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IT och internet har på ett par decennier helt förändrat samhället. I Norden finns det nu fler uppkopplade 
enheter än det finns människor. Vi går mot ett e-samhälle där områden som hälsa, sjukvård och skola 
blir allt mer beroende av digital infrastruktur. Sverige har under hela den resan gått i täten för den 
digitala revolutionen. Svenska företag ligger i utvecklingens framkant, och måste fortsätta göra det. 
Vi vill vara bäst på att använda teknikens möjligheter. Det är så vi ska stärka Sveriges konkurrenskraft.  

Kommunerna spelar en viktig roll i detta arbete. Det är där som de viktigaste besluten om vår IT- 
infrastruktur behöver tas. Det handlar om hur man ska gå till väga i kommunen för att nå den digitala 
agendan – att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Det viktigaste 
är inte IT-infrastrukturen i sig utan de digitala tjänster som denna ska möjliggöra. Tillgången till bred-
band är en demokratifråga som handlar om att alla ska ha tillgång till samhällets digitala tjänster, oav-
sett var man bor och verkar.

Digitaliseringen skapar möjligheter till nya arbetstillfällen och företagsetableringar. Nya digitala tjänster 
inom skola, vård och äldreomsorg ger oss möjlighet att ta del av samhällstjänster på ett helt annat 
sätt än tidigare. Vi kan träffa läkaren i datorn eller ta del av föreläsningar från universitet världen över 
direkt i surfplattan. Förutsättningarna för pedagogiken i skolan kan förbättras och det blir lättare att 
utbilda sig på distans. Fler och bättre digitala välfärdstjänster bidrar till att äldre kan bo kvar hemma. 
Avstånd får minskad betydelse, vilket ger människor på landsbygden större möjlighet att driva företag 
och bo kvar. Digitaliseringen möjliggör även ett mer klimatsmart samhälle, eftersom resurserna kan 
användas effektivare.

Grunden för denna positiva utveckling är en utbyggd IT-infrastruktur, vilket kräver stora investeringar. 
I många tätorter har bredbandsutbyggnaden kommit långt. En utmaning för de flesta kommuner är 
utbyggnaden på landsbygden. Det gäller därför att arbeta tillsammans - marknaden och det offentliga 
ihop - och utarbeta planer för hur vi på effektivaste sätt ska nå ut till så många som möjligt. För att 
bredbandsutvecklingen ska skapa så stor nytta för kommunen som möjligt bör arbetet kopplas  
samman med kommunens övriga visioner och utvecklingsplaner. Det handlar om att få med sig hela 
kommunen på digitaliseringsresan. I denna rapport presenteras hur olika kommuner har kommit igång 
med bredbandsutbyggnaden och hur deras fortsatta planer ser ut för att ta tillvara de möjligheter som 
skapas med den nya infrastrukturen. Avsikten är att det ska finnas inspiration att hämta för kommuner 
med olika förutsättningar och behov, för en fortsatt digitalisering av vårt samhälle. 

FLERA VÄGAR MOT DEN  
DIGITALISERADE KOMMUNEN
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FRI KONKURRENS OCH ÖPPNA NÄT

Telia tror på fri konkurrens och stödjer en öppen marknad. Fri konkurrens ger företag och 
hushåll ökad valfrihet, samtidigt som det främjar utveckling. Därför bygger vi fibernät 
som är öppna och möjliggör för hushåll och företag att fritt välja tjänster från de tjänste-
leverantörer som finns tillgängliga i vårt nät. Vi satsar såväl på kommuner och företag 
som på fastighetsägare - villahushåll och flerfamiljshus. Vi hjälper även samfälligheter och 
byalag att bygga fibernät.

FIBER OCH 4G ÄR EN HELHET

Fiber och 4G är en helhet ur ett användarperspektiv, inte två konkurrerande alternativ.  
Vi vill ha samma tillgång till tjänster med hög kvalitet i hemmet, när vi är på språng och när 
vi är på arbetsplatsen. Fiber används också för att säkra kapaciteten till mobilnätens bas- 
stationer för både befintliga och kommande generationens mobilnät. Därför är det nödvän-
digt att investera i både mobil och fast infrastruktur. Dessa två delar hänger ihop.



EKERÖS SMÅFÖRETAG  
FRODAS TACK VARE FIBERN
Ekerö kommun väster om Stockholm omfattar 140 öar, kobbar och skär i Mälaren. Av de cirka 27 000 
invånarna driver drygt var tionde ett företag - i Ekerö finns 3 200 företag, varav 80% är småföretag med 
en till fem anställda. Dessa företag är beroende av en snabb och stabil uppkoppling för att kunna bedri-
va sin verksamhet och fiberutbyggnaden har därför hög prioritet hos kommunen.

– Tidigare fick kommunen många samtal från frus-
trerade företagare som upplevde att det ständigt 
blev stopp i linan. För tre år sedan fick jag därför 
i uppdrag av kommunen att arbeta för att fiber- 
utbyggnaden skulle ta fart. Sedan dess har privata 
aktörer gjort över 11 000 installationer till företa-
gare och boende i kommunen. Idag har missnöj-
et försvunnit och vi får goda omdömen från våra 
företagare och medborgare, säger Stefan Pellén, 
kommunens näringslivschef.  

Närheten till Stockholm gör att Ekerö traditionellt 
har varit en pendlingskommun, men med hjälp av 
fiber hoppas kommunen minska resandet.

– I takt med fiberutbyggnaden kan allt fler välja att 
arbeta hemifrån, vilket inte bara sparar på miljön 
utan även gör att folk slipper de långa köerna till 
och från Ekerö och därigenom får mer tid över till 
familj och fritid, säger Stefan Pellén. 

Sedan den stora fibersatsningen började för tre 
år sedan har Ekerö inte bara klättrat på Post- 
och Telestyrelsens årliga kommunranking, kom-

munen rankas dessutom högt i flera företagar- 
undersökningar. 

– Fibern har varit mycket betydelsefull för det posi-
tiva företagsklimatet på Ekerö. Nu satsar vi för att 
nå regeringens bredbandsmål och samtidigt digi-
talisera skolan, vården och äldreomsorgen, säger 
Stefan Pellén.   

Nyckeln till att få med näringslivet på fibertåget har 
enligt Stefan Pellén dels varit att hålla företagen 
informerade kring utvecklingen och planerna, dels 
att vara lyhörda och stötta företagen samt mark- 
ägare när de stött på problem eller haft frågor. 

– Det har varit framgångsrikt att hela tiden hålla  
näringslivet i loopen. Som kommun gäller det att 
man lägger tid och kraft på fibern, även om utbygg-
naden genomförs av en privat aktör. Vi har haft 
kontinuerliga avstämningar med våra företagare 
för att höra efter vilka möjligheter de ser, vilka ut-
maningar de möter och på vilket sätt vi kan stötta 
dem, säger han.

EKERÖ KOMMUN 
26 984 INVÅNARE  
384,53 KVADRATKILOMETER YTA (219:E STÖRSTA KOMMUNEN) 
124,09 INVÅNARE/KVADRATKILOMETER (45:E HÖGSTA)
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140  ÖAR, KOBBAR OCH SKÄR

CA 27 000  INVÅNARE

1 AV 10  DRIVER FÖRETAG

3200  FÖRETAG

80%  SMÅFÖRETAG

FÖRETAGARKOMMUN. Ekerö klättrar på Post- och Telestyrelsens  
årliga kommunranking och rankas högt i flera företagarundersökningar.
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VARA VÅGAR DIGITALISERA
Vara kommun i Västra Götaland, tio mil nordöst om Göteborg, blev våren 2015 nominerade till utmär-
kelsen ”Årets IT-kommun”. I samma veva nominerades dessutom kommunens IT-chef, Mia Forsäng, till 
”Årets CIO”. Nyckeln till framgång är att kommunen inte enbart fokuserat på själva fiberutbyggnaden, 
utan parallellt även planerat för hur de ska ta till vara på de möjligheter fibern skapar.

– Det är nu när vi har byggt ut fibern som det  
roliga börjar. Vi ser över hur vi kan fortsätta att ut-
nyttja den snabba anslutningen på bästa sätt och 
vilka tjänster vi kan erbjuda kommunens verksam- 
heter, företag och invånare. Just nu planerar vi kring 
hur vi ska kunna digitalisera hela välfärden fullt ut,  
säger Mia Forsäng. 

Förutom att se över digitaliseringsmöjligheter-
na i kommunen samarbetar Vara kommun ock-
så med fem andra kommuner (de så kallade V6- 
kommunerna Skara, Lidköping, Götene, Grästorp 
och Essunga) i Skaraborgsområdet för att utveckla 
smarta digitala tjänster tillsammans.

