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Sammanfattning 

Tillgång till god digital infrastruktur är minst lika viktig för Hultsfreds kom-

mun som vägar och järnvägar. Därför måste kommunen agera för att stimulera 

utbyggnaden. Det finns begränsade möjligheter att få bidragsstöd de närmaste 

åren. För Hultsfreds kommuns vidkommande är uppbyggnad av ett eget fibern-

ät inget realistiskt alternativ, åtminstone inte under nuvarande förutsättningar. I 

stället ska vi stimulera marknadsaktörerna, och hjälpa konsumenter som inser 

värdet av bättre bredbandsanslutning. 

För att nå målet att 90 % av våra invånare och arbetsställen ska kunna beställa 

minst 100 Mbit/s bredband till jämförbara nationella priser senast 2017 kom-

mer även viss kommunal finansiering att krävas.  

Vad vill vi uppnå? 

Alla som vistas i Hultsfreds kommun ska ha tillgång till så konkurrenskraftiga 

digitala tjänster som möjligt.  

90 % av våra invånare och arbetsställen ska kunna beställa minst 100 Mbit/s 

bredband till jämförbara nationella priser senast 2017.  

Slutmålet är att alla fastighetsägare som vill, ska kunna ansluta sig till en bred-

bandsleverantör via optofiber inom tio år.  

Utöver fasta anslutningar ska man i Hultsfreds kommun kunna använda mobila 

bredbandstjänster, på de flesta bebodda och besökta platserna.  

Kommunen ska spela en aktiv roll för att uppnå detta. 

Varför är det viktigt? 

Tillgång till god digital infrastruktur är minst lika viktig för Hultsfreds kom-

mun som annan infrastruktur i form av vägar och järnvägar. Argumenten för 

konkurrenskraftig infrastruktur är desamma oavsett om det handlar om asfalte-

rade vägar eller digitala motorvägar. Alla som väljer att bo, arbeta, studera, be-

söka eller driva företag i vår kommun måste enkelt kunna nå resten av världen. 

Infrastruktur har traditionellt varit en nationell angelägenhet, men så är det inte 

längre. Den tjänstesektor som tjänar pengar via tele- och datanäten förväntas 

numera även direkt eller indirekt finansiera de vägar de åker på. Tilltron till att 

marknaden löser tidigare statliga utmaningar är stark och inte omotiverad. Men 

kommersiella aktörer tar inte utan kraftfull reglering ansvar för att utbudet är 

jämnt fördelat över landet. Och Hultsfreds kommun tillhör normalt inte vinnar-

na när dessa aktörer prioriterar sina satsningar. 
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Därför måste utbyggnaden av digital infrastruktur i vår kommun stimuleras 

med alla rimliga medel som står till buds.  

Hur ska vi agera? 

Underlätta för marknadsaktörer 

Hultsfreds kommun ska av tjänsteleverantörer och nätbyggare uppfattas som en 

möjliggörare, inte som ett hinder för utbyggnad. Utan att bortse från de lagar 

och regler som gäller kan detta åstadkommas utan kostsamma investeringar. 

Till exempel genom upplåtelse av kommunal mark, tillstånd att fräsa spår i as-

falterade gator eller trottoarer, snabb och effektiv handläggning av grävtillstånd 

och andra ärenden, låg taxa för återställning efter schakt, och genom att infor-

mera om samförläggningsmöjligheter och samordna sådana insatser. 

För att komma i fråga för kommunala stödinsatser krävs att den infrastruktur 

som byggs är öppen för andra, enligt PTS definition av öppet nät. 

Kommunen är också en stor och viktig kund i de nät som etableras. Därför bör 

allmänhetens infrastrukturintresse vägas in vid upphandlingar och inför even-

tuell förläggning av kommunägd fiber. 

Stimulera och stötta privata initiativ 

Att nå målet 90 - 100 % av befolkningen kommer att kräva stora insatser av in-

vånarna själva. Hela modellen för statligt landsbygdsstöd bygger på att grupper 

av intresserade individer går ihop och försöker lösa problemen själva. I den 

processen kan kommunen vara behjälplig på många olika sätt. Bland annat med 

kartor och fastighetsuppgifter, samlingslokaler för stormöten, råd och anvis-

ningar, information om regelverk och möjligheter till stöd, samordning av pa-

rallella projekt och kontaktuppgifter till nyckelroller. 

