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Svar på interpellation om stöd till fiberföreningar och 

villaägare som inte får bredbandsanslutning 

 
Mattias Johansson (C) har ställt frågor om bredbandsanslutningar på landsbygden och 

han nämner främst Dalby, Balingsta och Uppsala-Näs.  
 
I Uppsala kommun sker utbyggnaden av fiber på kommersiell basis eftersom Uppsala 
kommun inte äger ett eget stadsnät. Kommunen har därför ingen rådighet att besluta 
om vilka områden och när dessa ska byggas ut. Det är dock pågående projekt i princip 

hela kommunen. Enligt information från de kommersiella aktörerna är det cirka 1050 
hushåll (cirka 1 procent) som inte kommer att bli tillfrågade att ansluta sig till fiber 
innan 2020.  

Under våren 2019 fick vi kännedom om att Telia hade dragit sig ur utbyggnaden av 

fiber i 12 orter. I samtliga fall berodde det på det låga intresset att ansluta sig. I vissa 

projekt var det endast 4-5 % (så lågt som 1% i Järlåsa) av de tillfrågade var intresserade 

av en anslutning. En delförklaring till det låga intresset i vissa projekt kan vara att det 
trådlösa nätet fungerar så bra att en investering i fiberanslutning inte känns motiverat 

för villaägare. En annan förklaring kan vara att en annan aktör redan finns på plats. 
 

Nedan försöker jag svara på Mattias Johanssons konkreta frågor. 
 

På vilket sätt kan Uppsala kommun ta en aktiv roll för att få till stånd en lösning på de 
långvariga problemen med fibernätsprojekteringen i Dalbybygden?  
 

Uppsala kommun jobbar för att marknaden ska kunna förmedla så bra möjligheter till 

bredband åt så många som möjligt men saknar egen rådighet. Och om intresset är lågt 

har naturligtvis marknadens aktörer svårt att motivera en utbyggnad gentemot sina 
ägare. 

 

Vad kan kommunen göra för att stödja fiberföreningar och villaägare som kommer i kläm 
när operatörer, markägare och entreprenörer inte kommer överens?  
 

På mark som ägs av Uppsala kommun ges grävtillstånd och markavtal skyndsamt.  
 

Vi är med och informerar om hur föreningar och företag kan söka ekonomiska medel 
som stödjer fiberutbyggnad genom Länsstyrelsen – men kommunen kan inte söka 

några medel. 
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För att finna lösningar på en ökad och snabbare utbyggnad har Uppsala kommun 

börjat samarbeta med regionen kring kartläggning av länet/kommunen vad det gäller 
bredbandsutbyggnad och deltar i Bredbandsforum för kommuner i syfte att hitta en 
strategisk inriktning som främjar bredbandstillgången i kommunen.  
 

Kommunen kan således vara med och stötta – men har liten egen rådighet när det 
kommer till den faktiska utbyggnaden.  
 
 

 
Erik Pelling (S) 

Kommunstyrelsens ordförande 

 