– Vi tittar exempelvis på möjligheten att ta fram en 
kommungemensam app, där invånare kan få infor-
mation och tillgång till tjänster från alla sex kom-
muner. Våra invånare håller sig inte inom kommun-
gränsen utan rör sig i hela Skaraborg. Ett vanligt 
exempel är att man bor i en kommun och arbetar i 
en annan, säger Mia Forsäng.

I år kan kommunen prisas för sitt projekt ”Vara  
Digital”, som riktar sig till kommunens äldre invånare 
och andra som är intresserade av att lära sig ta 
till vara på digitaliseringens möjligheter. Projektet, 
som finansierats av Vinnova, startades med insikten 

att många av kommunens äldre kanske inte fullt ut 
har förstått möjligheterna med fiber, utan snarare 
kopplat upp sig för att på så sätt öka värdet på 
huset eller ge barnbarnen tillgång till digital under-
hållning när de är på besök. 

– Vi har under våren haft en rad workshops där vår 
personal har utbildat deltagarna i allt från att använ-
da Skype och Swish till att ladda ned appar, betala 
räkningar och använda kommunens e-tjänster. Vi 
har även tagit hjälp av kommunens sjundeklassare 
som fungerat som lärare. Deltagarna har varit eld 
och lågor över sina nya kunskaper och hittills har 
fem procent av alla kommunens invånare gått ut-
bildningen, säger Mia Forsäng.

Men det stannar inte där, Mia Forsängs målsätt-
ning för framtiden är tydlig:

– Om tio år tror och hoppas jag att vi är en av 
stjärnorna på den svenska digitaliseringshimlen, 
en kommun där invånarna lätt kan välja mellan 
olika digitala tjänster inom allt från välfärd och 
skola till privatliv. Kommunens slogan är ”Vara 
vågar” och det tycker jag verkligen att vi gör -  
digitalisering är idag en naturlig del i allt utveck-
lingsarbete vi gör i kommunen, säger hon.

VARA KOMMUN 

15 662 INVÅNARE 
700,65 KVADRATKILOMETER YTA (149:E STÖRSTA KOMMUNEN) 
22,47 INVÅNARE/KVADRATKILOMETER (166:E HÖGSTA)

STJÄRNOR. Varas IT-chef, Mia Forsäng, nominerades till  
”Årets CIO” 2015. Hon hoppas nu att kommunen på sikt  
blir en av stjärnorna på den svenska digitaliseringshimlen.
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– Vi har idag över 96% tillgång till 100 Mbit/s 
och det kommer att öka framöver, men det räck-
er inte, säger Ann Hellenius. Att bara ha massor 
med bandbredd och många enheter och sensorer 
uppkopplade till nätet betyder inte automatiskt att 
det är ”smart”. Istället är det hur vi använder band-
bredden, vilka tjänster vi erbjuder och hur band-
bredden påverkar näringslivet, offentlig sektor och 
medborgarna som avgör smartheten.

Även om Stockholm ligger med i världstoppen vad 
gäller uppkoppling finns det andra städer runtom 
i världen som har mer bandbredd och mer teknik, 
men Ann Hellenius beskriver en lite annan vision 
kring ett uppkopplat samhälle än bara den tekniska.

– Vi arbetar med en mer holistisk syn där den tek-
niska uppkopplingen bara är en del. Vi anser att 
en smart stad är detsamma som en hållbar stad 

och att digitalisering driver utvecklingen kopp-
lat till både det klimatsmarta, ekonomiskt håll-
bara, demokratiskt hållbara och socialt hållba-
ra och där bredbandsanslutningen är en bas för 
utveckling. Vårt uppdrag och utmaning ligger i att 
skapa tjänster som adresserar de fyra hållbarhets- 
dimensionerna och rent konkret skall vi erbjuda 
Stockholmarna bästa livskvalitet och det bästa  
klimatet för företagande.

STOCKHOLM SKA BLI VÄRLDENS  
SMARTASTE STAD
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Ann Hellenius, IT-direktör i Stockholms stad och Stefan Schildt, biträdande IT-direktör i Stockholms stad, 
har siktet inställt och målet klart: Stockholm ska vara världens smartaste stad senast 2040. Och det är 
snabb uppkoppling med fiber som lägger grunden till att nå detta mål, men det krävs mer än bara fiber i 
marken för att vara en smart stad.

Stefan Schildt berättar om flera konkreta projekt 
inom staden som möjliggjorts genom fiber. Ett av 
dem är Bandhagshemmet, ett vårdboende för 
missbrukare och andra som har svårt att klara sig 
själva i samhället. Han berättar att de boende mås-
te ha täta kontakter med myndigheter, men att det 
är mycket svårt för dem i och med de utmaningar 
de har i sina liv. Nu kan Bandhagshemmet, tack 
vare fiberanslutning, erbjuda de boende möjlighet 
att ha videomöten via Skype med myndigheter  
istället. Detta minskar antalet moment för de boende 
och gör att kontakten med myndigheterna kan skö-
tas på ett enklare sätt.

 

SNABB UTVECKLING AV MEDBORGARTJÄNSTER 
Men det är inte bara de mest utsatta i samhället 
som har nytta av bandbredd och digitalisering. Ann 
Hellenius berättar att man idag har ett sjuttiotal 
e-tjänster igång och att man får de allra bästa idé-
erna till nya, smarta e-tjänster från medborgarna.

– Vi har numera en ”Tyck till”-app där medborgar-
na kan anmäla om de ser något som inte fungerar, 
klotter eller nedskräpning. Tack vare smarta telefo-
ner och bra överföring kan vi snabbt få reda på och 
åtgärda små problem innan de blir stora. 

Det finns numera också smarta papperskorgar i 
Vasaparken, Observatorielunden och Vanadis- 
lunden. Detta har lett till att behovet för tömning av 
soptunnorna har minskat med 70% samt att kla-
gomål på parkernas renhållning minskat drastiskt. 
Staden får dessutom minskad miljöpåverkan ge-
nom att körrutten för att tömma soporna kan pla-
neras efter kortast möjligaste väg.

– Med en väl utbyggd IT-infrastruktur har vi byggt 
basen i Stockholm 2.0, men vi är inte färdiga. Nu 
startar jobbet på riktigt med att utnyttja denna 
infrastruktur och skapa värdefulla tjänster. Framför 
allt har vi nu förutsättningar för att effektivisera  
offentlig förvaltning, men också skapa förutsätt-
ningar för näringslivets innovatörer att bygga nya 
spännande tjänster. 

Ute i världen är Stockholm ansedd som en av de 
ledande entreprenörshubbarna där nya spännande 
företag skapas. Bland annat har tidningen Forbes 
beskrivit Stockholm som en ”Unicorn Factory” och 
konstaterar att staden har näst flest antal fram-
gångsrika startupföretag (s.k. ”Unicorns”) i världen 
efter Silicon Valley.

– Vi sticker ut i världen som en av de mest entre-
prenörstäta och entreprenörsvänliga städerna. En 
viktig faktor är att vi har en mycket god digital  
infrastruktur, men också att vi har ett brett perspektiv 
på vad vi kan använda infrastrukturen till, säger Ann 
Hellenius. Just nu är kanske öppen data, alltså det 
data som genereras av de offentliga systemen, ett 
av de mest spännande områdena för entreprenörer 
att utforska.

Just en kraftfull och lättillgänglig digital infrastruktur 
är grunden för den kommande vågen av innova-
tion. Uppkopplade saker – Internet of Everything,  
Internet of Things, sakernas internet - behöver en 
stabil, lättillgänglig uppkoppling. Och den nya tek-
niken kan göra underverk på oväntat sätt.

Bostadsområdet runt Valla Torg, Årsta, söder om 
Stockholm har renoverats och där har staden bland 
annat kopplat upp cykel- och gångbanor. Med  
sensorer och energieffektiv LED-belysning skapar 
man en säkrare trafikmiljö. Utomhusmiljön blir också 
säkrare och mer energieffektiv när gatorna blir ut-
rustade med självkontrollerande LED-belysning 
och fjärrinställda belysningsscheman.

– Den grundläggande digitala infrastrukturen ska-
par förutsättningarna för att göra Stockholm till en 
smartare stad, men inte bara utifrån ett tekniskt 
perspektiv utan också smart att bo, leva och arbeta 
i, avslutar Ann Hellenius.

SMARTAST I VÄRLDEN. Ann Hellenius, IT-direktör i Stockholms stad,  
och Stefan Schildt, biträdande IT-direktör har siktet inställt på att  
Stockholm skall bli världens smartaste stad.