Kommunen bör informera om möjligheterna att få bredband via fiber men 

också ta på sig en aktiv och stödjande roll i den administrativa processen. 

Förlägg/samförlägg och upplåt kanalisation 

Så snart kommunen eller någon annan aktör gräver längs sträckor som bedöms 

som användbara för digital infrastruktur, skall kommunen överväga förlägg-

ning av öppen kanalisation. 

Medfinansiera projekt och utjämna orättvisor 

Hultsfreds kommun inser att vissa delar av utbyggnaden kommer att kräva 

ekonomiskt stöd, som inte tillhandahålls av marknaden, staten eller konsumen-

terna själva. Hur detta stöd kommer till bäst användning kan dock variera över 

tid. Exempel på insatser är medfinansiering av kanalisation över längre sträck-

or i accessnätet, eller fibrering av telestationer som idag saknar fibermatning.  
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När kommunen satsar skattepengar på digital infrastruktur så beror det på oin-

tresse från marknaden alternativt orimliga kostnader för konsumenten. Till-

sammans med andra offentliga finansiärer ska vi då etablera öppna nät som kan 

ge våra invånare bättre förutsättningar än de har idag, både prestandamässigt 

och prismässigt. 

Inte agera som nätägare  

För Hultsfreds kommuns vidkommande är uppbyggnad av ett eget fibernät 

inget realistiskt alternativ, åtminstone inte under nuvarande förutsättningar. En 

fortsatt samverkan med andra nätägare blir därför en naturlig väg att välja.   

Offensiva nätägare, tillsammans med många tjänsteleverantörer och konsumen-

ter som inser värdet av en egen satsning på fiberanslutning är i nuläget mo-

dellen för såväl tätorter som landsbygd. Kommunen kan bidra på båda sidorna, 

genom tillmötesgående gentemot nätbyggare och genom information och råd-

givning till konsumenterna. 

Att som kommun ta ansvar för utbyggnad av mobilt bredband eller mobil tele-

foni är ovanligare, och kommunens roll begränsas här till att vara god kund och 

upphandlare av mobila tjänster, samt vara tillmötesgående i handläggning av 

ärenden som rör master osv. 

Visa på behovet av ytterligare statlig och europeisk 

finansiering 

Vi uppskattar att vi med ovanstående insatser kan nå maximalt 50 – 75 % av 

befolkningen, beroende på marknadens och konsumenternas egen vilja. Men 

för att komma vidare i arbetet med att modernisera den digitala infrastrukturen 

på landsbygd och i små orter är det helt nödvändigt med ett kraftigt förstärkt 

stöd från EU och/eller staten. Om kommunen ensam skulle ta på sig det offent-

ligas medfinansieringsansvar kommer avsevärda investeringar att krävas. En 

kalkyl gjord i Båstads kommun indikerar att bruttokostnaden för att ansluta alla 

fastigheter med fiberkabel skulle hamna en bra bit över 500 MSEK
1
. 

På samma sätt som Hultsfred via infrastrukturkansliet arbetar intensivt för att 

påverka en gynnsam utveckling för vår region, måste vi samverka över 

kommungränserna för att få till stånd ytterligare, och mycket större stöd till en 

rättvisare fiberutbyggnad.  

 

                                                 
1
 Bjäre Kraft har räknat ut att det kommer att kosta 388 MSEK att bygga fiber till de 85 % av 

Båstads kommuns befolkning som inte redan kan ansluta sig. Båstad har 14000 inv. på relativt 

liten yta, 65 inv/km
2
, Hultsfred har 13500 utspridda inv, 12 inv/km

2
. 
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Prioriteringar 

Ett viktigt villkor för alla kommunens insatser är att de ska bidra till byggande 

av öppna nät. Under 2012 finns inga kommunala pengar avsatta för medfinan-

siering av bredbandsutbyggnad. Därför prioriteras inledningsvis insatser för att 

stimulera marknaden att agera i Hultsfreds kommun. Men även rådgivning, in-

formation och stöd till privata initiativ bör prioriteras. Både i tätorterna och på 

ren landsbygd. Många föreningar kommer troligen att behöva mycket hjälp, 

vilket kommer att kräva personella insatser.  

