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GODKÖPING – DET GODA KOMMUNALA EXEMPLET  

Digitaliseringen fortsätter att revolutionera vårt sätt att leva och kommunicera. En förutsättning 
för att kunna dra nytta av de möjligheter digitaliseringen medför är att invånare och företag har 
tillgång till snabbt bredband - här har Sverige historiskt sett legat i framkant. Dessutom är priset 
på bredband i Sverige bland de lägsta i hela EU. Täckningsgraden och prisbilden har bidragit till 
den snabba utbyggnaden av digitala vardagstjänster - och till svenskarnas digitala mognad. En 
avgörande framgångsfaktor för den snabba utbyggnaden har varit en konkurrensutsatt 
bredbandsmarknad där många aktörer investerat i både mobila och fasta bredbandsnät  
  
Regeringens mål är att Sverige ska vara helt uppkopplat 2025 och 98 procent bör ha tillgång till 
bredband om minst 1 Gbit/s. I bredbandsstrategin från 2016 konstaterar regeringen att detta 
kräver insatser både från privata och offentliga aktörer. Regeringen betonar också vikten av en 
öppen bredbandsinfrastruktur samt vikten av att privata investeringar inte förhindras eller trängs 
ut.    
   
Verkligheten som vi privata operatörer möter står emellertid ofta i kontrast till nationella 
strategier och riktlinjer. Med den här rapporten vill vi visa hur man som kommun kan arbeta för 
att skapa bästa möjliga förutsättningar för effektiv bredbandsutbyggnad genom konkurrens och 
marknadsmässiga villkor. Rapporten är skriven i form av en bredbandsstrategi för en fiktiv 
genomsnittlig mellansvensk kommun – Godköping. I vår fiktiva kommun vill man att alla 
invånare ska ha tillgång till snabbt bredband till en låg kostnad. Därför välkomnar man 
konkurrensen mellan privata aktörer, men är samtidigt själva beredda att ta ansvar för de delar 
av kommunen där en kommersiell grund för utbyggnad saknas.  
 
I slutet av rapporten följer en revisionsrapport som beskriver hur det såg ut i Godköping innan 
man antog den nya bredbandsstrategin. Även om revisionsrapporten är fiktiv så är exemplen i 
rapporten tagna från kommuner i dagens Sverige. Som tre av de största privata leverantörerna av 
bredband i Sverige kan Com Hem, Telenor och Telia tillsammans konstatera att telekombolagens 
utbyggnad av bredband förhindras i flera kommuner. Skälen kan se olika ut men syftet är oftast 
detsamma - att ge det egna kommunala bolaget ett försprång eller en monopolställning på 
marknaden.  
 
Com Hem, Telenor och Telias förhoppning är att Godköpings bredbandsstrategi kan tjäna som 
inspiration åt kommuner runt om i Sverige som vill en miljö av konkurrens, samarbete och 
innovation för att åstadkomma en uppkopplad och digitaliserad kommun för alla. Vi tror på det 
goda exemplets makt! 
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Godköping1 

 Godköping är en medelstor kommun, där viss del gränsar mot kusten med ett mindre 
tillhörande öar. 

 Kommunen har 35 000 invånare och har ökat med ett par procent de senaste åren. 
 Totalt finns 17 500 hushåll. 
 Kommunen har en centralort med 25 000 invånare, det finns nio tätorter i kommunen. 
 86 procent bor i tätort (30 000 invånare) och 14 procent utanför (5 000). 
 Det finns 3 000 arbetsställen i kommunen. 
 Kommunen har ett kommunalt bostadsbolag med 1 400 lägenheter. 
 Kommunen har ett stadsnät – Godköping stadsnät AB. 

 

Vår strategi i korthet 

 Godköpings vision är att alla i Godköping ska kunna delta i det digitala samhället var de än är 
eller verkar.  

 Godköping ska tillvarata digitaliseringens möjligheter och utvecklas till en kommun som är 
attraktiv för boende och företag samt är långsiktigt hållbar och inkluderande.  

 Godköping antar utmaningen att nå regeringens högt ställda mål för tillgång till fast och 
mobilt bredband.  

 Bredbandsutbyggnaden är en för oss prioriterad fråga och vårt ledarskap och agerande ska 
ske utifrån medborgarnas bästa.  

 Högre investeringsnivå och snabbare investeringstakt behövs för att hushåll och företag ska få 
tillgång till modernt bredband inom rimlig tid. Vi kan inte göra allt själva. 

 Godköping ska på ett effektivt sätt möta utvecklingen av ett digitalt samhälle och de 
utmaningar som bredbandsutbyggnad innebär för den kommunala administrationen - oavsett 
vem som bygger eller äger näten.  

 Godköping stadsnät är en viktig aktör och ska verka på grundnivån i värdekedjan, erbjuda 
robust passiv infrastruktur samt välkomna etablering av parallella infrastrukturer. 

 Bredbandsutbyggnaden i Godköping ska kunna utföras så kostnadseffektivt som möjligt så att 
de finansiella medel som finns räcker till fiberutbyggnad till så många som möjligt. 

 Godköping vill bidra till att våra medborgare får bästa möjliga bredband till bästa pris, därför 
vill vi stimulera till konkurrens. Vi är teknik- och leverantörsneutrala i vårt agerande. 

 Utbyggnaden av digital infrastruktur är viktig för en levande landsbygd men innebär 
särskilda utmaningar där vi som kommun kan bidra och göra skillnad. 

 De trådlösa bredbandsnäten behöver förbättras, snart med 5G. Vi ska inleda dialog med 
operatörerna om inplacering av antennutrustning på byggnader och etablering av nya master 
i syfte att Godköping får den bästa utbyggnaden.   

                                                           

 

1 Strategin är skriven ur Godköpings perspektiv. Med orden ”vi” och ”våra”, syftas därmed texten till Godköping. 
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Godköping – en digitaliserad framtid 

Godköping ska tillvarata digitaliseringens möjligheter och utvecklas till en kommun som 
är attraktiv för boende och företag samt är långsiktigt hållbar och inkluderande. Vår 
vision är att alla i Godköping ska kunna delta i det digitala samhället var de än är eller 
verkar.  

Vår tids digitalisering är den största samhällsomvandlingen sedan industrialiseringen, den 
ändrar hela samhällsstrukturen och berör alla områden. Vi kommer att få se ett uppkopplat och 
smart samhälle och Godköping ska vara med i den omvandlingen. Förändringen går fort och vi 
ska se digitaliseringen som en möjlighet och säkerställa att vi tidigt utnyttjar dess fördelar i 
kombination med de unika egenskaper som Godköping har. Vi kan både effektivisera det sätt vi 
göra saker på och nås av nya smarta lösningar. Godköping ska bli en del av det smarta Sverige 
och Europa, få ta del av attraktiva utbildningar, arbetskraft, välfärdstjänster och en mer kreativ 
vardag. För det behöver vi tänka på nya sätt, frigöra resurser, arbeta tvärfunktionellt och följa 
med i medborgarnas krav på ett uppkopplat samhälle. Godköping ska möta framtiden med 
visionen ”digitalt först”.  Under 2017 kommer Godköping att ta fram en digitaliseringsstrategi 
med tydliga mål för en ökad digitalisering av kommunens verksamheter. 

Ett digitaliserat samhälle förutsätter en bredbandsinfrastruktur som når alla, först då har 
Godköping förutsättningar att utvecklas digitalt. Därför har vi nu antagit vår nya kommunala 
bredbandsstrategi. Fram till 2025 är bredband ett av våra prioriterade områden. 
Bredbandsinfrastrukturen i Godköping, både fast och trådlös, ska trots att den till stora delar 
byggs och ägs av kommersiella aktörer, betraktas som samhällsviktig infrastruktur. För ett 
uppkopplat och digitaliserat Godköping ska vi säkerställa allas tillgång till snabbt, robust och 
problemfritt bredband. 

Regeringen publicerade en ny bredbandsstrategi i december 2016 där de redan ambitiösa målen 
för tillgången på fast bredband höjdes ytterligare och där även infrastrukturen för det mobila 
bredbandet nu inkluderas. Den nationella strategin är en bra utgångspunkt, men för att vara ett 
verktyg för oss i Godköping behöver den anpassas till våra lokala förutsättningar. Vi behöver en 
strategi som utgår från de särskilda utmaningarna i Godköping. Med hjälp av höga ambitioner, 
insikt i utmaningarna och en stark drivkraft kommer vi att ta ett aktivt ledarskap för att nå en 
snabb bredbandsutbyggnad. Godköpings bredbandsstrategi är ett viktigt verktyg för att nå 
bredbandsmålen och skapa förutsättningar för den digitala framtid vi nu går in i. 

 

Bredband till alla i Godköping  

Godköping antar utmaningen att nå regeringens högt ställda mål för tillgång till fast och 
mobilt bredband.  

Ett samhälle som ska tillvarata digitaliseringens möjligheter kräver snabba och stabila 
bredbandsuppkopplingar i hela kommunen. Godköping höjer målsättningen för 
bredbandsutbyggnaden i linje med regeringens, dvs  
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 95 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 
2020. 

 alla bör ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet där de normalt befinner sig 
senast år 2023. 