VI ANSER ATT EN SMART 
STAD ÄR DETSAMMA SOM 
EN HÅLLBAR STAD

STOCKHOLMS STAD

923 516 INVÅNARE  
207 KVADRATKILOMETER YTA (252:E STÖRSTA KOMMUNEN) 
4 934 INVÅNARE/ KVADRATKILOMETER (2:A HÖGSTA)
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FIBERN SKAPAR NYTT HOPP I SUNNE
Sunne kommun, mitt i Värmlands mest sköna natur och på gränsen till bergen i väster, har fått nytt 
hopp genom sin framsynta satsning på fiber. Erik Larsson, IT-chef på kommunen, förklarar hur gles-
bygden Sunne klättrat till en topposition i tillgången till snabbt bredband. – Vi ser att satsningen på fiber ger betydligt bättre 

förutsättningar att driva företag samt att man kan 
distansarbeta på ett enklare sätt, säger Erik Larsson. 
Nu kan man bo i Sunne och arbeta i Karlstad, 
Stockholm eller t.o.m. ännu längre ut i världen och 
kanske jobba hemifrån vissa dagar i veckan. Det 
kanske inte är någon omedelbar inflyttning på 
grund av detta, men det har definitivt minskat  
risken för avflyttning.

Sunne har insett att fiber är en överlevnadsfråga 
för kommunen. Genom att erbjuda snabb upp-
koppling till invånare och företag kan kommunen 
ge de befintliga företagen möjlighet att utvecklas  

och digitaliseras samt dra nytta av den allt högre 
tjänstefieringen av näringslivet och offentlig sektor. 
Erik pekar på att digitaliseringen enligt bland annat 
rapporter från SKL är det enda sättet att klara den 
offentliga servicen i framtiden.

– Vägar, vatten, el och avlopp är viktiga kommunala 
frågor och en central del av infrastrukturen. Men 
fiberanslutning börjar också bli nära nog lika viktig, 
det är ingen lyx längre att ha snabb anslutning - det 
är en överlevnadsfråga för en kommun. Nu gäller 
det för offentlig sektor och näringsliv att ta nästa 
steg och verkligen utnyttja fibernätets potential!

SVENSKA RALLYT BLEV TILLGÄNGLIGT PÅ NYTT SÄTT

SVT fick bättre anslutningshastighet i de värmländska skogarna än de har i TV-huset på 
Gärdet i Stockholm. Svenska rallyt som går av stapeln på skogsvägar runt Sunne är en av 
Sveriges största rallytävlingar. Rallyt bevakas stort av media och SVT har omfattande sänd-
ningar från skogarna. Tack vare eldsjälarna från Ransbysätter Fiberförening, driftledningen 
på Skanova samt Telia kunde man via föreningens fibernät erbjuda SVT hela 1000 Mbit/s 
under rallydagarna. Erik Larsson berättar att teknikerna på SVT bara gapade och menade 
att de hade bättre prestanda i Sunnes skogar än de hade hemma i TV-huset på Gärdet mitt 
i Stockholm.

– Kommunledningen insåg redan 2010 att Sunne 
behövde en infrastruktur av snabb fiberanslutning 
till såväl hushåll som företag och kommunal drift. 
De tog ett modigt beslut om att investera 27 miljoner 
kronor i utbyggnad av ett stamnät som gjorde det 
möjligt för fiberföreningar att ansluta sig.

Just fiberföreningar, nya tidens byalag, var nyckeln 
till framgång i Sunne enligt Erik Larsson. Han  
berättar att det ganska snabbt bildades nio fören-
ingar, men att man med bra samverkan mellan  
näringsliv, kommun och leverantörer nu är uppe i 
ett 30-tal aktiva fiberföreningar.

– Just dessa aktiva fiberföreningar tror jag är 
nyckeln till att vi idag, enligt våra beräkningar kan  

erbjuda 92% av alla fastigheter i kommunen fiber. 
Och förutom att de förvaltar fiberanslutningen via 
enkla och tydliga avtal har de också skapat en ny 
slags gemenskap i bygden. Nu har grannar kontakt 
med varandra, man träffas och umgås - tack vare 
det gemensamma intresset för fiberanslutning.

 
 
Att en fiberanslutning innebär långt mer än bara 
snabbare internet-surfande och möjlighet till di-
gitala tv-kanaler är något som allt fler börjar inse. 
Just i Sunne kommun har tillgången till fiber även i 
glesbygd gjort att kommunen blivit attraktivare att 
bo i. 

GODA EFFEKTER I SAMHÄLLET 

HOPPFULL. Erik Larsson, IT-chef på kommunen, ser en snabb  
anslutning som överlevnadsfråga för Sunne kommun.

DET ÄR INGEN LYX LÄNGRE ATT HA SNABB ANSLUTNING 
– DET ÄR EN ÖVERLEVNADSFRÅGA FÖR EN KOMMUN
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FIN UTSIKT ÖVER ULRICEHAMNS  
DIGITALA MOTORVÄG
Ulricehamns Energi har byggt fiber till kommunens invånare sedan 2001 och har fram till idag grävt ner 
ca 450 km stamfiber och anslutit i stort sett alla större företag, kommunala inrättningar och flerfamiljshus 
inom kommunen.

Hans Andersson, fibernätschef på Ulricehamns 
Energi, säger att intresset för en fiberanslutning 
bland privata fastighetsägare fullkomligt exploderat 
under 2015. Med anledning av det stora intresset 
tredubblar energibolaget sina resurser under 2016.

– Vårt uppdrag som kommunalt energibolag är att 
erbjuda de som bor och verkar  i kommunen en 
god infrastruktur i form av el, fiber, fjärrvärme, vatten 
och avlopp. Vi skall helt enkelt göra kommunen 
attraktiv. Vi har under 2015 och 2016 undersökt in-
tresset för fiber bland privata fastighetsägare och 
vi är överväldigade av det stora intresset, säger 
Hans Andersson. 

Processen innebär att energibolaget undersöker 
inom vilka områden intresset för fiber är som störst 
genom att göra utskick och ha informationsmöten. 
Det är inte ovanligt att man får 70% intresse- 
anmälningar redan vid dessa möten och sedan när 
man väl kommer igång med grävandet och instal-
lationen så stiger ofta andelen som drar in fiber till 
80 - 90%.

– Intresset är mycket stort och vi har just nu 15-20 
grävmaskiner igång som lägger ner kanalisation för 
fiber, säger Hans Andersson. I denna takt kommer 
vi under 2016 att ha anslutit minst 50% av hushål-
len och med råge nå vårt mål på 90% till 2020.
Hans Andersson indikerar också att det nog inte är 
en omöjlighet att i stort sett vara på 100% 2022.

- Vi går mot en framtid där alla vill ha en snabb 
uppkoppling. Vi vet med säkerhet att det kommer 
mer och mer tjänster som kräver mer och mer 
bandbredd.

ENERGIBOLAGET MÅSTE INTE GÖRA ALLT  
Energibolaget har en vision som lyder ”Bredband 
till alla” och man arbetar därför inom hela kommu-
nen som till ytan är den största i Västra Götaland. 
Som på många andra ställen i landet finns det fiber- 
föreningar även i Ulricehamns kommun, men här 
skiljer det sig åt från övriga delar då de flesta förli-
tar sig på att energibolaget ska bygga ut fibernätet 
även på landsbygden. Men energibolaget behöver 
inte göra allt. 

I Ulricehamn agerar Telia kommunikationsoperatör 
vilket innebär att de ansvarar för den tekniska driften 
av nätet och erbjuder ”Öppen Fiber”, ett öppet fi-
bernät där ett tiotal leverantörer erbjuder sina 
tjänster för tv, bredband och telefoni. Det innebär 
att slutkunden fritt väljer vilka tjänster man vill ha 
och vilken av tjänsteleverantörerna man vill köpa 
dessa tjänster från.

Företagarna och boende i regionen är mycket nöjda 
med energibolagets fiberutbyggnad, inte bara för 
egen del utan också för att deras anställda får till-
gång till bättre infrastruktur. Man ser också att 
pendlare från Göteborg och Jönköping enklare kan 
välja att bo i Ulricehamn och kanske arbeta hemi-
från på ett effektivt sätt.

– När motorvägen, riksväg 40, byggdes klar och 
anslöt oss rent fysiskt till västkusten blev det ett lyft 
för hushållen och näringslivet här, men lika viktigt 
som en asfalterad motorväg är en digital motorväg 
och det är den vi bygger nu.