Flerbostadshus i våra tätorter bör redan under 2012/2013 fiberanslutas på 

marknadsmässiga grunder. Detsamma gäller villaområden där det finns ett stort 

kollektivt intresse. 

Kommunens delaktighet intensifieras efter 2014, något som är naturligt då vi 

kommer längre och längre ifrån ren marknadsmässighet i utbyggnaden. 

De geografiska prioriteringarna styrs helt av marknadsintresset och aktivite-

ten/viljan hos konsumenterna. 

 

Förväntningar 

Vi ser tecken på att marknadens tjänsteaktörer anpassar sig till en öppnare syn 

på digital infrastruktur och försöker hitta nya roller och modeller för att stärka 

sina positioner. Detta gäller specifikt synen på de Telia/Skanovaägda näten 

som öppnas upp mer och mer för övriga operatörer. Samtidigt satsar Teliakon-

cernen stora pengar på att modernisera och förstärka sin infrastruktur, framför 

allt genom att bygga ut fibernäten. Dessa två faktorer innebär att utbyggnaden 

på marknadsmässiga villkor får ny kraft och blir motorn i utvecklingen, åt-

minstone till en början. 

Hur långt det kommer att bära vet ingen, men Hultsfreds kommun ska stötta 

alla initiativ som utgår från att leverantör och kund självständigt och utan bi-

dragsstöd driver utvecklingen mot bättre digital infrastruktur. 

På två – tre år tror vi att täckningsgraden för fiberbredband kan öka från nuva-

rande ca 6 % till 40 % av invånarna.  

Därefter förväntar vi oss mycket mer ekonomiskt stöd från såväl EU som rege-

ringen för att komma förbi de gränser som marknaden sätter. Med kraftfulla 

och reglerade satsningar från centralt håll blir det tydligare hur den kommunala 

medfinansieringen ska användas. (Läs mer om EU-stöd i bilaga 1) 

 

Dokumentation och uppföljning 

Kommunen har enligt PBL 2011 skyldighet att beakta behovet av bredband 

och elförsörjning i sin översikts- och detaljplanering. 
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Vidare påtar vi oss vid antagande av detta bredbandsprogram ett samordnings-

ansvar för bredband. Detta förutsätter att vi löpande hämtar in och dokumente-

rar status på nät och tjänster.  

Minst vartannat år ska denna dokumentation uppdateras via enkäter till nätä-

gare. Återkommande mätningar och kartläggningar ska genomföras av oss 

själva eller andra. 

Bredbandsprogrammet är ett levande dokument som ska revideras minst 

vartannat år. Grunddokumentet antas av kommunfullmäktige, medan revisioner 

godkänns av KS. 

Alla kommunens större insatser på området bredbandsutveckling ska dokumen-

teras och utvärderas både före och efter insatsen. 

 

Bilagor 

Bilaga 1 Bakgrundsinformation 2012 

Bilaga 2 Karta telestationer i Hultsfreds kommun 

Bilaga 3 Beviljade bygglov telemaster i Hultsfreds kommun (karta) 

Bilaga 4 Sammanfattning av företagsenkät om datakommunikation (jan 2012) 
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Bakgrundsinformation 2012 

Analys av läget 

I Kalmar län har både statliga och kommunala stöd, liksom särskilda EU-

bidrag, tidigare använts för att förstärka Telias befintliga infrastruktur. Detta 

resulterade i en robust och sammanhängande fiberinfrastruktur i länet, och en 

snabb utbyggnad av ADSL till så gott som alla redan 2006. En annan effekt var 

att priserna på datakommunikation blev enhetliga i hela Kalmar län, något som 

definitivt gynnade de mindre kommunerna. 

Kostnaderna för dessa projekt uppgick under perioden 2000 – 2006 till 361 

MSEK, varav kommunerna i länet satsade ca 25 %. För Hultsfreds del uppgick 

totalkostnaderna till 27 MSEK, och kommunen bidrog med 3 MSEK (11 %). 

Riskerna med en sådan satsning är att det offentliga inte har något avgörande 

inflytande över näten, och att de inte kommer alla till del på lika villkor när nä-

tet ägs av en kommersiell aktör. 