 98 procent bör ha tillgång till bredband om minst 1 Gbit/s i hemmet och på arbetet, resterande 
1,9 procent bör ha tillgång till minst 100 Mbit/s, och 0,1 procent bör ha tillgång till minst 30 
Mbit/s senast år 2025.  

Idag har en tredjedel av hushållen i Godköping tillgång till 100 Mbit/s, det är därmed en bit kvar 
tills vi når målen.  

Bredband i Godköping 

 66 procent av hushållen har tillgång till 100 Mbit/s (11 550 hushåll). 
o 75 procent i tätort (11 250 hushåll) 
o 12 procent utanför tätort (300 hushåll) 

 50 procent av alla arbetsställen har tillgång till 100 Mbit/s (1 500 arbetsställen) 
 I Godköping finns cirka 750 fritidshus, 100 av dessa har tillgång till 100 Mbit/s 
 I kommunen saknas anslutning av 6 750 hushåll och arbetsställen samt 650 fritidshus 
 Mobil bredbandstäckningen är genom konkurrerande mobilnät i 4G.  

o Det finns brister i 4G-täckningen utanför centralorterna, i de mindre tätorterna, i 
rekreationsområden, på öar utanför kusten och längs med vissa vägstråk. 

  

Godköping möjliggör bredbandsutbyggnad 

För Godköpings kommun är bredbandsutbyggnaden en prioriterad fråga och vårt 
ledarskap och agerande ska ske utifrån medborgarnas bästa. 

Kommunens ansvar är att skapa de allra bästa förutsättningarna för att tillvarata potentialen i det 
digitaliserade samhället. Godköping ska vara en kommun där det går att både arbeta och leva på 
ett modernt sätt. Vi har därför ansvaret att prioritera och möjliggöra utbyggnaden av både fast 
och mobil bredbandsinfrastruktur. Utbyggnaden ska ske på ett långsiktigt, hållbart sätt. Ska vi nå 
dit behövs kunskap och ekonomisk effektivitet. Den första fråga vi behöver ställa oss som 
kommun är avseende vår roll i bredbandsutbyggnaden. Vi behöver ta ställning till i vilken 
utsträckning som vi i kommunal regi, på egen hand, kan ansvara för att bredbandsmålen i 
Godköping uppnås.  

Vår ambition är att göra de förändringar som behövs för att de medel som investeras ska räcka så 
långt som möjligt. Den här strategin beskriver både vad vi behöver göra och hur det bör göras. 
Utbyggnaden av bredbandsinfrastruktur ska ses som en prioriterad fråga där det yttersta an-
svaret för att realisera vår strategi ligger på kommunledningen. I ledarskapet ligger ett ansvar för 
att förankra betydelsen av bredbandsutbyggnaden hos samtliga kommunens verksamheter och 
säkerställa att bredband och digitalisering inkluderas i kommunens relevanta strategier och 
styrdokument. I ledarskapet ligger också ett ansvar för att ta om hand kommersiella initiativ och 
utnyttja marknadens drivkraft. Det behövs en samverkan med marknadens aktörer där vi 
påverkar där så behövs, där vi bidrar med vår lokalkännedom och marknadens aktörer med sin 



 4 
   
 

specialistkompetens och innovationskraft. Samverkan ska resultera i att Godköping säkerställer 
att investeringar i bredbandsinfrastruktur blir gjorda. Vi ska också aktivt verka för konkurrens, 
ickediskriminering och transparens. Vårt ledarskap ska ske utifrån medborgarnas bästa. 

 

Betydande investeringar behövs 

Högre investeringsnivå och snabbare investeringstakt behövs för att hushåll och företag 
ska få tillgång till modernt bredband inom rimlig tid. Vi kan inte göra allt själva. 

Fiberutbyggnaden i Godköping har till stor del prioriterat utbyggnad till flerfamiljshus där varje 
fiberansluten byggnad innebär att många hushåll får tillgång till modernt bredband, oavsett typ 
av kabel inne i fastigheten. För att nå 95 procent tillgång till fast bredband redan år 2020 bedömer 
vi att fiber behöver byggas till ca 4 900 byggnader. De flesta av dessa är hushåll i enfamiljshus och 
ett mindre antal till flerfamiljshus och företag. Av dessa uppskattar vi att 4 000 byggnader är 
belägna i våra tätorter och 900 byggnaderna på landsbygden. För att klara den utbyggnaden 
bedömer vi att det behöver investeras 34 miljoner kronor per år. Under de senaste åren har 
Godköping investerat ca 7 miljoner kronor per år i vårt eget stadsnät, vilket har varit en rimlig 
nivå för kommun av vår storlek och i paritet med riksgenomsnittet. Marknadens aktörer har 
tillsammans investerat ca 15 miljoner kronor per år. Till detta kommer investering i 
fiberutbyggnad i landsbygdsområden där det i dagsläget saknas förutsättningar för kommersiell 
utbyggnad. En rimlig andel bidragsmedel att förvänta sig i förhållande till Godköpings storlek är 
ca 4 miljoner kronor per år från Länsstyrelsen/Jordbruksverket. Bidragsnivån följer den nivå som 
Godköping fått tilldelat de senaste åren och vi fortsätter det arbetet som tidigare. Sammantaget 
har därmed investeringarna uppgått till 26 miljoner kronor per år, de senaste åren. 

 

Årliga investeringar Idag 2017-2020

Godköpings stadsnät 7 mkr 7 mkr
Marknadens aktörer 15 mkr 23 mkr
Statligt stöd 4 mkr 4 mkr
Totala investeringar 26 mkr 34 mkr  

 

För att nå målet om 95 procent bedömer vi att fiberinvesteringarna behöver uppgå till åtminstone 
8 miljoner kronor per år ytterligare. Med stora omprioriteringar i den kommunala budgeten 
skulle det eventuellt vara möjligt att tillföra dessa investeringsmedel - via vårt eget stadsnät. 
Fiberinfrastruktur är en långsiktig investering på en marknad som är allt mer konkurrensutsatt 
och det finns en viss risk att ett stadsnät av Godköpings storlek får ekonomiska utmaningar på 
längre sikt. Bredbandsnäten kommer att leverera fler och fler samhällskritiska tjänster vilket 
ställer allt högre krav på robusthet, driftssäkerhet och tillgänglighet. Det kommer troligen också 
medföra högre kostnader för att upprätthålla driften av stadsnätet. Det finns en risk att 
avkastningen på kommunens investerade medel blir lägre på sikt. Nätinvesteringarna skrivs av 
på 30 år men installationsintäkterna från kunderna bokförs samma år de kommer in, vilket kan 
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öka den ekonomiska risken när marknaden om några år är mer utbyggd, antalet nyinstallationer 
minskar samtidigt som kostnaderna för att upprätthålla en allt högre driftssäkerhetsnivå 
troligtvis ökar. En kommun behöver hushålla med sina medel och Godköping behöver frigöra 
resurser för den mest omfattande förändringen på många år, digitaliseringen. Omprioriteringar i 
den kommunala budgeten kommer att behövas och då ska Godköping välja att lägga medel på 
områden som är kommunens kärnverksamheter, dvs vård, skola och omsorg. En utökad 
kommunal finansiering på bredbandsinfrastruktur skulle få negativa ekonomiska konsekvenser 
på våra möjligheter att lägga nödvändiga resurser på digitaliseringen av våra kärnverksamheter 
vilket talar emot detta alternativ. Marknadens aktörer har på nationell nivå ökat sina 
investeringar väsentligt under de senaste åren och investerar nu ca 10 miljarder kronor årligen i 
fasta och mobila nät2. Vi bedömer att Godköping hittills inte lyckats attrahera tillräcklig del av 
dessa investeringar men givet rätt förutsättningar och en närmare dialog bör Godköping kunna få 
investeringarna från marknadens aktörer att öka med 8 miljoner kronor per år - vilket tar oss 
närmare målet. 

Vår slutsats är att kommunens roll i Godköping primärt är att vara en katalysator för att 
stimulera fiberutbyggnaden, men inte att nödvändigtvis finansiera och göra det i egen regi. De 
kommersiella krafterna är en förutsättning och deras drivkraft, kunnande, profession och 
investeringsvilja välkomnas. Godköping ska säkerställa att kommunens bidrag till den här 
utvecklingen är en effektiv och förberedd organisation. Inom flera områden behövs därmed 
förändringar i hur vi ser på saker och hur vi gör saker. Med marknadsaktörernas alltmer 
omfattande infrastrukturinvesteringar och Godköpings nya strategi för bredband känner vi oss 
trygga med att på relativt kort sikt flytta våra egna investeringar från bredband till digitalisering.    

 

Organisation och styrning 

Godköping ska på ett effektivt sätt möta utvecklingen av ett digitalt samhälle och de 
utmaningar som bredbandsutbyggnad innebär för den kommunala administrationen - 
oavsett vem som bygger eller äger näten.  