VI HAR JUST NU 15-20 GRÄVMASKINER IGÅNG 
 SOM LÄGGER NER KANALISATION FÖR FIBER

ULRICEHAMNS KOMMUN:

23 494 INVÅNARE  
1 116 KVADRATKILOMETER YTA (105:E STÖRSTA KOMMUNEN) 
22,46 INVÅNARE/ KVADRATKILOMETER (167:E HÖGSTA)

INTE BARA VACKERT. För Hans Andersson, fibernätschef på  
Ulricehamns Energi, är utsikterna för att skapa möjligheter för en  
fullt digitaliserad kommun lika goda som utsikten över sjön Åsunden.
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FIBERUTBYGGNAD ÖPPNAR UPP FÖR 
SMARTA SKOLOR
I takt med att fiberutbyggnaden sker i Sverige börjar allt fler kommuner ta till vara på digitaliseringens 
möjligheter inom en rad olika verksamheter, inte minst i skolan. Företaget Smart Classroom Manager, 
som grundades 2013 av läraren Johan Bergqvist, är en av de aktörer som vill inspirera svenska skolor 
till att tänka litet smartare, både i klassrummen och utanför.

– En smart skola frigör tid för personalen så att 
de kan fokusera mer på sina elever istället för att  
sitta med administration, säger Eva Pethrus, VD på 
Smart Classroom Manager. 

Smarta digitala lösningar hjälper inte bara läraren 
att minska administrationen, utan ger även positiva 
effekter för elevernas inlärning. Idag kan det vara 

svårt för läraren att veta hur många av eleverna som 
förstått det som diskuterades på lektionen. Med 
några snabba uppföljningsfrågor som barnen kan 
besvara med hjälp av sina mobiler innan de lämnar 
klassrummet kan läraren få direkt återkoppling på 
sin undervisning och vad som behöver repeteras 
eller förklaras på ett nytt sätt under nästa lektion.

Modellen ”det omvända klassrummet” (”flipped 
classroom”) ger eleverna möjlighet att få web- 
baserade genomgångar som underlag istället för 
traditionella föreläsningar i klassrummet, vilket fri-
gör mer tid för laborativt arbete på lektionerna. Det  
demokratiserar också lärandet så att eleverna i 
lugn och ro kan få titta på och repetera det som 
läraren har sagt på video i sin egen takt.

Eva Pethrus menar att många svenska skolor är 
bra på att ta till vara på digitaliseringens möjlighe-
ter, även om en del har en lång väg kvar att gå. Det 
är allt fler som får upp ögonen för olika typer av 
smarta tjänster, inte minst på grund av lärarbristen 
som gör att man måste hitta sätt att bättre utnyttja 
de befintliga lärarnas tid. 

– Jag tycker att det är orättvist att säga att Sverige 
hamnat på efterkälken vad gäller skolan, däremot 

finns det en stor spridning över landet i hur man 
tar till vara på de möjligheter som digitaliseringen 
redan idag erbjuder. I Sverige finns skolor som är 
världsledande inom lösningar för smarta klassrum, 
men det finns också skolor som inte påbörjat digi-
taliseringsresan än, säger Eva Pethrus.

Eva Pethrus lyfter upp flera exempel på vad som 
kännetecknar en smart skola, exempelvis att för-
skolepersonalen på ett enkelt sätt har koll på vilka 
barn som är på plats samt när och av vem de ska 
hämtas och lämnas vilket ger ökad säkerhet och 
trygghet för barnet. Via en app skickas enkelt en 
digital notis till läraren om att barnet är sjukt,  
istället för att föräldern som idag behöver ringa  
eller mejla vilket innebär mer administration både 
för skolan och för den enskilda läraren.

En smart lösning som Eva Pethrus särskilt lyfter 
fram är en kombinerad dokument- och hand- 
scanner. Redan från förskolan finns det långt- 
gående dokumentationskrav och därtill är det 
många föräldrar som vill kunna ta del av vad  
barnet gjort under dagen. Barnen kan själva lägga 
det de skrivit eller målat på bordet, lägga handen 
på handscannern varpå det som ligger på bordet  
automatiskt fotograferas och skickas till för-
äldrarna och läggs i barnets portfolio och läro-
blogg. Med hjälp av dokumentscanner och hand- 
scanner kan elever dessutom scanna sina pappers- 
prov eller uppgifter, som läraren sedan får digitalt. 
Om man inte gör självrättande prov eller läxförhör 
direkt i systemet förstås. 

Även utdelning av omdömen och betyg, schema- 
läggning och kommunikation med föräldrar och  
lärarkollegor är något som redan idag kan skötas 
digitalt av läraren. 

– Kan förskolepedagogen spara tre minuter admin- 
istration per barn och dag och man har tjugo barn i 
sin förskolegrupp, då kan läraren spara fem timmar 
varje vecka som kan användas tillsammans med 
barnen istället, avslutar hon. 
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SMART SKOLA. Smarta digitala lösningar 
hjälper inte bara läraren att minska administrationen, 
utan ger även positiva effekter för elevernas inlärning.
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SAMVERKAN NYCKELN TILL
PARTILLES HUNDRAPROCENTMÅL
För två år sedan beslutade kommunstyrelsen i Partille att hundra procent av kommunens hushåll ska ha 
möjlighet att beställa bredband via fiber innan utgången av 2016. Sedan dess har kommunens IT-chef 
Per Wikström jobbat stenhårt tillsammans med Telia, Skanova och kommunens projektgrupp för att nå 
målet i tid.

– Jag är hoppfull, det känns väldigt bra just nu och 
jag räknar med att vi kommer att nå målet i tid, 
säger han.

Framgångsfaktorerna bakom Partilles extremt 
snabba fiberutbyggnad är enligt Per Wikström att 
de haft en klar och tydlig målsättning kring vad de 
vill uppnå och sedan satt press på såväl sig själva 
och kommunens verksamheter som på de leveran-
törer och samarbetspartner som driver utbyggnaden. 

– Mitt tips till andra kommuner är att diskutera med 
ledningsägare om hur man som kommun kan 

underlätta och göra det mer attraktivt för aktörer 
att lägga fiber, det finns många saker kommunen 
kan göra förutom att bidra ekonomiskt. Genom att 
se över sina markavtal, samförlägga och se över 
tillståndshanteringen blir det mycket enklare för 
aktörer att bygga effektivt. Det kan vara det som är 
avgörande för att man ska kunna höja målsättning-
en och kanske till och med eftersträva hundra pro-
cent, säger Per Wikström.

Eftersom kommunen geografiskt är relativt liten 
och fastigheterna ligger samlat vågade man sticka 
ut hakan rejält och sätta en så pass tajt deadline, 
men de har ändå stött på vissa utmaningar under 
resans gång. 

– Utmaningarna har främst bestått i att det blivit ett 
enormt tryck på vissa av kommunens avdelningar, 
till exempel gatuavdelningen och olika tillstånds-
funktioner. Samtidigt har samordning hela tiden 
varit ett ledord för oss i Rörgruppen, kommunens 
projektgrupp. Det har handlat om att prioritera  
tillståndshantering framför andra uppgifter och att 
se över vad vi kunnat samförlägga och anpassa 
till redan planerade infrastrukturarbeten, säger  
Per Wikström.  

Intresset från kommuninvånarna och det lokala nä-
ringslivet har varit stort ända från början. Många 
hörde av sig till Per Wikström och efterfrågade fi-
ber för att kunna arbeta på distans eller driva eget  
företag från hemmet. Även i kommunens egna 
verksamheter har intresset varit stort och det pågår 
just nu en digitaliseringsprocess inom både skola 
och sjukvård.

– Vi har som målsättning att så snart som möjligt 
fullt ut kunna ta till vara på de möjligheter till digi-
talisering och e-hälsa som fibern ger. Inom skolan 
är det redan full aktivitet på området, avslutar han. 

PARTILLE KOMMUN:

36 977 INVÅNARE  
58,41 KVADRATKILOMETER YTA (280:E STÖRSTA KOMMUNEN) 
651 INVÅNARE/KVADRATKILOMETER (15:E HÖGSTA)

I VARJE HUS. För två år sedan beslutade  
kommunstyrelsen i Partille att 100 % av  
kommunens hushåll ska ha möjlighet att  
beställa bredband via fiber innan utgången  
av 2016.
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Patienter med kroniska sjukdomar som kräver tät uppföljning kan ha stor nytta av IT-uppkopp-
ling till vården. Nu testas ett avancerat hemmatest för patienter med den kroniska sjukdomen IBD  
(Inflammatory Bowel Disease) eller ”inflammatorisk tarmsjukdom” som den kallas på svenska. 