I andra delar av Sverige valde många kommuner och regioner i stället att eta-

blera egna fibernät (inte sällan kallade stadsnät), oftast med hjälp av de kom-

munala energibolagen. Frågan om vem som ska äga infrastrukturen är kom-

plex, men effekterna för kommuninvånare och företag bör utgöra det viktigaste 

kriteriet vid utvärdering av respektive vägval. Att fiber i accessnätet är bättre 

än koppar står utom allt tvivel, men det är ofantligt kostsamt för kommunerna, 

inte minst när övriga finansiärer drar sig tillbaka. Att som kommun agera i 

konkurrens med marknaden kan också hämma utveckling av marknadsdriven 

infrastruktur/tjänsteutveckling. Men kan i bästa fall om man så småningom 

lyckas täcka 100 % ge en överlägsen operatörsneutralitet. 

Än så länge har dock många kommunala och halvkommunala stadsnät agerat 

på samma företagsekonomiska grunder som marknadens nätägare. Invånare 

och företag ses mer som kunder än indirekta ägare av nätet. För att få tillbaka 

sina investerade medel försöker man stänga ute konkurrerande nätä-

gare/nätbyggare och i de värsta fallen agerar men både nätägare och tjänstele-

verantör. Vilket ger obefintlig valfrihet för kunden. 

Nuläge 2012 

Status bredbandsutbud (xDSL, mobilt bredband, fiber m m) 

I vår kommun finns en enda dominant nätägare, nämligen TeliaSonera via sitt 

nätbolag Skanova. Hultsfred tillhör en minoritet kommunhuvudorter som end-

ast har en nätnod på ett nationellt nät. Telias stomnät är relativt väl utbyggt, 

och fungerar på många platser redundant via noder (telestationer) i kringlig-

gande kommuner. Hultsfreds kommun har 27 telestationer och 21 av dessa är 
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anslutna till Telias stomnät via fiber. Övriga sex stationer ansluts i stället med 

radiolänk (34 Mbit/s), vilket gör att de inte lämpar sig som noder i ett fiber-

accessnät. De sex stationerna är Bösebo, Kvarnarp, Kängsebo, Stubbhult, Täl-

leryd och Östrahult
1
.  

Samtliga 27 telestationer är sedan 2006 utrustade med xDSL-utrustning, som 

möjliggör bredbandsanslutning av alla abonnenter via telefonjackets 

kopparledningar. Maxhastigheten som kan beställas på sådana kopparförbin-

delser (ADSL och VDSL) är 60 Mbit/s (2012), men den typiske bredbandsa-

bonnenten köper 2 – 8 Mbit/s, och kanske inte heller kan beställa mer
2
. De te-

lestationer som saknar fiber kan endast erbjuda max 8 Mbit/s till kund. Moder-

na bredbandstjänster som triple play (bredband, digital-TV och telefoni) kan 

erbjudas till kunder som bor tillräckligt nära en fibrerad telestation.  

Även om de fysiska kabelnäten
3
 ägs av Telia så kan också andra tjänsteleveran-

törer sälja tjänster till slutkund, genom att hyra vägen till kunden av nätägaren. 

I Hultsfreds kommun säljer minst ett halvdussin leverantörer bredband över 

kopparnätet. 

Bredband kan också levereras trådlöst via telekombolagens 3G-nät, s k mobilt 

bredband
4
. Enligt PTS kartläggningar finns nästan 100 % mobiltäckning för 

boenden och arbetsställen, men av erfarenhet vet vi att det fortfarande finns 

många vita fläckar på dessa täckningskartor. Nästa generation mobilt bredband, 

4G (LTE-teknik), har ännu inte nått Hultsfreds kommun, men enligt leverantö-

rernas hemsidor kommer några master att utrustas med 4G under 2012. Mobila 

alternativ som 4G bör ses som ett komplement till bredband via fiber, inte som 

ett fullgott alternativ om målet är att så många som möjligt ska få tillgång till 

minst 100 Mbit. För en förteckning över telemaster, se bilaga 2. 

2012 har drygt 6 % av kommunens invånare tillgång till bredband via fiber. 