I vår tidigare bredbandsstrategi låg vårt fokus primärt på våra egna investeringar i fiber, och i 
praktiken var frågan delegerad till vårt stadsnätsbolag. Stadsnätet har gjort ett bra arbete men 
med det beräkningsunderlag vi tagit fram, står det nu klart att kommunen inte har de 
ekonomiska möjligheterna att genomföra de fiberinvesteringar som behövs. Våra egna medel är 
inte tillräckliga för att möta medborgarnas efterfrågan och nå våra egna bredbandsmål. Våra egna 
investeringar ska i första hand läggas på digitalisering. Marknadsaktörernas investeringar får 
därmed en viktigare roll i Godköpings bredbandsstrategi och därför behöver vi organisera oss på 
ett annat sätt än tidigare. Det finns andra kommuner som lyckats bättre än vi och våra lärdomar 
är att kommunen inte kan hänvisa de privata aktörerna att ta dialogen med vårt stadsnät, 
kontaktytan måste finnas i den kommunala administrationen. Kommunens operativa arbete ska 

                                                           

 

2 PTS Uppföljning av regeringens bredbandsstrategi 2017 (PTS-ER-2017:6) 
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bedrivas effektivt och frågor som berör bredbandsutbyggnaden ska hanteras snabbt, likvärdigt 
och transparent.  

Många gånger påverkas bredbandsutbyggnaden av processerna på andra verksamhetsområden, t 
ex gatukontorets hantering av grävtillstånd, mark- och exploateringsenhetens hantering av 
markavtal, bygglov, landsbygdsutvecklingsenhetens hantering av fiberföreningar. Vår ambition 
är att, oavsett vem som bygger eller äger bredbandsnäten, prioritera dessa infrastrukturer som 
samhällsviktiga. Med anledning av detta behöver vårt förhållningssätt och våra styrdokument ses 
över utifrån perspektivet bredband. För genomförandet av strategin behöver Godköpings 
kommun; 

 Ha tydliga och transparenta villkor och prissättning för t ex marktillträde och anläggning. 
 Vara tillmötesgående med att bevilja tillstånd för att anlägga bredbandsinfrastruktur. 
 Beakta behovet av utbyggnad av bredbandsinfrastruktur i översikts- och detaljplanearbetet. 
 Benchmark med andra kommuner som är ”best practice” avseende priser kring marktillträde- 

och anläggningskostnader. 
 Tillämpa likvärdiga villkor för samtliga aktörer på icke-diskriminerande villkor. 
 Ha ett positivt och tillåtande förhållningssätt till moderna anläggningstekniker. 
 Hitta och bidra till kostnadseffektiva lösningar vid anläggnings- och grävningsarbeten. 
 Korta ner ledtiden för bygglovshanteringen av mobilmaster. 
 Digitalisera processerna för ansökan om grävtillstånd och anläggningsarbete. 
 Agera i enlighet med de principer och skyldigheter som följer av utbyggnadslagen. 

 

Ansvaret som primär kontaktyta för de privata marknadsaktörerna, samt det löpande arbetet 
med bredbandsstrategin tilldelas en bredbandsstrateg anställd i Godköping. Bredbandsstrategen 
ska ha en samordnande roll och hantera frågor som spänner över flera olika områden i den 
kommunala organisationen och kommer att vara direkt underställd och rapportera direkt till 
kommunchefen. Viktiga uppgifter är att kartlägga utbyggnadsbehovet av fast och mobil 
bredbandsinfrastruktur, att påbörja en konstruktiv dialog med marknadens aktörer i syfte att 
stimulera investeringar i just vår kommun, hjälpa och stötta fiberföreningar och andra lokala 
initiativ i utbyggnad på landsbygden och i ansökan av stöd. De allra viktigaste uppgifterna blir 
att lyfta blicken och se Godköpings befintliga processer med nya ögon.  

För att ge den erforderliga strategiska styrningen som en så samhällsviktig infrastrukturfråga 
som bredband bör ha, ska ett antal styrdokument lägga grunden för bredbandsstrategens arbete 
och prioriteringar. I dessa dokument behöver hänsyn tas till att bredbandsinfrastrukturerna till 
viss del byggs och drivs av vårt kommunägda stadsnät men primärt av andra aktörer på 
marknaden. 

 Bredbandsfrågan ska lyftas upp i övergripande vision och mål och i majoritetens program.  
 Digitalisering och bredbandsinfrastruktur ska inkluderas som ett av våra fem högst 

prioriterade områden i ”vision 2025”. 
 Ägardirektiv ska tydliggöra och styra hur bostadsbolag och stadsnät ska bidra till att 

Godköpings bredbandsmål uppnås.  
 Fast och trådlös bredbandsinfrastruktur ska vara inkluderad i översikts- och detaljplanen. 
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 Bygglov följer av plan- och bygglagen (PBL) och hanteras i Godköpings byggnadsnämnd. För 
att stimulera utbyggnaden av mobilnät behöver aktörer sätta upp master och vårt regelverk 
ska vara tillmötesgående för bygglov av nya master. 

Bredbandsstrategen har till uppgift att följa och upp strategin halvårsvis och rapportera status till 
kommunledningen.  

 

Godköping stadsnät 

Godköping stadsnät är en viktig aktör och ska ha en tydlig roll gentemot privata aktörer. 
Vårt stadsnät ska verka på grundnivån i värdekedjan, erbjuda robust passiv infrastruktur 
samt välkomna etablering av parallella infrastrukturer. 

Godköping etablerade stadsnätet år 2003. Under de första åren anlades egen fiber i huvudsak för 
att ansluta arbetsställen i den egna förvaltningen. Därefter investerade stadsnätet i fiber till våra 
kommunalt ägda flerfamiljshus, vilket har gett oss möjlighet att erbjuda utmärkt bredband för de 
boende i dessa hus. I syfte att erbjuda ett öppet nät där kunderna kan välja mellan ett utbud av 
olika tjänsteleverantörer på internet, tv och telefoni har stadsnätet sedan år 2007 agerat 
kommunikationsoperatör (KO) i det egna nätet. Stadsnätets investeringsnivå har varit ca 7 
miljoner kronor per år de senaste åren, vilket är ungefär på riksgenomsnittet för ett stadsnät i en 
stad av Godköpings storlek. När Godköping stadsnät bildades var det få som var intresserade av 
att göra fiberinvesteringar i vår kommun, vilket var motivet för att etablera ett eget kommunalt 
fibernät. De privata aktörernas intresse av att bygga fiber i Godköping ter sig nu påtagligt större. 
Ett annat argument för att etablera Godköping stadsnät var att ha ett öppet nät med valfrihet. 
Under de senaste åren har de privata aktörerna utvecklat erbjudanden som ger öppenhet och 
valfrihet i linje med Godköping stadsnät. Den företagsekonomiska bedömningen är att 
Godköping stadsnät befinner sig på en allt mer utmanande marknad.  

I tätorterna har konkurrensen hårdnat med betydande prispress som följd. På landsbygden är 
marginalerna lägre och eftersom det är i dessa områden som en betydande andel av framtida 
nybyggnation av fibernät kommer att vara finns det en risk att investeringen i det egna stadsnätet 
framöver saknar direkta företagsekonomiska fördelar för kommunen. Samhällsekonomiska 
fördelar finns, men de är inte avhängiga av att det är kommunen som gör investeringen utan kan 
lika gärna vara marknadens kommersiella aktörer. På några års sikt ser vi att vårt fokus för vårt 
engagemang bör flyttas från den grundläggande infrastrukturen till tjänsterna, från att bygga 
fiber till att arbeta med digitalisering. Förslag har inkommit till kommunstyrelsen om att sälja 
stadsnätet och att åtminstone delvis använda intäkterna till arbetet med Godköpings digitala 
transformation. En försäljning kan bli aktuellt på sikt men för närvarande driver vi nätet vidare i 
egen regi med övertygelsen om att med rätt strategi kan vårt stadsnät stimulera närvaron av 
privata aktörer. 

Vår verksamhet i Godköping stadsnät ska inte tränga ut privata investeringar utan bidra med 
egna investeringar samt möjliggöra och stimulera andras investeringar. För att det ska fungera är 
det viktigt att klargöra Godköping stadsnät roll i relation till andra aktörer och att stadsnätet och 
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den kommunala förvaltningen inte sammanblandas. Stadsnätets huvudsakliga verksamhet är att 
investera i fibernät i kommunen. 

Längs med de gator där stadsnätet har fiber, är i genomsnitt fyra av tio byggnader anslutna och vi 
ska under de närmaste åren bygga klart och fokusera våra marknads- och investeringsresurser på 
att ansluta de fastigheter som ännu inte har köpt fiber. Det är särskilt viktigt i och med att dessa 
gator är mindre intressanta för någon annan aktör att investera i. Det är dessutom ett effektivt sätt 
för oss att bidra till vårt mål om att 95 procent av hushållen ska ha snabbt bredband i form av 
fiber- eller kabelnät redan år 2020. Det finns många områden som passeras av vårt fibernät men 
där vi inte har byggt det finmaskiga nätet och anslutit kunder. Vår strategi är att privata aktörer 
kan bygga vidare på vår befintliga fiberinfrastruktur genom att hyra kanalisation och/eller svart 
fiber av Godköping stadsnät. För att maximera nyttjandet av den fiberinfrastruktur som 
kommunen har i Godköping stadsnät är det viktigt att slutkunder har tillgång till ett öppet 
fibernät men också att fiber hyrs ut till andra fiberaktörer som bygger vidare på nätet med egna 
investeringsmedel. Det betyder att Godköping stadsnät ska erbjuda en öppen 
bredbandsinfrastruktur både på passiv och aktiv nivå, dvs slutkunderna ska ha valfrihet och 
fibernätet ska vara öppet för andra privata aktörer att hyra svart fiber.3  