SMART UPPKOPPLAD TEKNIK GER 
KRONISKT SJUKA BÄTTRE LIVSKVALITET

Tekniken gör att patienter som lever med IBD en-
kelt kan göra ett självtest på sina värden hemma, 
rapportera dem via sin mobiltelefon till vårdens 
kvalitetsregister, beslutstöd och behandlande  
läkare. Genom större delaktighet och ökad insyn 
får patienten därmed bättre kontroll på sin sjuk-
dom och livssituation. Genom att på detta sätt 
skicka in sina data till experter kan man fånga 
upp ifall det finns tarminflammation och få snabb 
hjälp med att häva den.

 
 
Erik Hellman, en 26-årig Stockholmare, är en av 
patienterna som testat tekniken. Han fick sin 
diagnos för fem år sedan. Då var han allvar-
ligt sjuk och det tog över ett halvår att häva in-
flammationen. Erik Hellman beskriver hur han 
förut var tvungen att gå till kliniken, hämta test- 
utrustning, gå hem och göra testet, återvända till 
kliniken och lämna in testet och sedan vänta upp 
till två veckor på att labbresultatet skall återvända.

– Denna teknik har gjort mitt liv mycket enklare 
och tryggare, säger Erik Hellman. Genom frågorna 
och det labbtest jag själv gör och skickar in via 
min mobiltelefon ser jag direkt om mina värden 
är onormala och kan få hjälp att häva det innan 
det blir allvarligt. Tack vare denna teknik blir mitt 
liv mycket friare, jag kan till och med åka på lång- 
semester utan att oroa mig. 

Självtestet gör att Erik Hellmans vardag idag ser 
helt annorlunda ut. 

– Nu gör jag allt hemma, scannar in det, skickar in 
det och får direkt reda på om testet är normalt eller 
inte, säger Erik Hellman. Om något är onormalt 

så ser kliniken det direkt och hör av sig och så 
snackar vi om hur vi skall lösa det. Otroligt skönt.

Även vården är mycket nöjd med tekniken och ser 
stora fördelar och vinster. 

– Den stora vinsten för patienten är att det förenklar 
uppföljningen av sjukdomen och snabbt ger åter-
koppling på graden av inflammation i tarmen,  
säger Henrik Hjortswang, överläkare och klinik-
chef på Mag-tarmmedicinska kliniken vid Univer-
sitetssjukhuset i Linköping. De pilotstudier vi hit-
tills gjort visar att patienterna är positiva och att 
den tekniska överföringen av data fungerar bra. Vi 
kommer nu att gå vidare med nationella projekt 
för att se hur vi bäst kan använda denna teknik i 
praktisk sjukvård. 

Ett exempel på nyttan är att vid aktiv inflamma-
tion göra täta tester för att tidigt upptäcka ök-
ande tarminflammation och justera medicineringen  
innan ett symptomgivande skov uppkommit. 
Många patienter skulle då själv kunna justera sin 
medicinering utan att kontakta läkare och sedan 
själv följa upp via självtesternas data att medici-
neringen fungerar. Samtidigt är säkerheten hög i 
och med att IBD-teamet på sjukhuset också kan 
följa patientens data.

– När en patient har skickat in data som avviker 
från det normala får jag ett larm på min skärm, 
säger Susanna Jäghult, Leg. sjuksköterska på 
Stockholm Gastro Center. Då kan vi enkelt ta 
kontakt med patienten och ge råd om lämplig  
åtgärd. Vi kan också snabbt avgöra om vi skall 
göra en endoskopi (titta in i tarmen med en kamera) 
eller inte.

FRIARE LIV FÖR PATIENTER  

Belastningen på såväl vård som patient kan med 
denna teknik bli avsevärt mindre. Det är enklare 
och friare för patienten som slipper lägga tid på 
att lämna prov på sjukvårdsinrättning utan istället 
kan göra testet hemifrån. Patienten kan också via 
appen lämna uppgifter om sina tarmbesvär och 
hur de mår direkt till vården istället för att behöva 
passa telefontid eller lägga tid på att komma på 

mottagningsbesök (och varje gång kanske behöva 
ta ledigt från jobbet eller skolan). 

För vården innebär denna digitala lösning också 
enklare hantering, mindre administration men 
framför allt bättre kvalitet då data registreras på ett 
konsekvent sätt i kvalitetsregister, vilket under- 
lättar uppföljning.
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TEKNIK SOM GER FRIHET.  
IBD-patienten Erik Hellman  
känner stor frihet med den  
nya tekniken.

DIGITAL IBD-ÖVERVAKNING ENKLARE FÖR BÅDE PATIENTEN OCH VÅRDEN

I Sverige finns det ca 25 000 personer med Crohns sjukdom och 30 000 med ulcerös kolit 
som båda är inflammatoriska tarmsjukdomar, och dessa sjukdomar är i ökande, framför allt 
hos unga. Biopharmaföretaget AbbVie har i samarbete med Telia tagit fram en lösning som 
består av en hemtestmodul framtagen av AbbVie som används tillsammans med patientens 
mobiltelefon. Patienten svarar på en rad symptomfrågor och tar ett självtest för att mäta sitt 
kalprotektinvärde, en markör för tarminflammation vid IBD. Resultatet kan sedan snabbt 
avläsas via patientens egen smartphone och skickas till SWIBREG, det svenska kvalitetsre-
gistret och beslutstödet för IBD. Patienten äger sina resultat och har gett sitt godkännande 
för att dela sina värden med sin vårdgivare. Systemet har testats på ett tiotal kliniker runtom 
i Sverige där över femtio patienter medverkat i ett pilotprojekt.



FIBER SOM GRUND NÄR ALMEDALEN 
KOPPLAS UPP
Varje sommar samlas över 35 000 politik- och samhällsintresserade i Visby för Almedalsveckan. Under 
sju dagar kokar staden av aktivitet när politiker, intresseorganisationer, myndigheter, kommuner, land- 
sting, föreningar och företag samlas för att diskutera samhällsfrågor och evenemanget bevakas av över 
650 journalister från hela världen.

Den stora anstormningen av besökare, som alla 
förväntar sig lika bra uppkoppling i Visby som på 
fastlandet, och det faktum att allt fler vill dela sin 
upplevelse i sociala medier gör att trycket ökar på 
det publika mobilnätet. Därför förstärker Telia varje 
år mobilnätet med temporära basstationer runt om 
i staden.

– Det är inte ovanligt med upp till 15 000 samtidiga 
användare av mobilnätet under Almedalsveckan 
och då räcker inte den existerande infrastrukturen 
till eftersom den är anpassad för de boende på  
Gotland. Förutsättningen för den tillfälliga utbyggna-
den är tillgången till vårt existerande fibernät och 
till det drar vi temporära fiberkablar och sätter upp 
temporära mobilstationer för 3G och 4G, säger 
Hans Hyttsten, projektledare på Telia Eventtjänster.

Ungefär två månader innan Almedalsveckan på-
börjas planeringen. Bland annat ser Telia över vilka 
arrangemang som kan tänkas dra extra mycket 
människor för att därigenom kunna bestämma vilka 
platser som behöver extra förstärkning. 

Under fyra dagar veckan innan Almedalen arbetar 
sedan 10-12 tekniker heltid för att få allt på plats 
i tid.

– Om vi till exempel vet att en minister ska besö-
ka ett visst seminarium kan vi på förhand anpassa  
nätet just där för att det ska klara av en stor mängd 
människor som använder sociala medier samti-
digt och journalister som sänder live, säger Hans 
Hyttsten.

 
UPPKOPPLING FÖR BÅDE SMÅ OCH STORA EVENT 
Det är inte bara under Almedalsveckan som Telia 
förstärker nätet med temporära lösningar, Hans 
var också ansvarig för nätet under skid-VM i Falun 
2015. Precis som under Almedalsveckan använ-
de man där fiber som bas för att kunna leverera 
de tjänster som behövdes för att arrangörerna, 
pressen och publiken skulle kunna utnyttja nätet 
samtidigt. Även betydligt mindre arrangemang än 
Almedalsveckan och skid-VM kan dock kräva en 
temporär förstärkning av nätet. 

– Jag har genom åren arbetat med allt från 
små företagsevent till stora arenalösningar.  
Förra sommaren hjälpte vi till exempel en liten  
musikfestival som behövde fiber till sin camping-
plats. Då byggde vi en tillfällig fiberkabel från vår 
station ut till campingen så att de kunde erbjuda 
sina gäster streamad TV och andra tjänster, säger 
Hans Hyttsten.
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SURFVÅG. Under Almedalsveckan besöker över  
35 000 politik- och samhällsintresserade, som  
alla flitigt använder mobilnätet, Visby. En tillfällig  
förstärkning av nätet är därför en nödvändighet.



