincipen bör inte stå 
i vägen för att bygga bredband över 
kommungränser.

Ja, om det görs på rätt sätt. Det finns 
stora skillnader i hur de kommunala 
näten ser ut och marknadsförs. Det är 
viktigt att möjliggöra god konkurrens 
både på kort och lång sikt för att 
säkerställa bästa möjliga service till 
medborgarna. 

De har gjort en enorm skillnad. Frågan 
är om vi ens hade varit i närheten 
av att uppnå bredbandsmålet utan 
stadsnäten?

Jag tror att de kommunala stadsnäten 
fortsatt kommer att spela en stor roll 
i fiberutbyggnaden. Stadsnäten har 
utgjort en central pusselbit i fiberut-
byggandet och bör ha förutsättningar 
att fortsätta vara det.

Miljöpartiet är positivt inställda till 
att hitta lösningar som underlättar 
för fiberutbyggnad och vi har noterat 
de svårigheter som nu uppstår med 
lokaliseringsprincipen. Regeringen 
arbetar med frågan tillsammans med 
den övriga bredbandsstrategin och jag 
förväntar mig att när bredbandsstrate-
gin presenteras kommer regeringen 
redovisa mer i detalj hur vi vill lösa den 
här utmaningen.

Ja, stadsnätens roll har gett oss en 
bättre konkurrenssituation än i många 
andra länder där dåligt fungerande 
marknader drivit upp priser och lett 
till långsammare utbyggnad. Det är 
viktigt att värna om en marknad med 
fungerande spelregler och det bidrar 
stadsnäten till.

Det faktum att de kommunala stadsnä-
ten står för en stor del av investeringar-
na i fiber, 23 procent under 2014, anser 
jag vara viktigt. Att de kommunala 
stadsnäten bidrar till konkurrensen 
på marknaden bidrar såklart också till 
ökad efterfrågan och i förlängningen 
ökad utbyggnad.