När vi investerar kommunala medel i stadsnätet anser vi att det är bäst att ett fibernät kan 
erbjuda slutkunderna valfrihet mellan flera olika tjänsteleverantörer på bredband, telefoni och tv. 
Godköping stadsnät är inte tjänsteleverantör men för att kunna möjliggöra att kunderna kan 
erbjudas ett flertal olika tjänsteleverantörer att välja på behövs ett tekniskt och administrativt 
mellanskikt, en så kallad kommunikationsoperatör (KO). När vi år 2008 hade beslutat oss för att 
erbjuda ett öppet fibernät ansåg vi det som bäst att driva KO-verksamheten i egen regi. Då fanns 
det få väletablerade KO och vi bedömde det som mindre sannolikt att vi skulle kunna anlita en 
extern KO till konkurrenskraftiga villkor. Nu finns det väletablerade KO, vissa helt oberoende 
och andra ägda av operatörer. Det är tveksamt om det finns någon nytta för Godköping stadsnät 
som motiverar att vara aktiv i de övre delarna av värdekedjan med KO-verksamhet. Den mest 
betydande investeringen är den fysiska infrastrukturen, dvs fibernätet och det är mindre 
kostsamt att addera aktiv utrustning och leverera tjänster. Det är därför enklare för aktörer att 
etablera sig högre i värdekedjan och är mindre meningsfullt för Godköpings kommun att vara 
verksam där. KO-verksamheten har dessutom stordriftsfördelar som inte fullt ut kan uppnås i en 
kommun av Godköpings storlek. Vår sammantagna bedömning är att då det saknas tillräckligt 
tydliga fördelar med att vara egen KO bör vårt stadsnät köpa den tjänsten av privata aktörer 
genom en offentlig upphandling.  

 

                                                           

 

3 Det finns flera goda exempel på stadsnät som håller sig långt ner värdekedjan, det gynnar konkurrensen och driver på 
bredbandsutbyggnaden på ett positivt sätt. 
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Kostnadseffektiv utbyggnad 

Bredbandsutbyggnaden i Godköping ska kunna utföras så kostnadseffektivt som möjligt 
så att de finansiella medel som finns räcker till fiberutbyggnad till så många som möjligt. 

Utbyggnaden av fiber till de mest lönsamma kunderna och områdena i tätort är till stor del gjord 
och de områden som kvarstår blir allt mer kostsamma. Totalt sett är en tredjedel av hushållen 
kvar att ansluta, dessutom hälften av alla arbetsställen och merparten av fritidshusen. I tätorterna 
är fortfarande en fjärdedel av hushållen inte anslutna. Dessutom behöver mobiltäckningen 
förbättras på några platser. Enligt våra beräkningar kommer kostnaden för att fiberansluta alla 
relevanta byggnader i kommunen och att finansiera så kallade samhällsmaster4 i relevanta 
områden, överstiga Godköpings ekonomiska resurser. Det behövs genomtänkta insatser för att 
Godköping ska få så stor del som möjligt av marknadens investeringar.  

Ledningsdragning i tätorterna sker som regel genom någon typ av markarbete, normalt i 
gatumark och annan allmän platsmark inom detaljplanelagt område. Nyanläggning samt 
förekomsten av fiberledningar i kommunens mark medför besvär och arbete för kommunen men 
innebär även samhällsnytta kopplad till digitalisering och Godköpings tillväxt.  

Beroende på anläggningsmetoder och villkor kan kostnaden för nyanläggning av fiberkabel i 
stadsmiljö variera mycket. Oavsett om det är Godköpings eget stadsnät eller privata aktörer som 
förlägger fiber är det i kommunens intresse att det görs på ett korrekt sätt som inte äventyrar 
trafiksäkerhet eller vägbanans kvalitet. Det är också av vikt att arbetet utförs så kostnadseffektivt 
som möjligt så att de finansiella medel som finns för fiberutbyggnad räcker till många. Vi har 
identifierat områden som är av strategisk betydelse för effektiv utbyggnad. 

Förutom traditionell schaktning tillåter Godköping även vissa nyare förläggningsmetoder. En 
sådan metod är spårning med sågklinga som ger att smalt och djupt spår i gatan. Metoden är 
snabb vilket ger oss fördelen att trafiksituationen påverkas väsentligt mindre är vid traditionell 
schaktning och behovet av avspärrningar blir mycket mindre. Metoden är också förenad med 
lägre kostnader, i synnerhet om det är många byggnader som ska fibreras och det ger fördelen för 
Godköping av medlen räcker för fiber till fler. De fiberbyggande aktörerna ger normalt en garanti 
på flera år och förutsatt att de lever upp till våra kvalitetskrav samt kostnadsfritt och skyndsamt 
åtgärdar eventuella kvalitetsproblem i vägbanan är vi positiva till nya metoder. Vi avser att 
tydligt adressera dessa saker i markavtal och schaktinstruktioner.  

Schakters bredd och djup är kostnadsdrivande och ska därför löpande ses över med målet att de 
inte ska vara mer omfattande än vad som krävs. Grundare förläggningsdjup är förenat med lägre 
kostnader, men samtidigt behöver hänsyn tas till att de aktuella ledningarna är en samhällsviktig 
infrastruktur och att de måste vara skyddade från potentiell yttre åverkan. En avvägning av de 
två motstridiga aspekterna ger att förläggningsdjupet för fiber i normalfallet ska vara drygt 30 cm 
samt något djupare på huvudgator och liknande med tung trafik. Vad gäller schaktbredder har 

                                                           

 

4 Enligt PTS: Med samhällsmaster avses siter (mastplatser) i mobilnäten som är helt eller delvis offentligt finansierade, i 
områden där det saknas kommersiella förutsättningar för operatörer att bygga ut sina nät. 
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dessa mycket stor effekt på kostnaden. Att använda spårning är att föredra då det ger spår på 
bara några centimeter bredd där fiber kan läggas i. När denna metod inte kan användas utan 
någon form av grävning eller fräsning måste till är det alltid mer kostnadseffektivt ju smalare 
schaktet är. Det gäller även den yta som sedan ska asfalteras.  

Återställning av ytskikt är som regel synonymt med asfaltering, om det inte gäller grävning i 
grönytor. Förutom schaktens bredd måste man alltid ta till extra bredd för att få en bra asfaltering 
som håller långsiktigt. Sett till Godköpings intressen är det förvisso aldrig en nackdel att den 
aktör som fibrerar på egen hand, bekostar asfalteringen i så stor utsträckning som möjligt. I syfte 
att Godköping ska vara en kostnadseffektiv kommun är det vårt strategiska beslut att välja det 
alternativ som ger lägst kostnad för återställning av ytskiktet med långsiktigt hållbar kvalitet av 
vägbana. Vi avser att tydligt adressera dessa saker i markavtal och schaktinstruktioner.  

Vad gäller asfaltering anser vi att det finns vissa fördelar att kommunen själv har ansvaret. Det 
ger oss möjlighet att samtidigt nyasfaltera närliggande områden som behöver åtgärdas. Vi ska 
eftersträva att utföra asfaltering i linje med våra egna kostnader och till konkurrenskraftiga 
priser. För att försäkra oss om detta kommer vi erbjuda fiberbyggarna alternativet att utföra 
återställningen av ytskiktet i egen regi, under förutsättning att de följer våra kvalitetskrav, 
rekommendationer och branschens normala garantitider.   

För att fiberutbyggnaden ska vara så kostnadseffektiv som möjlig behöver även den 
administrativa handläggningen vara effektivt utformad. För att åstadkomma detta behöver vi i 
Godköping ha en effektiv dialog och samverkan med marknadens aktörer kombinerat 
ovanstående riktlinjer för anläggningsprocessen.  

 

 Bästa möjliga bredband till bästa pris 

Godköping vill bidra till att våra medborgare får bästa möjliga bredband till bästa pris, 
därför vill vi stimulera till konkurrens. Vi är teknik- och leverantörsneutrala i vårt 
agerande. 

Priset för en anslutning är ett viktigt konkurrensmedel för en operatör att vinna kunder. Priserna 
för fiberanslutning som erbjuds till kunderna i tätort varierar mellan ca 15 000 – 30 000 kronor. Vi 
har noterat att i de kommuner där konkurrens och valfrihet stimulerats tenderar priserna att vara 
lägre. Konkurrens på bredbandsmarknaden innebär att fler aktörer erbjuder tjänster till 
kunderna, vilket är en naturlig del av en fri marknad. Trots att vi är ägare av Godköping stadsnät 
har vi därför intresse av att stimulera konkurrensen i kommunen. För att tydligt hålla isär 
kommunens och vårt stadsnäts olika roller är det vår policy att vi är leverantörsneutrala i vårt 
agerande och inte ger särskilda fördelar till någon aktör, samt att det är helt upp till slutkunderna 
att välja fiberleverantör - utan vår påverkan. Genom denna policy kommer vi stimulera alla olika 
aktörer till fiberinvesteringar i Godköping. 

Fri konkurrens kan innebära att parallell infrastruktur etableras, vilket är önskvärt. Konkurrens 
på den grundläggande infrastukturnivån är den mest effektiva och långsiktigt stabila. Det är 
naturligtvis önskvärt att de olika aktörerna i dessa situationer samförlägger i syfte att minimera 
ingrepp i gatorna. Detta stöttas av den nya Utbyggnadslagen (2016:534) som har till syfte att 
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sänka kostnaderna för bredbandsutbyggnad genom att aktörer ska få tillträde till andras 
infrastruktur, information om infrastruktur samt möjlighet att samordna sin utbyggnad med 
andra.  