Det är främst boenden i Hultsfreds Bostäders lägenheter i centralorten som se-

dan sommaren 2011 är anslutna via Teliafinansierad fiber. Ett antal arbetsstäl-

len med stora kommunikationsbehov har också anslutit sig via fiberaccess
5
. 

I Virserums tätort finns ett privatägt, returaktiverat kabeltv-nät
6
 som utöver 

TV och telefoni levererar bredband till ett antal virserumsbor och företag. Före-

tag kan även ansluta sig till ett privat fibernät för att få tillgång till högre kapa-

citet.   

                                                 
1
 Se karta i bilaga 1 

2
 Avståndet till telestationen styr hur hög kapacitet som kan levereras 

3
 Både de stora stomnäten som går mellan telestationer, och accessnätet som förbinder kunder 

till telestationen 
4
 Telia, Tele2, Telenor, Tre m fl säljer mobilt bredband i Hultsfreds kommun 

5
 Företagen svarade i januari 2012 på frågor om sin syn på datakommunikation, se bilaga 3 för 

en sammanfattning av svaren 
6
 Dackebygdens Kabel-TV (www.virserum.com) 
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Kommunen äger ett antal fiberkablar, som förbinder olika kommunala verk-

samheter inne i tätorterna Hultsfred, Virserum, Mörlunda och Vena, men dessa 

fiberkablar används i dagsläget inte för att leverera bredband till företag och 

privatpersoner. Dels för att det saknas en drift- och säljorganisation för nätet, 

dels för att det är svårt att upphandla en sådan, då många av fiberkablarna är 

förlagda i dagvattenrör. Även om man löser dessa frågor så är omfattningen av 

det kommunägda fibernätet så liten att det endast skulle få marginell betydelse 

för det totala utbudet. 

 

EU och regeringen – stödformer och stödets omfattning 

Under programperioden 2007 – 2013 har det funnits möjlighet att söka pengar 

till bredbandsutbyggnad via Landsbygdsprogrammet, en stödmodell som finan-

sieras gemensamt av EU och regeringen. 2011 var pengarna slut och regering-

en anslog ytterligare 495 MSEK för perioden 2012 – 2014. Av dessa gick ca 10 

MSEK till Kalmar län, varav minst 8 MSEK fördelas av Länsstyrelsen till in-

komna ansökningar per den 15 maj, 2012. I början av september 2012 medde-

lade regeringen att ytterligare 600 miljoner satsas på bredband i glesbygd under 

perioden 2013-2014. Av dessa hamnar gissningsvis ca 7 MSEK om året i Kal-

mar län. Nedbrutet på kommunnivå skulle detta stöd ge projekt i Hultsfreds 

kommun ca 450 000 per år. Behovet är oerhört mycket större än så. Detta inne-

bär att det för närvarande finns begränsade möjligheter att få relevant statligt 

stöd till bredbandsutbyggnad på landsbygden. Kanalisationsstöd och uppstarts-

stöd via Leader Astrid Lindgrens hembygd är två andra stödformer som kan 

användas av föreningar, men också dessa är ytterst begränsade. 

EU:s regionala strukturfonder kan också användas för bredbandsprojekt. Under 

innevarande programperiod har inga rena bredbandsprojekt beviljats medel ur 

fonden för Småland och öarna, men det är av vital betydelse att medlen i nästa 

programperiod 2014 – 2020 också används för bredband på landet. 

I diskussionerna kring hur målen i EU:s digitala agenda ska kunna uppnås, har 

EU aviserat en satsning på snabbt bredband till underutvecklade områden. 

Satsningen är en del av CEF, Connect Europe Facility, och summan 9 miljarder 

euro har nämnts, varav åtminstone 7 miljarder euro avsätts direkt till infrastruk-

turbygge.  