Utmaningen i många delar av Sverige är att nå ut med fiberutbyggnaden i hela länet, även till glest  
bebyggda områden. Genom ”Örebromodellen” är Örebro län på god väg att lyckas.

Redan för femton år sedan bestämde sig Länssty-
relsen i Örebro tillsammans med länets kommuner 
att de gemensamt skulle verka för att få en omfat-
tande IT-infrastruktur på plats som skulle komma 
alla invånare till gagn. Man har sedan dess träffats 
en gång i månaden för att planera arbetet på både 
lokal och regional nivå, vilket har lett till att hela lä-
net är på god väg att nå regeringens bredbandsmål.

– I vår arbetsmodell finns specifika uppgifter för 
såväl lokala byalag och det offentliga i form av 
kommunen eller Länsstyrelsen som för marknads-
aktörerna. Genom att vi, samtidigt som det pågår 
lokala processer, tagit ett samlat grepp har vi fått 
samordningsvinster och därigenom kunnat använ-
da skattepengarna på ett klokt sätt, säger Bengt 
Larsson, som har varit bredbandssamordnare på 
Länsstyrelsen i Örebro.

Ledordet i Örebromodellen är ”samarbete” och alla 
kommuner i länet har skrivit under den regionala 
digitala agendan i vilken länets bredbandsmål  
preciseras. Fiberutbyggnaden planeras och drivs 
av kommunerna tillsammans med marknads- 
aktörerna och byalagen, medan Länsstyrelsen står 
för samordningen.

– Genom att samarbetet har inkluderat samtliga 
kommuner kan man säga att alla är med på banan 
och går i takt, vårt mål har varit att ingen kommun 
ska halka efter eller sitta bredvid på läktaren.  
Detta har också gjort att vi fått en större tyngd när 
vi förhandlat med olika marknadsaktörer, säger 
Bengt Larsson.  

Snart har alla invånare i tätorter med fler än 200 
invånare i Örebro Län erbjudits möjlighet att få fiber. 

På den glest befolkade landsbygden har dock inte 
alla invånare fått samma möjlighet ännu. Inom kort 
kommer Länsstyrelsen, tillsammans med Telia och 
kommunerna Nora och Hällefors, att påbörja ett 
pilotprojekt kring lösningar även där det är långt 
mellan de boende. Målet är att erbjuda fiber till 
samma anslutningskostnad som i länets tätorter. 
Om pilotprojektet faller väl ut hoppas man att även 
länets övriga kommuner ska bli aktuella för liknande 
projekt framöver, samt att Nora och Hällefors kan 
fungera som förebilder för resten av landet. 

– Det har varit viktigt för oss att finna en modell där 
det är en rimlig nivå på den offentliga finansiering-
en och kundens anslutningsavgift liksom att det 
också finns en kommersiell möjlighet för leveran- 
tören, säger Bengt Larsson. 

ÖKAD RÄCKVIDD I HELA LÄNET 
GENOM ÖREBROMODELLEN 
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STABIL HISTORIA. Redan för femton  
år sedan inledde Länsstyrelsen i Örebro  
ett samarbete med länets kommuner för  
att gemensamt bygga ut IT-infrastrukturen.
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Genom att småländska Hultsfred lyckats underlätta för marknadsaktörer att bygga fiber i kommunens 
tätorter har kommunens relativt begränsade resurser kunnat läggas på andra delar av utbyggnaden som 
borgar för att kunna erbjuda fler invånare fiberanslutning. Man har till exempel kunnat stötta fiber- 
föreningar i arbetet med sökande av glesbygdsbidrag. Resultatet blir att man snart hoppas kunna nå det 
nationella bredbandsmålet, fyra år före måldatum 2020 och ett år före kommunens eget mål. Nu arbetar 
Hultsfred målmedvetet för att med hjälp av fiberutbyggnaden bli en av landets smartaste kommuner när 
det kommer till digitalisering.

– För oss är digital infrastruktur lika viktig som  
fysisk infrastruktur i form av vägar och järnvägar. 
Idag är trenden i kommunen att vi går från teknik till 
verksamhetsutveckling och det är också därför jag 
har gått från rollen som IT-chef till att vara  
e-utvecklingschef. Vi har en hel avdelning som fo-
kuserar helt på digitaliseringen och vi samverkar 
dessutom med flera andra kommuner, säger Stefan 
Wittlock, e-utvecklingschef på Hultsfreds kom-

mun. Inledningsvis prioriterar kommunen tre områ-
den inom digitalisering – e-hälsa, e-tjänster samt 
identitet, det vill säga säker åtkomst. Inom dessa 
stora områden har man startat flera mindre parallel-
la projekt.

– Verksamheterna har ofta fullt upp med sina dagliga 
sysslor och det kan då vara svårt att stanna upp, 
höja blicken, planera och visionera för att 

komma ur sina invanda hjulspår. Det är där vi på 
digitaliseringsavdelningen kan komma in och stötta. 
En av mina käpphästar är att om vi ska bli en av 
landets smartaste kommuner handlar det om att vi 
ständigt måste ta små, smarta steg istället för att 
tro att all förändring kan ske över en natt, säger 
Stefan Wittlock.

Hultsfred genomförde under 2015 ett pilotprojekt 
tillsammans med Telia för att testa och utvärdera 
ny digital teknik inom omsorgen. Ett tjugotal bruka-
re, som antingen bodde hemma eller i boende för 
människor med funktionsnedsättning, fick pröva 
olika typer av sensorer, trygghetslarm och tillsyn 
nattetid via kamera. I stort fungerade pilotprojektet 
utmärkt men den mobilapplikation som stöttade 

vissa av lösningarna fungerade inte fullt ut som det 
var tänkt, varför man pausat vissa delar av piloten 
och nu låter utvecklingsavdelningen arbeta vidare 
för att optimera lösningarna. Pilotprojektet har 
ändå varit mycket lärorikt för kommunen.   

– Jag blev förvånad över hur stort intresset var 
bland våra brukare och många har berättat för mig 
att det var fantastiskt att vara med i projektet. Även 
om alla delar inte fungerade hela vägen direkt har 
vi ändå lärt oss väldigt mycket. Vi har fått mycket 
fakta att arbeta vidare med, särskilt kring säkerhets-  
frågan, och vi fick en klar bild av hur vi framöver kan 
nyttja tekniken, säger socialchefen Ann-Gret Sillén.

HULTSFRED VILL BLI SVERIGES 
SMARTASTE KOMMUN

HULTSFREDS KOMMUN:

13 919 INVÅNARE  
1 187 KVADRATKILOMETER YTA (99:E STÖRSTA KOMMUNEN) 
12,41 INVÅNARE/KVADRATKILOMETER (218:E HÖGSTA)

DIGITAL INFRASTRUKTUR. För Hultsfred kommun är digital  
infrastruktur lika viktig som fysisk infrastruktur i form av vägar  
och järnvägar. Med hjälp av fiberutbyggnaden vill de nu bli en av  
landets smartaste kommuner när det kommer till digitalisering.
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ELDSJÄLAR TOG FIBERN TILL BRÄCKE
Snart kan alla som vill i jämtländska Bräcke få tillgång till fiber, mycket tack var det hårda och mål- 
medvetna arbete som kommunens tretton fiberföreningar lagt ned de senaste åren. 

Byarna i Revsundsbygden var bland de första i 
kommunen att organisera sig. När det lokala el- 
bolaget för några år sedan skulle vädersäkra elen 
och samtidigt göra kanaliseringen klar för fiber-
kabel väcktes engagemanget hos 77-åriga Ulla- 
Märta Svensson. Hon fick med sig andra i området 
och tillsammans bildade de Revsundsbygdens fi-
bernät, en ekonomisk förening med ett tiotal byar 
som arbetade för att få fiber till bygden. Förra året 
kopplades samtliga byar upp.

– Jag kommer ihåg hur det var när vi påbörjade ar-
betet. En av mina grannar var väldigt tveksam och 
tackade nej tre gånger till att få fiber hemdraget 
till sig. Men så en dag kom han åkandes till mig 
med bilen och frågade försynt om han fick vara 
med ändå, det visade sig att det var hans tioåriga 
son som hade övertalat honom om fördelarna med 
fiber. Idag är vi alla mycket glada för fibern och det 
är det första folk frågar efter när de ska köpa hus i 
området, säger hon.