Fördelarna med parallell infrastruktur är också en viktig aspekt inne i husen. I ett flerfamiljshus 
kan det finnas ett flertal olika infrastrukturer som de boende kan använda för bredband, telefoni 
och tv. Dels kan det finnas ett kopparnät från Telia som kan användas för telefoni och DSL-
bredband, dels kan de boende ta emot tv via det digitala marknätet (Teracom) eller via egen 
parabol på balkongen. Till detta kan det även finnas flera kabelbaserade bredbandsnät, t ex ett 
kabel-tv-nät och ett ethernet-kabelnät. När nya nätinfrastrukturer byggs i de kommunalt ägda 
flerfamiljshusen ska det vara vår ledstjärna att en mångfald av olika infrastrukturer är gynnsamt 
för konkurrensen, priserna och de boendes valfrihet. Under förutsättning att det inte är förenat 
med betydande extra kostnader bör därför de olika fastighetsnäten behållas så länge de är 
funktionsdugliga och har kunder i fastigheten. I den mån vårt eget stadsnät är aktiva på den del 
av marknaden är det viktigt att de konkurrerar på lika villkor som andra aktörer. Infrastruktur 
för bredband i våra kommunägda flerfamiljshus bör därför upphandlas på ett konkurrensneutralt 
sätt som ger de boende bästa priserna och valfriheten.      

 

Nät och tjänster till alla 

Utbyggnaden av digital infrastruktur är viktig för en levande landsbygd men innebär 
särskilda utmaningar där vi som kommun kan bidra och göra skillnad. 

Godköping består av en mellanstor stad (Godköping) samt några mindre tätorter i olika delar av 
kommunen. På landsbygden i Godköping är det endast 12 procent som har bredband via fiber. 
Till detta kommer fritidshus, vilka är fiberanslutna i ännu lägre grad. I Godköpings skärgård 
finns ett antal öar, varav endast ett fåtal har fiber till sig. Kopparnätet som idag används för 
telefoni och bredband via så kallad DSL-teknik förväntas inte vara i drift i många år till. 
Täckningen av mobilnäten med 4G är acceptabel men kan inte erbjuda bredband i de hastigheter 
som efterfrågas av i synnerhet de permanentboende familjerna och företagen. Den nuvarande 
täckningsgraden är långt ifrån bredbandsmålet och motverkar kommunens ambitioner att skapa 
ett uppkopplat och digitalt Godköping. Tillsammans bygger vi nu en infrastruktur för att 
möjliggöra en modern och smart kommun, då måste hela kommunen med. Mobilnätens täckning 
behöver förbättras ytterligare och fler hushåll, fritidshus och företag behöver fiber. Det är flera 
olika aspekter som ska tas om hand och där Godköping på olika sätt kan bidra. Fiberutbygg-
naden behöver nå allt längre ut samtidigt som både mobilnäten och alternativa lösningar behövs. 
De kommersiella krafterna räcker inte till längst ut på landsbygden och ska våra nya ambitiösa 
mål nås, vilar ett stort ansvar på oss själva. 

Fiberutbyggnaden på landsbygden 

Utmaningen för fiberutbyggnad på landsbygden är primärt de långa avstånden. På Godköpings 
landsbygd är grusvägar vanliga, vilket sänker anläggningskostnaderna betydligt jämfört med 
asfalt men kostnaden per hushåll blir ändå den dubbla eller mer. För att ansluta hushåll och 
företag på öarna måste sjökabel läggas, vilket är förenat med särskilda kostnader. 
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Kundunderlaget på vissa av öarna är ytterst begränsat men av särskilt intresse för en levande 
skärgårdsmiljö. Regeringens stödprogram som hanteras av Jordbruksverket är ett bra stöd för 
fiberutbyggnad på landsbygden. Under de senaste åren har fiberutbyggnadsprojekt på 
landsbygden i Godköping beviljats ca 4 miljoner kronor per år och vi förutsätter att stödet 
kommer vara i samma omfattning de kommande åren. Det är stor konkurrens om stödmedel och 
projekten behöver ha en hög anslutningsgrad för att ha en rimlig chans att få stöd. För att bilda 
områdesvisa fiberprojekt som når upp till en hög anslutningsgrad behövs eldsjälar som både kan 
arbeta för att uppnå ett stort lokalt intresse men också ha en dialog med markägare och 
vägföreningar om markavtal för grävning. På landsbygden är kommunens formella inflytande 
begränsat eftersom det främst är privat mark och privata vägföreningar. Godköpings kommun är 
inte heller en finansiell part i dessa projekt. Godköpings kommun avser att ta rollen att informera 
och stötta projekten med kompetens och kontakter mot viktiga aktörer t ex privata markägare, 
statliga aktörer som Trafikverket, Vattenfall och Svenska kraftnät. Varje projekt kan få ca 40 
procent finansiering vilket betyder att 60 procent måste komma från någon fiberaktör.  

Godköping stadsnät har etablerat fiber mellan orterna och passerar därigenom stora delar av den 
landsbygd i kommunen där fiber inte kan byggas ut kommersiellt. Godköping stadsnät kan i 
vissa fall vara den aktör som stöttar denna utbyggnad, men i de flesta fall bedömer vi att det är en 
privat fiberoperatör. Godköping kan bidra till en konstruktiv dialog med marknadens olika 
aktörer men det är de boende i de aktuella områdena som beslutar vilken aktör de föredrar. Vi 
anser det viktigt att vi bidrar med det vi kan för bredbandsutbyggnad även på landsbygden, det 
är samtidigt viktigt att vi förhåller oss neutrala och låter marknadskrafterna verka.  

Vi har noterat att det finns kommuner i vårt län som har bidragit med egna stödmedel i syfte att 
öka utbyggnadstakten på landsbygden. De privata fiberaktörerna har under det senaste året visat 
allt större intresse för utbyggnad på landsbygden och det finns därför en risk att kommunala 
medel i onödan skulle gå till stödfinansiering av fiberutbyggnad som har kommersiell bärkraft. 
Vår strategi är att avvakta utvecklingen tills det är mer tydligt vilka geografiska områden som 
inte kommer kunna byggas ut och sedan överväga hur vi som kommun eventuellt kan bidra 
ekonomiskt. 

Mobilnätsutbyggnad på landsbygden 

Vad gäller utbyggnad av mobilnätens täckning och kapacitet på landsbygden är det framförallt 
en fråga om att ha tillräckligt många mobilmaster för operatörernas basstationer samt att det 
finns bra bredband fram till dessa, helst fiber. På landsbygden där kundunderlaget är betydligt 
mindre än i städerna är det en ekonomisk utmaning att bygga mobilmaster, som vi uppskattar 
kostar runt 1,5 miljoner kronor att etablera.  

I områden där vi som kommun upplever ett behov av bra mobiltäckning för bredband finns 
möjligheten att på olika sätt att ekonomiskt medverka till att en sådan etableras, en så kallad 
samhällsmast. Vi avser att undersöka om det finns några sådana områden i Godköping där en 
samhällsmast kan bli aktuell. Vad gäller fiber till de redan befintliga basstationerna på 
landsbygden ska Godköping stadsnät prioritera fiberleverans till dessa med anledning av den 
betydande samhällsnytta som bra trådlöst bredband kan bidra med på landsbygden.    
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Trådlöst bredband 

De trådlösa bredbandsnäten behöver förbättras, snart med 5G. Vi ska inleda dialog med 
operatörerna om inplacering av antennutrustning på byggnader och etablering av nya 
master i syfte att Godköping får den bästa utbyggnaden.  

Den fasta bredbandsinfrastrukturen har under många år varit i fokus för Godköping, inte minst 
genom vårt engagemang i fiberutbyggnad med vårt stadsnät. Våra medborgare och våra företag 
upplever att mobilnäten är minst lika viktiga för användandet av digitala tjänster. Utbyggnaden 
av snabba, fasta, bredbandsnät har skapat nya beteenden och tjänster som är viktiga för våra 
medborgare och företag att kunna ta del av även när de rör sig i kommunen. Vi bedömer att 
dessa nät behöver betydande investeringar framöver och med anledning av att mål formulerats 
även för mobilnäten adresseras även den utmaningen i strategin.  

Vår långsiktiga målsättning är att bredband i de trådlösa näten i kommunen är av sådan 
utbredning (täckning) och kvalitet (kapacitet) att de inte är ett hinder för medborgarnas 
användning av trådlöst uppkopplade datorer, saker och smartphones. Det ska inte heller vara ett 
hinder för oss som kommun att leverera våra tjänster på nya sätt.  

Inomhus ger WiFi ofta den trådlösa uppkopplingen men utomhus är mobilnäten den tillgängliga 
infrastrukturen. Ju fler basstationer desto bättre för nätens kapacitet och täckning - oavsett typen 
av trådlös teknik. Mobilnäten täcker relativt väl de områden där Godköpings befolkning bor och 
verkar. Fortfarande finns det områden där täckning saknas helt eller är bristfällig, både i 
tätorterna där mobil uppkoppling förväntas fungera felfritt och för de som bor allra längst ut på 
landsbygden där trådlösa uppkopplingar i vissa fall kan vara det enda alternativet för digital 
delaktighet. Som kommun kan vi på olika sätt göra skillnad för de trådlösa nätinfrastrukturerna 
inom ett flertal områden. 

