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Angående bredband i Lindesbergs kommun 

 

Björn Tångeberg heter jag och bor i Spannarboda i Lindesbergs kommun.  

Bredbandsutbyggnaden i Lindesbergs kommun har gått särdeles dåligt. Idag har 

endast omkring 18% av Lindesbergs landsbygd tillgång till fiber.  

När jag läser på PTS hemsida om myndighetens övergripande mål, vill jag göra er 

uppmärksamma på att ett stort antal av målen i dagsläget inte uppfylls för oss i 

Lindesbergs kommuns glesbygd: 

• Fasta och mobila nät är utbyggda så att alla kan få tillgång till de tjänster som 

normalt efterfrågas. 

• Alla har tillgång till tillförlitliga post- och grundläggande betaltjänster. 

• Alla har tillgång till tillförlitliga och säkra elektroniska kommunikationsnät och -

tjänster. 

• Marknaderna för elektroniska kommunikationer och post kännetecknas av väl 

fungerande konkurrens med effektiva priser och valmöjlighet för konsumenter. 

• Konsumenter kan känna sig trygga med att deras rättigheter är väl 

tillgodosedda, och att de kan göra aktiva och välinformerade val. 

 

Telia investerar inte i kopparnätet utan kommer att ta det ur drift mars 2021. 

Lindesbergs kommun har försökt att agera, till och med erbjudit sig köpa eller hyra 

Telias kopparnät tills fiberutbyggnaden genomförts, men detta har avslagits av Telia. 

 

Det är allmänt dålig 4G-täckning som ofta störs av väderförhållanden. Ingen 

leverantör av 4G har så pass bra täckning att hushållen häromkring på ett driftsäkert 

sätt skulle kunna ha mobila bredband via 4G-nätverket. 

 

Konkurrensen är satt ur spel och marknadens aktörer styrs bara av vinstintressen. 

Telia har knutit upp potentiella fiberkunder med avtal och därigenom ”låst in” 

marknaden från eventuell konkurrens. IP Only eller någon annan fiberaktör har inte 

något erbjudande här. Samtidigt som vi har fått vårt fibererbjudande indraget har 

Telia Öppen Fiber meddelat att de kommer leverera till fastigheter ca 300 meter 

ifrån oss, på andra sidan vägen. Det här blottar hur cyniskt kalla marknadsbeslut kan 

vara. Min granne är en lönsam fiberkund. Jag är det inte. 



 

Telia har inte heller visat något intresse för att lösa problemen på ett annat sätt, 

exempelvis genom fiber via luftledning eller genom någon slags co-finsansiering. 

 

I och med att Telia i praktiken har monopol på tjänsterna här, är vi konsumenter helt 

i ”marknadens klor”. Vi har inga valmöjligheter till bredbandslösningar som är 

tillförlitliga, vare sig via fiber, kopparnät eller mobilt bredband.  

 

Telia ger oss ultimativt erbjudandet om ”fast mobilt bredband”. Det är en lösning 

med en riktad 4G-antenn med dedikerad bandbredd i 4G-masten. Tjänsten sägs 

garanteras en hastighet på 30 Mbit/s. Erbjudandet säger att om de inte kan leverera 

30 Mbit/s vid installationstillfället så kan avtalet hävas samt att det måste finnas ett 

tillräckligt kundunderlag för att utbyggnad av 4G-masternas kapacitet ska ske. Det 

innebär att vi kan stå helt utan bredbandsmöjligheter efter mars 2021.  

 

Det ”fasta mobila bredbandet” är 4G-baserat, vilket sätter tekniska begränsningar. 

Telia säger att man maximalt kan få ut 100 Mbit/s, vilket kanske kan betraktas som 

bredband idag, men knappast i framtiden. Det innebär att den föreslagna lösningen 

redan från början är undermålig och inte är framtidssäker. 

 

Det är hart nog omöjligt att få tag på ansvariga chefer på Telia. Många av oss 

fastighetsägare har fruktlöst försökt att få en dialog, eller insyn i Telias planer. Vi 

hänvisas hela tiden till kundtjänst eller säljavdelning, men kan aldrig prata med 

någon person som faktiskt fattar eller påverkar besluten. 

 

Jag anser att PTS bör arbeta för att säkerställa att även landsbygden kan få tillgång 

till fasta och mobila nät som möter samhällets digitaliseringsbehov, att det finns 

en sund konkurrens bland aktörerna på kommunikationsmarknaden.  

 

PTS bör säkerställa att samhällskritisk IT-infrastruktur inte tillåts släckas ner utan 

att ersättande infrastruktur är i drift och att det skyndsamt borde tas fram en 

nationell modell för hur nedstängnigen av det fasta telenätet ska gå till.  

 

Gränsen på 1 Mbit/s för att få upphandlad lösning av telefoni via PTS (enligt lagen 

om elektronisk kommunikation) borde höjas till att vara i paritet med EU’s mål på 

30 Mbit/s för samtliga medborgare 2020. 

 

 

 

Med vänlig hälsning 

Björn Tångeberg 
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