
”Vi jobbar stenhårt med fiber” 
Hur går det egentligen med fiberutbyggnaden i Torsås? 

Kommunchefen säger att man jobbar stenhårt med frågan. 

Ingen kan lova ett datum när fiber ska finnas. 

TORSÅS. Torsås kommun ligger långt ned i fiberligan. Enligt Post- och telestyrelsens 

senaste siffror har 37 procent av kommunens hushåll och företag tillgång till fiber. 

Kommunen räknar på ett annat sätt och framhåller att det finns fiber i centralorterna Torsås, 

Söderåkra och Bergkvara och till bostadsbolagets lägenheter och kommunala fastigheter i 

Gullabo. 

Enligt kommunens egna beräkningar saknar 1 400 hushåll på landsbygden tillgång till fiber (i 

kommunen finns totalt 3 400 hushåll med fastboende befolkning). Till det kommer 

fritidshusägare som inte är skrivna i kommunen. 

Sedan Telia/Scanova byggde ut fiber i tätorterna för några år sedan, har inga nya 

fastighetsägare blivit anslutna. Politikerna ville ha fiber i hela kommunen, och först skrev man 

avtal med IP Only. 

– De utlovade ett färdigbyggt nät 2018. Så blev det inte, säger kommunchef Håkan Petersson. 

Förra hösten skrevs ett nytt intentionsavtal med Telia. 

– Men efter några månader blev det tyst från Telia. När vi pressade dem, sa de att de kunde ta 

fram mobila lösningar, men det var vi inte intresserade av. Vi vill ha fiberkabel till alla 

hushåll, och det är alla partier överens om, säger kommunalrådet Henrik Nilsson Bokor (S). 

Det ledde till att politikerna gav förvaltningen i uppdrag att titta på om kommunen själv kan 

bygga ut fibernätet. 

Sedan i våras har kommunens kommunutvecklare och fibersamordnare Sofie Nyström 

tillsammans med kommunchef Håkan Petersson jobbat för att ta fram ett underlag kring en 

framtida kommundriven fiberutbyggnad. 

– Vi har redan lagt ned sju–åtta mil kanaler och vi har betalt tio miljoner för det. Tanken var 

först att Telia skulle få använda dem utan kostnad. När vi kontaktade andra kommuner 

uppmärksammades vi på att vi inte räknat på uppsidan – på intäkter om vi själva bygger och 

äger nätet. Det är det vi nu räknar på, säger Håkan Petersson. 

– En konsult har sett över vad vi redan har gjort och tagit fram en grov utbyggnadsplan. Den 

kostnaden var 71 000 kronor, säger Sofie Nyström. 

Beslutsunderlag till politikerna ska vara klart inom en månad, räknar Håkan Petersson och 

Sofie Nyström med. Eller i alla fall inom en ganska snar framtid. 

Underlaget ska innehålla en beräkning av vad det skulle kosta att bygga ut fiber, hur hög 

anslutningskostnaden kan bli och hur nätet ska ägas och driftas. 



– Det ska vara ett öppet nät där olika operatörer ska sälja tjänster. Men det vi tittar på är om 

kommunens bolag ska äga själva nätet, säger Sofie Nyström. 

Underlaget ska först till kommunstyrelsens arbetsutskott, sedan till kommunstyrelsen och 

sedan till kommunfullmäktige, där beslut ska fattas någon gång i början av 2020. 

– Men vi väntar inte på beslutet. Under tiden fortsätter vi att jobba med frågan, framhåller 

Håkan Petersson. 

När det gäller fortsatt kanalisation ska man exempelvis undersöka om kommunen kan köpa in 

sig på ledningar som Kraftringen har lagt ned tidigare, men där kommunen inte varit med vid 

samkanalisation. 

–Att skriva avtal med markägare och Trafikverket där fiberledningarna ska gå fram är något 

som tar mycket tid, det har vi förstått, säger Sofie Nyström. 

Det tidigare målet att alla ska ha tillgång till bredband 2020 har med andra ord fått stryka på 

foten. 

Varken Henrik Nilsson Bokor, Sofie Nyström, Håkan Petersson eller det nya VA-bolagets 

ordförande Mona Magnusson (M) vågar säga ett datum när första nya fiberanslutningen kan 

ske. 

– Jag kan mycket väl förstå att folk är irriterade och tycker att vi ska jobba fortare. Speciellt 

de som bor där vi redan lagt kanalisation. Men att det finns kanaler betyder inte att vi kan 

blåsa i fiber hur som helst, säger Håkan Petersson. 

– Om kommunfullmäktige beslutar att vi själva ska göra utbyggnaden, räknar vi med att 

kunna ansluta en bit i taget. Men vi vill inte gå ut och sälja tjänster och lova något vi inte kan 

hålla, säger Henrik Nilsson Bokor. 

De säger att en rimlig uppskattning är att alla har tillgång till fiber 2022. 

Var kostnaden slutar vet man inte. Det finns statliga bidrag att söka. I Kalmar län ska 

kommuner kunna få investeringsbidrag på 40 procent av kostnaden. Kommunen har dock inte 

sökt något än. 

– Vad vi förstått är pengarna slut. Men vi håller koll på frågan och kommer självklart att söka 

om det dyker upp nya pengar. Men vi kan inte räkna med att få bidrag, utan vi måste göra 

våra beräkningar på de verkliga kostnaderna, säger Håkan Petersson. 
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