Vi behöver kunna föra en konstruktiv dialog med marknadens aktörer av trådlösa bredbandsnät 
och för det behöver vi en bra bild av nuläget. De olika privata aktörerna på marknaden har 
tekniska data och mätmetoder för att analysera sina nät men saknar ofta den lokala kännedom 
som vi som kommun har om demografi och behov i Godköping. Genom att anlita oberoende 
företag som mäter mobilnätets kvalitet och tillgänglighet är det vår ambition att bidra till en 
kompletterande bild av täckningen i Godköping och därmed lägga grunden för en konstruktiv 
dialog.  

För att mobilnäten ska kunna leva upp till medborgarnas efterfrågan behövs fler basstationer. Ska 
insatserna bidra till att underlätta etablering av mobilnät behöver Godköping samverka med 
operatörerna. Vi ser också att vissa kommuner i landet börjar öka sina intäkter för arrende på den 
egna marken, vilket vi inte tror är en bra väg för Godköping. Vi kommer att satsa på att skapa bra 
och marknadsmässiga markavtal, som gör att vi kan attrahera investeringar även i de mer 
glesbefolkade områdena. Operatörernas investeringar är viktiga för alla medborgare, oavsett om 
de bor i tätort eller glesbygd. Det är mobiloperatörerna som har specialistkompetens och 
kommunen behöver ha ett pragmatiskt förhållningssätt och ta fram lösningar som gynnar 
kommunens invånare.  
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Vi behöver påbörja dialogen med mobiloperatörerna och samtidigt säkerställa att mobilnätens 
infrastruktur är inkluderad i kommunens planeringsprocess. Förtätning av mobilnäten innebär 
inplacering av utrustning på byggnader och etablering av nya master. Att antalet så kallade 
mobilsajter ökar är en förväntad konsekvens av utbyggnaden av nästa 5G som är nästa 
generations mobilnät eftersom dessa är avsedda att leverera mycket hög hastighet med på en mer 
begränsad yta per sajt. Kommunen ska vara behjälplig i att identifiera möjliga antennplatser 
såsom strategiska byggnader som kommunen förfogar över. Vårt ingångsvärde ska vara att 
möjliga platser finns med i översiktsplanen, att tillträde för placering av antenner ska ges och att 
kommunen ska underlätta etablering i den mån det är möjligt. På en del kommunala byggnader 
har mobiloperatörerna redan idag placerat utrustning och antenner. Vi ser positivt på detta då 
det bidrar till bättre nät, vilket våra medborgare efterfrågar. Vad gäller inplacering på andra 
byggnader som kommunen äger är det vår policy att detta alltid ska tillåtas till rimliga villkor 
med ett kostnadsorienterat synsätt där hänsyn också tas till samhällsnyttan med förbättrade 
mobilnät. Ibland finns det inte en lämplig hög byggnad att använda och då kan det bli aktuellt att 
etablera en mast. I Godköpings kommun finns idag 15 mobilmaster och 10 basstationer som är 
placerade på byggnader i tätorterna i kommunen och det är inte osannolikt att antalet kommer att 
behöva ökas med minst 50 procent de närmaste åren om vår vision ska kunna uppnås.  

Fler byggnader med antenner för mobilnäten och fler mobilmaster är i sig inget önskvärt då det 
sällan förskönar stadsbilden samt av och till ger upphov till diskussioner och oro. Användandet 
av det mobila bredbandet är dock så utbrett och samhällsviktigt att vi trots detta har beslutat att 
välkomna denna utveckling och är förberedda på att tillsammans med marknadens aktörer 
diskutera lämpliga platser för nya mobilsajter och mobilmaster. Vi ska också samråda med 
kommunens energibolag om möjligheten till leverans av el och vid behov inkludera nya 
mobilmaster i den kommunala detaljplanen. Vi har en beredskap för att det kan komma att 
uppstå utmaningar där vi önskar förbättrad mobiltäckning men där det kommersiella 
kundunderlaget helt enkelt inte finns. I dessa fall är vi bredda att överväga alternativet att vi som 
kommun kan bidra med en samhällsmast, t ex genom att finansiera hela eller delar av masten och 
hyra ut plats till aktörerna. Vad gäller fiber till de redan befintliga basstationerna på landsbygden 
ska Godköping stadsnät prioritera fiberleverans till dessa med anledning av den betydande 
samhällsnytta som bra trådlöst bredband kan bidra med på landsbygden.    

Ibland kan det röra sig om byggnader och platser som är av känslig natur, t ex vattentorn eller 
rekreationsområden. I den mån dessa typer av byggnader och områden är av betydelse för att 
uppnå bra täckning och kapacitet avser vi att väga in detta och istället för att neka tillträde 
kommer vi istället upprätta rutiner för tillträde som är i linje med den säkerhet och särskilda 
hänsyn som där krävs.  

Kommunen kan också behöva vara behjälplig i att föra diskussioner med privata aktörer för de i 
sin tur ska ge tillträde till lämpliga antennplatser. Förutom tillträdespolicy bör kommunen, i varje 
enskilt fall, överväga ytterligare insatser som att själva färdigställa mastplaster och erbjuda 
tillträde.   

I områden eller situationer där mobilnäten inte riktigt räcker till är surfzoner (WiFi) en etablerad 
lösning för trådlöst bredband. I våra offentliga lokaler (kommunala inrättningar) som i t ex 
bibliotek, servicekontor, äldreboende, skolor och liknande bör vi tillhandahålla öppna publikt 
tillgängliga surfzoner utan kostnad. Vi ser surfzoner som ett komplement i våra verksamheter i 
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de fall där operatörernas signaler har svårt att nå in och där vi ser att tillgången till internet är en 
naturlig del av den verksamhet vi bedriver. Denna tjänst ska upphandlas i konkurrens.  
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Revisionsrapport från Kommunrevision AB avseende 
Godköpings arbete med bredbandsområdet - period 2010 – 2016 

Kommunrevision AB har genomfört en granskning av om Godköpings arbete med bredband har 
varit effektiv och stimulerat en utbyggnad i kommunen som möter de krav som kommunens 
invånare ställer på snabba bredbandsnät, nu och framöver. Granskningen har beställts av den 
nyligen tillsatta kommunstyrelsen mot bakgrund av att Godköpings nya kommunalråd anser att 
Godköping ska tillvarata digitaliseringens möjligheter och utvecklas till en kommun som är 
attraktiv för boende och företag samt är långsiktigt hållbar och inkluderande.  

Kommunledningen anser att digitalisering och bredband behöver utvecklas skyndsamt och ges 
högre prioritet än tidigare. Kommunledningen vill därför ta fram en ny bredbandsstrategi, som 
tar höjd för kommande utmaningar och tar med lärdomar från tidigare beslut och agerande. 
Syftet med denna granskning av Godköpings agerande i bredbandsfrågan är att den ska lägga 
grunden för ett förändrat och mer framgångsrikt agerande.  

 

Övergripande kommentar och rekommendation 

Kommunrevisions granskning har gjorts utifrån målbilden att bredband är en samhällsviktig 
infrastruktur som bidrar till kommunens attraktivitet och tillväxt. Att engagera sig i 
bredbandsfrågan är därför en kommunal angelägenhet. Att investera kommunala medel i 
bredbandsinfrastruktur är en möjlighet då den i vissa fall kan anses tillhöra den kommunala 
kompetensen och inte innebär oförsvarliga finansiella risker. 

Till detta kommer att Godköpings agerande bör vara i linje med regeringens nya 
bredbandsstrategi och att regeringens nationella bredbandsmål ska nås i Godköpings kommun. 
Den nationella strategin har ställts mot den hittills gällande bredbandsstrategin i Godköping (it-
infrastrukturplanen från 2010) med utgångsläget att förbättra kommunens insatser på de 
områden där störst effekt kan nås. Det finns en förväntan från invånare och näringsliv att 
Godköping visar ett större engagemang i bredbandsutbyggnaden och som speglar det växande 
behovet av tillgång till digitala tjänster. Bredbandsnäten är bärare av det digitala samhället och 
allt fler samhällskritiska tjänster blir digitala. Det förutsätter att det finns tillgång till robusta och 
stabila bredbandsnät över vilka tjänsterna kan levereras med både säkerhet och kvalitet. Kraven 
på Godköpings bredbandsinfrastruktur har höjts.  

I denna granskning har Kommunrevision tagit hänsyn till både det interna och externa 
perspektivet och det är flera områden som behöver förbättras. Den bredbandsutbyggnad som är 
gjord i Godköping har framför allt adresserat de enklaste och mest lönsamma områdena. Det kan 
konstateras att den bredbandsutbyggnad som Godköping har att klara de närmaste åren är mer 
utmanande än hittills och därför påkallar påtagliga förändringar. Det handlar om snabbare och 
mer effektiva interna arbetsprocesser, att ta ett aktivt men neutralt ledarskap och att hålla sig till 
en stringent linje i de beslut som fattas. Det gäller också att hantera situationen på ett för 
Godköping ekonomiskt ansvarsfullt sätt utan risk för negativa ekonomiska konsekvenser som går 
ut över kärnområdena för det kommunala uppdraget.   
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Inledningsvis konstaterar Kommunrevision att det finns goda skäl för Godköping att ta fram en 
bredbandsstrategi istället för den gamla it-infrastrukturplanen. Med den betydelse som 
digitaliseringen får i samhället följer ett stort behov av en bredbandsinfrastruktur som når alla. 
Både kommunen själv, företagare och medborgare ska ha tillgång till snabbt och problemfritt 
bredband, så snabbt som möjligt. I det framtida arbetet rekommenderas Godköping:  

1. Möta medborgarnas behov av en bra digital kommunikation och medverka till att förbättra 
täckningen av snabbt bredband. 