 
 
Även i tätorten Pilgrimstad var man tidigt intresse-
rade av fiber och föreningen i Pilgrimstad var den 
första tätorten i Bräcke kommun som byggde sitt 
fibernät utan att ansöka om stöd. Även där blev 
fibernätet klart förra året. Erik Magnusson är en av 
dem som engagerat sig i utbyggnaden. 

– När den lokala handlaren för många år sedan 
lade ned, bildade vi grannar en ekonomisk förening 
som tog över affären och hyrde ut den till en affärs- 
idkare. När fiberfrågan senare kom upp på agendan 
kunde vi använda föreningen för att se till att fiber- 
utrullningen kom igång, berättar han. 

Erik Magnusson har också varit drivande i den  
ideella förening som fungerat som nätverk för alla 
fiberföreningar i Bräcke kommun. Tidigare var han 
ordförande i föreningen, idag är han vice ordförande. 
 
– Vi var flera personer runt om i kommunen som 
tidigt visade intresse för fiber, men ingen av oss 
hade gjort något liknande förut. 

Vi bildade därför en ideell förening som höll ihop 
arbetet mellan de olika fiberföreningarna och på så 
sätt kunde vi dela med oss av insikter kring både 
möjligheter och utmaningar. Därigenom undvek vi 
att alla upprepade samma misstag under arbetets 
gång Föreningen har också gett oss styrka i för-
handlingarna med såväl de privata aktörerna som 
med kommunen, säger han.

Erik Magnusson har genom åren lagt ned många 
timmar på arbetet, men det har det varit värt. 

 

– Man kan välja att bara sitta och gnälla över att 
inget händer, eller så tänker man efter vad man 
själv kan göra för att få fart på processen. Vi insåg 
att om vi ska ha ett modernt samhälle är modern 
kommunikation en förutsättning och det har vi fått 
nu, avslutar han.

BRÄCKE KOMMUN

6 445 INVÅNARE  
3 783,41 KVADRATKILOMETER YTA (25:E STÖRSTA KOMMUNEN) 
1,89  INVÅNARE/KVADRATKILOMETER (272:E HÖGSTA)
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LYCKAD SAMVERKAN 

IDAG ÄR VI ALLA MYCKET GLADA FÖR FIBERN 

HÅRT ARBETE. Ulla-Märta Svensson i 
byn Revsund är en av eldsjälarna bakom  
fiberutbyggnaden i Bräcke kommun.



Natursköna Tyresö, beläget mellan Stockholms kommun och Stockholms skärgård, har som vision att 
vara den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen att leva i, bo i och att vara företagare i.  
Fredrik Saweståhl, kommunstyrelsens ordförande sedan 2009, lyfter fram fibern som en förutsättning för 
att nå visionen.

– Tyresö är litet till ytan och är en av landets mest 
naturskyddade kommuner. Det gör att vi primärt 
inte jagar stora företagsetableringar, utan vi fokuse-
rar på att ge kommunens 2 300 småföretag maxi-
mala förutsättningar att lyckas. Det kräver en snabb 
uppkoppling som gör det möjligt att till exempel 
kunna jobba hemifrån. Givetvis är fibern även viktig 
för våra andra kommuninvånare, säger han. 

Det är bara 20 minuter från Tyresö till centrala Stock-
holm, men Fredrik Saweståhl menar att kommun- 
invånarna ändå har en egen Tyresöidentitet och att 
de är stolta över att bo i en kommun som både har 
nära till naturen och nära till storstaden. Själv är han 
väldigt stolt över hur snabbt fiberutbyggnaden har 
gått i kommunen och att de enligt Länsstyrelsens 
mätningar i år har nått regeringens bredbandsmål. 

– Vi valde redan från början en strategi där kommu-
nen inte bygger någon fiber, eftersom vi var överty-
gade om att det både går fortare och är mer kost-
nadseffektivt att bjuda in privata aktörer. Man kan 
såklart argumentera för att fiber är en viktig infra-
struktur precis som vägar och järnvägar, men å an-
dra sidan tycker jag inte att vi som kommun behö-
ver äga och bygga all viktig infrastruktur. Det är 
tack vare privata aktörer som vi fick ordentlig fart 
på fiberutbyggnaden och hela tiden lyckats hålla 
ett högt tempo, säger Fredrik Saweståhl. 

Tyresö är en expansiv kommun där gamla fritidshus- 
områden och glesbebyggda områden nu får nya 
detaljplaner och förtätas. Samtidigt som kommu-
nen lägger nya vägar eller drar nya avloppsledningar 
passar man därför på att möjliggöra fiberutbyggnaden. 

– Mitt tips till andra kommuner är att få med fibern i 
all detaljplanering, det vill säga att man samtidigt 
som det sker investeringar i den egna kommunala 
infrastrukturen ser till att få med fiber – oavsett om 
ni äger den själva eller gör det i samarbete med 
andra aktörer, säger Fredrik Saweståhl.

Nu blickar Fredrik Saweståhl och kommunen framåt 
och det pågår ett arbete för att identifiera vilka digi-
taliseringsmöjligheter fibern kan ge.

– Vår omvärldsanalys för budgetåret 2017 handlar 
nästan uteslutande om digitalisering. Även om vi 
redan idag ser oss som en ”24/7-kommun” tack 
vare vår webb vill vi nu ta nästa stora kliv i digitalise-
ringen, primärt inom skola, förskola, vård och äldre-
omsorg. Det finns såklart en utmaning i att få med 
sig hela kommunen på digitaliseringsresan, men det 
pågår ett informations- och förankringsarbete i 
verksamheterna och vi har dessutom många krea-
tiva företag i kommunen som kan hjälpa oss att ut-
nyttja de möjligheter som skapas med fiber, säger 
han.

TYRESÖ HAR MED FIBERN I ALL 
DETALJPLANERING

TYRESÖ KOMMUN:

46 177 INVÅNARE  
73 KVADRATKILOMETER YTA (276:E STÖRSTA KOMMUNEN) 
667 INVÅNARE/KVADRATKILOMETER (14:E HÖGSTA)

NÖJD MED BYGGANDET Tyresö är en  
expansiv kommun och det byggs för  
fullt på många håll. Det är något som  
gläder Fredrik Saweståhl, kommun- 
styrelsens ordförande sedan 2009.

VÅR OMVÄRLDSANALYS FÖR BUDGETÅRET 2017  
HANDLAR NÄSTAN UTESLUTANDE OM DIGITALISERING. 
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När Kalmar för ett antal år sedan började se över möjligheterna till fiberutbyggnad i kommunen vägde 
de flera olika alternativ mot varandra. De landade i att de inte hade den kunskap och organisation som 
krävdes för att själva bygga ut fiber utan valde istället att skriva samverkansavtal med externa aktörer. 
Tillsammans med dessa aktörer har kommunen de senaste åren genomfört en rad kampanjer och infor-
mationsmöten för att få med sig alla kommuninvånare på fibertåget.  

– I början handlade det om att marknadsföra för-
delarna med fiber eftersom alla inte förstod nyttan, 
medan vi idag måste hantera det enorma intresset 
och försöka prioritera när alla vill ha fiber så snabbt 
som möjligt. Det har varit ett otroligt gensvar från 
kommuninvånarna och vi är i tätorterna nu på väg 
att nå det nationella bredbandsmålet, utan att kom-
munen har behövt göra någon stor investering, 
säger Annika Fonseca, bredbandssamordnare på 
Kalmar kommun.

Vad gäller det privata näringslivet är Kalmars mål 
att samtliga företag i kommunen ska ha möjlighet 
till en fiberuppkoppling så snart som möjligt, vilket 
är en förutsättning för att de ska kunna fortsätta 
verka där de är – särskilt för företagen på lands-
bygden. 

– Vi har stort fokus på att få med oss landsbygden. 
Det handlar till exempel om att stötta folk som vill 
bilda fiberföreningar samt hjälpa till med förstudier 
och ansökningar om ekonomiskt stöd, säger Annika 
Fonseca. Vi har också märkt av ett större intresse 
från marknaden att bygga ut fiber på landsbygden 
jämfört med för ett år sedan vilket vi välkomnar.  
Det finns en stor efterfrågan på fiber på landsbygden 
men det är en utmaning att nå alla.

Även många kommunala fastigheter har idag till-
gång till fiber och nu pågår ett omfattande arbete 
för att få hävstång på fibern genom att digitalisera 
kommunens verksamheter. 

– Vi har påbörjat arbetet med att digitalisera kom-
munen med hjälp av fiber och det har tagit bra fart. 
De allra flesta verksamheter börjar nu bli mogna 
att ta till sig digitaliseringens möjligheter och störst 
utväxling ser vi inom de digitala välfärdstjänsterna. 
Utvecklingen på området går väldigt fort och det 
känns som om det händer saker varje dag, säger 
Magnus Garp, IT-strateg på Kalmar kommun. 