 



BASEBO

BJÖRKSEBO

BJÖRNÖSTRÖM

BÖSEBO

ENTSEBO

FLATEN

GÅRDVEDA

HULTSFRED

HÖGRUDA

JÄRNFORSEN

KATEBO

KÄNGSEBO

KVARNARP

KVILLSFORS

LÖNNEBERGA

MOSSEBOBY

MÖRLUNDA

MÅLILLA

MÅLILLA/ROSENFORS

ROSENHULT

RYNINGSNÄS

STUBBHULT

TÄLLERYD

TRIABO

VENA

VIRSERUM

ÖSTRAHULT

Fastighet Adress Station X_koord Y_koord Nodnamn Nodadress Kommun Media Kapa_citet

TOKARP 1:6 BJO 1 510 100 6 382 100 BJÖRKSEBO BJÖRKSEBO Hultsfred Fiber 1 GBs

BSM 1 481 900 6 352 300 BJÖRNÖSTRÖM BJÖRNÖSTRÖM Hultsfred Fiber 1 GBs

BÖSEBO 1:19 BÖS 1 493 700 6 351 300 BÖSEBO BÖSEBO Hultsfred Radiolänk 34 MBs

ÄNTSEBO 1:5 ENT 1 491 600 6 371 800 ENTSEBO ENTSEBO Hultsfred Fiber 1 GBs

VRÅNGANÄS 1:19 FT 1 490 500 6 359 800 FLATEN FLATEN Hultsfred Fiber 1 GBs

LJUNGBY 1:74 Västra Tvetavägen 13 GVE 1 497 010 6 361 549 GÅRDVEDA GÅRDVEDA Hultsfred Fiber 1 GBs

LAMMET 7 Fridhemsgatan 8 HF 1 502 100 6 373 800 HULTSFRED HULTSFRED Hultsfred Fiber 1 GBs

SLÄTTEMOSSA 4:1 HRU 1 486 500 6 362 300 HÖGRUDA HÖGRUDA Hultsfred Fiber 1 GBs

JÄREDA 2:3 Järeda 11(Mellangården) JF 1 488 712 6 364 839 JÄRNFORSEN JÄRNFORSEN Hultsfred Fiber 1 GBs

KATEBO 4:1 KATE 1 489 251 6 382 576 KATEBO KATEBO Hultsfred Fiber 1 GBs

KOPPRABÖLE 1:2 KGB 1 496 700 6 344 100 KÄNGSEBO KÄNGSEBO Hulltsfred Radiolänk 34 MBs

DALSEBO 28:2 KVAR 1 520 200 6 373 900 KVARNARP KVARNARP Hultsfred Radiolänk 34 MBs

KVSF 1 481 490 6 364 366 KVILLSFORS KVILLSFORS Hultsfred Fiber 1 GBs

HULINGSRYD 21:1 Lönneberga LBG 1 495 878 6 379 961 LÖNNEBERGA LÖNNEBERGA Hultsfred Fiber 1 GBs

STORA SINNERSTAD 4:10 MBB 1 511 200 6 359 200 MOSSEBOBY MOSSEBOBY Hultsfred Fiber 1 GBs

STORA ABY 5:97 Siriusvägen MDA 1 503 888 6 355 099 MÖRLUNDA MÖRLUNDA Hultsfred Fiber 1 GBs

HÄGELÅKRA 5:77 Södra Långgatan 27 MÅL 1 500 529 6 362 313 MÅLILLA MÅLILLA Hultsfred Fiber 1 GBs

STORA ABY 5:97 MÅL KC02 1 501 700 6 359 500 MÅLILLA/ROSENFORSMÅLILLA ROSENFORSHultsfred Fiber 1 GBs

HULT 1:10 ROT 1 509 000 6 353 700 ROSENHULT ROSENHULT Hultsfred Fiber 1 GBs

RYNINGSNÄS 2:3 RYN 1 506 900 6 350 400 RYNINGSNÄS RYNINGSNÄS Hultsfred Fiber 1 GBs

STUBBHULT 1:4 STUB 1 507 100 6 365 500 STUBBHULT STUBBHULT Hultsfred Radiolänk 34 MBs

TÄLLERYD 3:6 TLR 1 515 400 6 375 200 TÄLLERYD TÄLLERYD Hultsfred Radiolänk 34 MBs

Holm 1:7 TRI 1 483 900 6 345 600 TRIABO TRIABO Hultsfred Fiber 1 GBs

STENKULLA 1:38  Skördevägen VENA 1 509 900 6 377 158 VENA VENA Hultsfred Fiber 1 GBs

ARMBÖSSAN 6 Gunnars Gränd 1 VRM 1 486 685 6 355 087 VIRSERUM VIRSERUM Hultsfred Fiber 1 GBs