2. Utgå från regeringens bredbandsstrategi och bryta ner den till en nivå som är relevant för 
Godköping. 

3. Ta ett aktivt och konkurrensneutralt ledarskap i bredbandsutbyggnaden. 
4. Stimulera och välkomna investeringsviljan hos marknadens aktörer. 
5. Höja den operativa effektiviteten internt inom alla berörda interna enheter. 
6. Utforma tydliga och transparenta villkor och prissättning för t ex marktillträde och 

anläggningsvillkor. 
7. Tydliggöra stadsnätets roll gentemot privata aktörer, däribland utforma ett nytt och tydligt 

ägardirektiv.  
8. Främja parallell infrastruktur där så är möjligt, både vad gäller nyanläggning och tillgång till 

befintliga infrastrukturer för snabbt bredband. 
9. Upphandla en extern kommunikationsoperatör till stadsnätet. 
10. Upphandla leverantör för wifi på kommunala inrättningar.  

Nedan beskrivs de områden där Kommunrevision haft invändningar mot Godköpings agerande. 
Det är de områden där agerandet enligt Kommunrevisions mening inte har bidragit till en 
skyndsam och effektiv utveckling av bredbandsinfrastruktur och en lämplig användning av 
kommunala medel.  

 

Brister i kommunledningens ledarskap 

Den tidigare kommunledningen i Godköping har inte tagit ett aktivt ledarskap i 
bredbandsfrågan. De har förvisso antagit en it-infrastrukturplan och utsett en bredbandsansvarig 
men i praktiken har kommunen varit mer reaktiv än proaktiv. Agerandet har medfört en låg 
verkningsgrad på bredbandsutbyggnaden. Varken tillräckligt genomtänkta processer eller 
fastställda beslutsvägar har funnits på plats och den bredbandsansvarige har i snitt haft mindre 
än en dag i veckan att arbeta med bredbandsområdet. De privata aktörer som försökt att etablera 
sig i Godköping har mötts av problem och brist på gott bemötande. Det har varit svårt att få 
igång en dialog med kommunen och svar på frågor om vilka villkor som gäller. Som vi närmare 
beskriver nedan har kommunen lagt ansvaret för nästan alla frågor som rör bredband på det 
kommunalägda stadsnätet. För marknadsaktörerna har det inneburit att de i diskussioner och 
planering om bredbandsutbyggnad har hänvisats till att föra dialogen via en konkurrent, dvs 
Godköping stadsnät. I kontakterna med marknadens aktörer har det framgått att Godköpings 
agerande haft negativa konsekvenser på marknadens investeringar och därmed också på 
utbyggnadstakten. Bredbandsområdet är en utmanande och komplex fråga, men den kommer att 
vara högaktuell under lång tid. Ju längre tid det tar innan kommunledningen tar ett tydligt 
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ansvar, desto mer kommer kommunens förmåga och medborgarnas möjligheter att möta 
framtidens utmaningar att bli lidande.  

 

Otydliga roller mellan kommunens förvaltning och de egna bolagen 

I sin roll som myndighetsutövare, fastighetsägare och innehavare av kommunalägd infrastruktur 
är det Kommunrevisions uppfattning att kommunen måste förhålla sig neutral och opartisk till 
alla involverade aktörer. Det betyder att när Godköpings kommun driver ett stadsnät i egen regi 
är det helt avgörande att det inte ges fördelar relativt andra aktörer. Godköping måste också 
förhålla sig neutral i bredbandsfrågan i relation till bostadsbolag och energibolag samt bolagen 
sinsemellan. Precis som regeringen lyfter i sin bredbandsstrategi är det viktigt att klargöra vem 
som gör vad. Det har inte varit tydligt i Godköping.5  

I revisionens granskning har det framgått att kommunen planerat bredbandsutbyggnad 
tillsammans med stadsnätet utan att kommersiella aktörer fått delta, att kommunen 
tillhandahållit information om kommersiella aktörers utbyggnadsplaner till stadsnätet, att villkor 
för mark- och grävtillstånd sett olika ut för olika aktörer, att prissättning och andra villkor kring 
anläggning, samverkansmöjlighet och dialog med kommunens förvaltning hanterats på olika sätt, 
att aktörer getts olika förutsättningar för samverkansmöjligheter och dialog med byanät etc. 
Ansvariga på Godköpings stadsnät har vid flera tillfällen representerat kommunens 
bredbandspolitik och bredbandsutbyggnad. Samtidigt har kommunen aktivt försökt påverka 
kommunmedborgare och företagare att välja det kommunala stadsnätet framför en privat aktör. 
Med denna olyckliga sammanblandning av olika roller, brist på transparens och öppenhet samt 
brist på operativ effektivitet, har privata aktörer försatts i en ovisshet kring vilka förutsättningar 
som gäller, vilket i sin tur kan avläsas i uteblivna investeringar i Godköping. Granskningen visar 
att flera av dessa situationer har gjorts med avsikten att ge stadsnätet fördelar. Det här agerandet 
är inte i linje med regeringens bredbandsstrategi och konsekvensen blir tyvärr en osund 
konkurrens som fördyrar och försenar utbyggnaden av bredbandsinfrastruktur. 
Kommunrevision menar att den bristande konkurrensen kan ligga i stadsnätets intresse men inte 
i medborgarnas intresse och har varken bidragit till Godköpings bredbandsmål eller för att vara 
en attraktiv kommun för boende och företagande.  

 

Vägran, eller fördröjning av, att ingå markavtal eller ge grävtillstånd 

I vår revision har vi noterat att Godköping hindrat andra kommersiella aktörer att anlägga 
bredbandsinfrastruktur i kommunen. Detta har skett genom att fördröja avgörande 
beslutsprocesser, vägra samförlägga6 eller helt enkelt genom att vägra ingå markavtal och ge 

                                                           

 

5 I en lång rad kommuner anges ansvariga på det kommunala stadsnätet även som ansvariga för kommunens 
bredbandspolitik och utbyggnad, t ex i Arjeplog, Forshaga och Nyköping är det kommunägda stadsnätet som ansvarar 
för bredbandsfrågorna. 
6 Exempelvis har Tranås kommun inte gett en aktör möjlighet till samförläggning. 
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grävtillstånd. 7 Det finns exempel på där Godköping stadsnät fick sin generella ansökan om 
grävtillstånd i kommunen beviljad samma dag som den skickades in medan privata operatörer, i 
vissa fall, fått vänta flera månader för att beslutet skulle tas i kommunfullmäktige.8 Vi drar 
slutsatsen att detta gjorts i avsikt att skydda Godköping stadsnät från konkurrens och därigenom 
underlätta för deras planering och utbyggnad samt med motiveringen att en mer 
konkurrensutsatt situation kommer försvåra möjligheten att täcka alla hushåll i kommunen. 
Omsorgen om den egna bredbandsverksamheten är i sig begriplig men det är inte i 
medborgarnas intresse att kommunen medverkar till att begränsa marknadsaktörernas 
möjligheter till att investera i bredbandsinfrastruktur som så tydligt efterfrågas av Godköpings 
medborgare och företag. Genom att begränsa möjligheten för andra aktörer att anlägga 
infrastruktur i kommunen motverkas den drivkraft som marknadens aktörer har. 
Utbyggnadstakten blir långsammare när konkurrensfaktorn inte finns och driver på. 
Digitalisering förutsätter en snabb bredbandsutbyggnad som bör prioriteras. Aktörerna 
investerar 10 miljarder kronor årligen och Godköping borde arbeta för att få en större del av 
dessa medel vilket skulle ge en snabbare utbyggnadstakt till fler.  Både gällande lagstiftning och 
regeringens bredbandsstrategi lyfter konkurrensen som avgörande för en sund 
marknadsutveckling. Konsekvensen av utebliven konkurrens medför ett begränsat utbud och 
lägre grad av priskonkurrens, vilket är negativt för kommunens invånare.  