Både Annika Fonseca och Magnus Garp har arbetat 
strategiskt i den kommunala organisationen för att 
få alla att inse nyttan med fiber och digitalisering. 

– Tidigare var det ovanligt att man pratade om verk-
samhetsnyttan av digitalisering, men nu hör jag 
hela tiden hur det pratas i korridorerna. Vi har varit 
duktiga på att inspireras av hur man gjort i andra 
kommuner, omvärldsbevakning är en viktig del av 
vår digitaliseringsresa, säger Magnus Garp. 

Förutom vården och omsorgen är skolan ett prio-
riterat område för kommunen och samtliga grund-
skolor är uppkopplade med fiber. Parallellt pågår 
planeringen av en regiongemensam e-tjänsteplatt-
form och en ny, smartare, kommunhemsida. 

– Digitaliseringen är jätteviktig för kommunen, jag 
tror att det kommer att bli omvälvande för oss, 
avslutar Magnus Garp.

KALMAR REDO ATT TA NÄSTA 
STEG I DIGITALISERINGEN

KALMAR KOMMUN:

65 704 INVÅNARE  
960,58 KVADRATKILOMETER YTA (122:E STÖRSTA KOMMUNEN) 
68,68 INVÅNARE/KVADRATKILOMETER (78:E HÖGSTA)

REDO. Annika Fonseca, bredbandssamordnare, och Magnus Garp,  
IT-strateg, har arbetat strategiskt i den kommunala organisationen  
för att få alla att inse nyttan med fiber och digitalisering. Nu vill de  
ta nästa steg.
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FRAMTIDSSATSNING SOM MINSKAR 
KLIMATPÅVERKAN OCH SPARAR PENGAR
Att smarta digitala lösningar kan bidra till ett mer klimatsmart samhälle känner de flesta till, men det är inte 
lika välkänt hur påtagliga de positiva klimateffekterna kan bli. Enligt EU-kommissionen kan IT- och telekom-
munikationstjänster minska Europas koldioxidutsläpp med upp till 15% till 2020 och minska kostnaderna 
med ca 600 miljarder euro.

En timmes bilkörning motsvarar nämligen koldioxidutsläpp för ett års ringande och en timmas flygresa 
motsvarar utsläpp för fem till sju års ringande. Bara i Sverige görs 1,1 miljoner tjänsteresor per år, så att 
minska resandet genom till exempel tele- och videomöten har stor betydelse för att minska såväl före-
tagens och privatpersoners som kommuners klimatpåverkan. Att ha telemöten eller videokonferenser är 
dessutom i många fall mer tids- och kostnadseffektivt. Men det förutsätter en välutbyggd IT-infrastruktur.

 

Kommunerna kan komma långt bara genom att lära av varandras IT-lösningar. Det visar en intervjustudie 
som gjorts av Exido på uppdrag av Telia Company, IBM och Kerfi. Slutsatsen är att kommunerna kan 
minska sina utgifter med cirka sju miljarder årligen, varav 700 miljoner skulle kunna sparas redan inom 
tolv månader – utan några nyinvesteringar. Stora kortsiktiga besparingar kan åstadkommas bara genom 
att övergå till e-fakturor och e-lönebesked. Men de riktigt stora vinsterna uppstår med de smarta digitala 
lösningar som revolutionerar verksamheter som skola, vård och äldreomsorg.

KOMMUNERNA KAN SPARA SJU MILJARDER KRONOR ÅRLIGEN 

Källor:
* Svenska kommuner kan spara 7 miljarder årligen bara genom att lära av varandra: 
http://www.telia.se/business/documents/Kommunstudie_Effektivitet_Grona_Initiativ.pdf
* Digitalisering ger högre kvalitet och stora vinster, Digitaliseringskommissionen: 
http://www.dagenssamhalle.se/debatt/digitalisering-ger-hoegre-kvalitet-och-stora-vinster-20498
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CHECKLISTA FÖR DIGITALISERING AV 
DIN KOMMUN

Varje kommun behöver en lokal bredbandsstrategi för att på bästa sätt kunna hantera det nationella 
bredbandsmålet. Bredbandsstrategin ska vara en långsiktig plan för utvecklingen av bredbands- 
infrastrukturen i kommunen, och bör ha en nära koppling till kommunens övriga verksamhetspla-
ner. Det är också viktigt att fundera över, och i strategin klargöra, vilken roll som kommunen kan 
och vill ha och vad det kommunala ansvaret bör omfatta. Det valet får bland annat konsekvenser 
för vilka kostnader som utbyggnaden kan innebära både på kortare och längre sikt. Därför är det 
särskilt viktigt att ta fram kostnadskalkyler för olika typer av lösningar.

 
Arbetet med en bredbandsstrategi kan vara relativt omfattande. Av den anledningen kan det vara 
en fördel att utse en person som har huvudansvaret för att samordna bredbandsfrågorna i kom-
munen. Ansvaret kan till exempel omfatta att följa hur den lokala utvecklingen vad gäller bredband 
ser ut, att samverka med olika aktörer på området, och att bedöma i vilka områden det behövs 
särskilda insatser för att öka bredbandstillgången till både företag och kommuninvånare.

 

 
En viktig del i att förankra arbetet är att främja samverkan mellan kommunen och andra aktörer som 
på ett eller annat sätt berörs av bredbandsfrågorna, till exempel näringsliv, kommuninvånare, grann- 
kommuner och marknadsaktörer. Bredbandsutvecklingen omfattar många olika samhällsaktörer 
och det är av stor betydelse att föra en dialog med dessa under hela processen – inte minst för 
att skapa delaktighet och förståelse för vikten av att driva på utvecklingen. Kommunen har även 
en viktig roll i att skapa en smidig och snabb tillståndshantering under arbetets gång. Genom att 
dessutom satsa på kostnadseffektiva bygg- och grävmetoder skapas goda förutsättningar för en 
framgångsrik fiberutbyggnad i kommunen.

 
Att säkerställa att gällande lagar, principer och rekommendationer efterföljs är naturligtvis en konti-
nuerlig och viktig del i processen. Det handlar till exempel om statsstödsregler, plan- och bygglagen 
och om de principer för kommunala insatser inom bredband som PTS, SKL och Konkurrensverket 
har tagit fram.    

 
Vi går mot ett e-samhälle där områden som hälsa, sjukvård och skola blir allt mer beroende av  
digital infrastruktur. För att bredbandsutvecklingen ska skapa så stor nytta för kommunen som 
möjligt bör arbetet därför kopplas samman med kommunens övriga visioner och utvecklingsplaner. 
Använd bredbandsstrategin som ett stöd i att tydliggöra hur bredbandsfrågorna hänger ihop med 
kommunens utveckling i övrigt. Se dessutom över möjligheter att förbättra och effektivisera servicen 
till invånare och näringsliv genom digitala tjänster.

  

Bredbandsutveckling kan innebära betydande investeringar, och det finns flera olika möjligheter till 
ekonomiskt stöd till kommuner som vill se till att fler får tillgång till bredband.  SKL och länsstyrel-
serna har en god översikt över vilka typer av stöd som finns tillgängligt.

 

 
Olika kommuner har olika lösningar och olika tillvägagångssätt. Ett ömsesidigt kunskapsutbyte kan 
vara både stimulerande och givande. 

 
När infrastrukturen börjar komma på plats är det viktigt att komma igång med att utveckla tjänster. 
Förutom att effektivisera den offentliga verksamheten genom att se vilka fysiska tjänster som kan 
digitaliseras och därmed utföras enklare, snabbare, billigare och med mindre miljöpåverkan kan 
man också uppmuntra entreprenörer att utveckla tjänster baserat på öppna data.
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KOMMUNAL BREDBANDSSTRATEGI  

FINANSIERINGSSTÖD FÖR BREDBANDSUTBYGGNAD  

INSPIRERAS AV HUR ANDRA KOMMUNER HAR HANTERAT BREDBANDSFRÅGAN  

SKAPA NYA TJÄNSTER FÖR MEDBORGARE OCH NÄRINGSLIV 

HUR FIBER KAN MÖJLIGGÖRA VERKSAMHETSMÅL OCH UTVECKLINGSPLANER  

SAMORDNARE FÖR BREDBANDSFRÅGOR  

SAMVERKAN MELLAN OLIKA AKTÖRER  

KONTROLLERA RELEVANTA LAGAR, PRINCIPER OCH REKOMMENDATIONER  
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