VI 1:3 Ölands Källaberg ÖHU 1 516 300 6 371 300 ÖSTRAHULT ÖSTRAHULT Hultsfred Radiolänk 34 MBs

Telestationer Hultsfreds kommun 2012-03-01



NYA TELEMASTER
(BEVILJADE BYGGLOV)

101. NYEMÅLA 1:3
102. HULTÅSA 2:1
103. TÄLLERYD 3:5
104. BASEBO 1:2
105. VEDERHULT 5:1
106. STIGHULT 1:1
107. BJÖRNHULT 1:7
108. STORA ABY 23:10
109. MARHULT 1:3
110. GÖTRUDA 1:1
111. FLATHULT 1:3
112. JÄREDA 1:41
113. VIRSERUM 8:1
114. EKEFLOD 1:2
115. ÅNHULT 7:4
116. RÅS 1:3

201. KÄREBY 2.8
202. TRÄFÖRÄDLINGEN 9
203. LÄROVERKET 3
204. ÖDHULT 4:3
205. MÅLILLA 1:15
206. STORA SINNERSTAD 6:18

NYA TEKNIKBODAR
(BEVILJADE BYGGLOV)

207. TALLERYD 5:1
208. TALLERYD 5:1
209. TRÄFÖRÄDLIGEN 9

117. NORRHULT 1:7
118. GNÖTTLERUM 1:7
119. KLOSTER 1:1
120. VEDERHULT 14:1
121. STORA ABY 16:1
122. STORA SINNERSTAD 6:18
123. RYNINGSNÄS 1:41
124. SKINSKÄLLA 1:5

26. TALLERYD 5:1

1. ÄLGSHULT 1:6

2. RYNINGSNÄS 2:3

3. RYNINGSNÄS 1:41

4. KÄREBY 2:8

5. GNÖTTLERUM 1:35

6. MÖRLUNDA 4:87

8. SKRÄPLINGE 1:12

9. HOLM 1:7

10.KATEBO 4:1

11.VRÅNGANÄS 1:19

12.BÖSEBO 1:7

13.RYD 4:14

14.MISTERHULT 1:3

15.ÖDHULT 4:3

16.ARBETET 7

17.MÅLILLA 1:15

18.SVENSMÅLA 2:4

19 LÄROVERKET 3

21.VÄSTERARP 1:38

22.STENSRYD 5:1

23.LJUNGBY 1:46

24.STORA ABY 5:97

25. STORA SINNERSTAD 6:18
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Företagens datakommunikation 2012 

Hur har ni löst era behov av datakommunikation? 

 

 

Namn Antal %
A. ADSL 53 60,9
B. Fast 
förbindelse till 
koncernhuvudkontor 
e dyl

5 5,7

C. Bredband via 
fiberaccess 14 16,1

D. Mobilt 
bredband (3G) 20 23

Total 92 105,7

Svarsfrekvens
100% (87/87)

Vilken kapacitet har ni idag på era förbindelser? 

 

 

Namn Antal %
A. <=2 Mbit/s 19 21,8
B. 4 Mbit/s 17 19,5
C. 8 Mbit/s 25 28,7
D. >8 Mbit/s 26 29,9

Total 87 100

Svarsfrekvens
100% (87/87)



Är ni nöjda med den kapacitet och de tjänster ni köper idag? 

 

 

Namn Antal %
A. Ja 51 58,6
B. Nej 36 41,4

Total 87 100

Svarsfrekvens
100% (87/87)

Hur ser ni på ert framtida behov av digital kommunikationskapacitet? 

 

 

Namn Antal %
A. Oförändrat 24 27,6
B. Minst 10 
Mbit/s 26 29,9

C. Minst 50 
Mbit/s 24 27,6

D. Minst 100 
Mbit/s 13 14,9

Total 87 100

Svarsfrekvens
100% (87/87)



När tror ni att er nuvarande kapacitet blir otillräcklig? 

 

 

Namn Antal %
A. Datumet har 
redan passerats 22 25,3

B. Inom 1 år 17 19,5
C. Inom 2 år 17 19,5
D. Inom 3-5 år 21 24,1
E. Inom 5-10 år 6 6,9
F. Aldrig 4 4,6

Total 87 100

Svarsfrekvens
100% (87/87)