 

Utebliven upphandling och motverkan av parallell infrastruktur 

Ett av de områden som revisionen har uppmärksammat är att det kommunala bostadsbolaget 
inte har genomfört någon upphandling vid etablering av fastighetsnät samt har begränsat de 
boendes möjligheter att utnyttja det sammantagna tjänsteutbudet från samtliga 
bredbandsinfrastrukturer i fastigheterna. Bakgrunden till situationen är att det genom 
bostadsbolagets försorg har etablerats nya digitala fastighetsnät till beståndet på 1400 lägenheter. 
I dessa nya fastighetsnät har en så kallad öppen affärsmodell använts och tjänsteleverantörer har 
tecknat avtal med stadsnätet om att få leverera slutkundstjänster till lägenhetsinnehavarna. Den 
här affärsmodellen är allmänt vedertagen i Sverige. I det här fallet har det dock även inneburit 
nackdelar för slutkunderna då två kommunala bolag samarbetat i syfte att minska konkurrensen 
från alternativa leverantörer. När nya digitala fastighetsnät etablerades anslöts de nya 
fastighetsnäten utan föregående upphandling till Godköpings stadsnät. Avsaknaden av en 
konkurrensutsatt upphandling leder i regel till sämre villkor för slutkunden. Därefter har 
bostadsbolaget beslutat att aktivt begränsa möjligheterna för de boende att fortsätta köpa sina 
bredbandstjänster via kabel-tv-nätet och genom detta tvingat hushållen att välja Godköpings 
stadsnät. Vår bild av agerandet är att Godköpings bostadsbolag har haft ambitionen att erbjuda 
bra bredband till de boende men också sett möjligheten att både höja hyran och erhålla näthyra 

                                                           

 

7  Exempel på liknande företeelser finns i Hässleholms kommun som har ett generellt grävförbund för andra aktörer än 
stadsnätet.  
8 Vi marknadsaktörer uppskattar att det finns liknande problem i ca 20 – 25 procent av alla kommuner med egna stadsnät, 
nämnas kan Bjuvs kommun, Karlshamns kommun, Burlöv, Norrköping.    
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(kick back) från Godköping stadsnät. Affärsmodellen är i sig inte ovanlig eller olaglig men i och 
med att den bygger på att ju fler som använder det aktuella nätet desto större blir intäkterna till 
bostadsbolaget, finns det incitament till konkurrensbegränsande agerande. Detta gäller särskilt 
när bostadsbolaget och nätbolaget har samma ägare och man inte genomfört en upphandling. 
Kommunrevision ser positivt på att nya bredbandsinfrastrukturer etableras i fastigheterna men 
menar att avsaknaden av upphandling och begränsningarna till parallell infrastruktur 
missgynnat konkurrens, utbud och valfrihet för slutanvändaren. Det aktuella förfarandet är också 
helt mot regeringens bredbandsstrategi som uttryckligen säger att parallella infrastrukturer där 
dessa är möjliga inte bör förhindras.9 10    

 

Stadsnätet klättrar i värdekedjan  

I enlighet med regeringens bredbandsstrategi bör de offentliga aktörer som agerar på marknaden 
enbart verka på grundläggande nivåer i värdekedjan och parallella infrastrukturer bör inte 
förhindras. Regeringen menar att den affärsmodell där kommunerna inte erbjuder 
slutkundstjänster utan enbart tillhandahåller nät och tjänster på grossistnivån är den modell som 
kan bereda offentliga aktörer möjlighet att agera i samklang med tjänsteleverantörer för ett ökat 
utbud av tjänster till slutkunder. Trots att både marknadsreglering, regering och myndigheter 
tydligt uttryckt att offentliga aktörer inte bör förädla tjänster utan verka på grundläggande 
infrastrukturnivå har det skett i Godköping. Andra aktörer har inte getts tillträde till fastighetsnät 
och/eller svart fiber. Vidare har kommunen tillhandahållit KO-tjänster som direkt konkurrerar 
med privata aktörer. Med det utbud som numera finns av KO-tjänster är det Kommunrevisions 
rekommendation att Godköping stadsnät istället ska köpa sådan tjänst genom offentlig 
upphandling. Den främsta motiveringen till vår rekommendation är framtidsutmaningen för 
Godköping stadsnät. Digitaliseringens omfattning är stor och alltfler samhällskritiska tjänster blir 
digitala. Volymerna ökar kraftigt i näten samtidigt som sårbarheten växer, det är sannolikt att 
betydligt högre kvalitets- och beredskapskrav kommer att ställas och med det följer stora 
utmaningar för operatörerna att möta dessa krav. De privata aktörerna har stor kompetens och 
stora resurser som bör välkomnas, inte motarbetas.  

Godköping har tidigare argumenterat för att de genom sin KO-verksamhet öppnat upp för 
konkurrens genom så kallad ”öppen fiber”, men revisionens bedömning är att detta argument 
saknar stöd då fibern bara är delvis öppen. Det har varit stadsnätet som selekterat vilka 
marknadsaktörer som ska finnas med i utbudet som tjänsteleverantör och på vilka villkor. 

                                                           

 

9 Exempel på nämnda företeelser: Stängningen av kabel-tv-nätet i bolaget AB Framtiden i Göteborg - 70 000 hushåll 
berörda. Stängning av kabel-tv-nät i Uppsala - 10 500 hushåll berörda samt kabel-tv-nät i Nässjö genom bostadsbolaget 
Linden. Det kommunala bostadsbolaget Bodenbo har sagt upp avtalet med Com Hem och kabel-tv-nätet stängs – 2  000 
hushåll. I Botkyrka har kabel-tv-nätet stängts - Botkyrkabostäder har 12 000 hushåll. 
10 I Sundsvall har bostadsbolaget Mitthem ingått ett avtal med Servanet om att leverera en basuppkoppling om 2 Mbit/s 
som ingår i hyran för hyresgästerna (Kostnaden för nätavtalet och grundtjänsten på 2Mbit/s är inbakat i hyran för dig som 
bor i Mitthem, Ragunda Hyreshus eller ÅFA - http://www.servanet.se/pages/Natavtal). 
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Revisionen visar att det här inte skett med transparens och likabehandling.11 Det har inte heller 
skett med intresse för kommunens medborgare i första hand. Förfarandet har lett till osund 
konkurrens som fördyrat och försenat en bred utbyggnad av digital infrastruktur. En försenad 
utbyggnad har inte varit bra, varken för kommunen själv som behöver kunna nå alla för att 
maximera nyttan med digitaliseringen eller för de medborgare som inte blir digitalt delaktiga. 
Dessutom riskerar den bristande konkurrensen att drabba slutkunderna genom sämre utbud och 
högre priser.12  

 

Olämplig kommunal verksamhet  

Att en kommun främjar tillgång till snabbt och stabilt internet för alla kommunens medborgare är 
eftersträvansvärt. Att erbjuda WiFi på kommunala inrättningar såsom skolor och bibliotek är ett 
sätt att möjliggöra internetanslutning på viktiga platser. Kommunrevision har i granskningen 
inga invändningar mot att Godköping medverkat till sådana satsningar förutsatt att det sker i 
kommunala inrättningar och faciliteter. Det vi dock invänder emot är att kommunen väljer att 
göra detta i egen regi13. Det betyder att marknadsaktörerna trängs ut från en marknad där de 
både kan och vill investera och agera. Förfarandet har en betydande marknadspåverkan och 
kommer att få en ännu större påverkan på sikt. Marknadsaktörerna har såväl teknisk kunskap 
som insikt i hur marknaden kommer att påverkas och hur infrastrukturen bäst ska byggas på ett 
framtidssäkert sätt. Inom snar framtid kommer surfzoner att användas för betydligt större och 
fler användningsområden, där utvecklingen av sakernas internet (Internet of Things) kommer att 
vara drivande. Saker kommer att vara uppkopplade på ett sätt som ingen har sett tidigare och 
alla prognoser visar på att kommunikation på korta avstånd växer drastiskt. Att ta om hand 
denna dynamiska och snabbt föränderliga omvärld förutsätter marknadskrafter. Genom att 
utestänga marknadsaktörerna begränsas också medborgarnas möjligheter att få tillgång till 
marknadsaktörernas tjänsteutbud och kompetens. Även konkurrensens effekter av lägre priser 
uteblir. Genom att i egen regi erbjuda kostnadsfria surfzoner tar Godköping dessutom på sig ett 
ansvar för nätens säkerhet som befaras vara svår att upprätthålla över tiden. Frågan om det 
kommunala ansvaret för om medborgare smittas av datavirus via kommunens surfzoner i 
kommunala faciliteter anser vi inte vara tillräckligt utredd. Godköping tjänar sina medborgare på 
bästa sätt genom att upphandla dessa lösningar från en marknadsaktör och på så sätt ändå når 
samma syfte, dvs att erbjuda tillgång till internet i kommunens inrättningar.   

                                                           

 

11 I följande exempel har Com Hem velat gå in som tjänsteleverantör men fått nej eller fått sämre villkor än andra 
tjänsteleverantörer: GavleNet, Helsinge Net, Högsby Nät, Ljusnet, Sandnet, Vadstena stadsnät, Boxholm stadsnät, Ydre 
Stadsnät, Ödeshög stadsnät, Olofströms kabel-TV, Söderhamn NÄRA, Vaggeryds Energi. 
12 Exempel är Karlstads stadsnät som beslutat att, utan upphandling, kliva upp i värdekedjan och agera som KO. De har 
tillsammans med Arvika, Forshaga, Hammarö, Munkfors och Åmål bildat ett gemensamt nätbolag (MittNät AB). När 
nuvarande KO-avtal går ut ansluts även dessa till MittNät. Andra exempel på där stadsnät driver KO-verksamhet utan 
upphandling är Marks kommun, Hudiksvalls kommun, Vetlanda kommun. Även Vimmerby har uttalat att de har sådan 
avsikt när nuvarande avtal löper ut. 
13 Flera kommuner har startat kommunalt finansierade trådlösa surfzoner i kommunkärnor, till exempel Helsingborg, 
Leksand, Katrineholm. 


