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Kinna den 20 maj 2019 

 

Hej Gunilla, 

Tack för att du har hört av dig till oss och samtidigt får vi be om ursäkt för att 

svaret har dröjt.  

Som du beskriver, fattades beslut 2012 om såväl bredbandsstrategi för 

Marks kommun som för ett IT-infrastrukturprogram. 

Vi kan förstå frustrationen som uttrycks i ditt brev över att utbyggnaden inte 

har skett i den ambitionstakt som beskrivs i IT-infrastrukturprogrammet. 

Samtidigt har fiberutbyggnaden genomförts på flera ställen i kommunen.  

Även om vi inte ännu är heltäckande, har vi i dag en täckningsgrad på 79 

procent. 

Vi beklagar att vi inte har fått fram en tillfredställande uppgörelse mellan 

Torestorps Fiberförening, Marks Kommun och Marks Kraftvärme. Det är 

också olyckligt att Bengt-Allan Frosts inspel vid mötet uppfattades som 

hotfullt, han har bett om ursäkt för detta i efterhand i ett mejl till dig per 

den 2 april. 

 

Vi kan konstatera att kommunen inte har hanterat frågan kring bredband på 

ett optimalt sätt sedan starten 2012 och vi planerar att förstärka arbetet 

framöver så att kommunen tillsammans med fiberföreningarna kan nå de 

strategiska bredbandsmålen. Här ser vi en tydlig brist att vi som kommun 

inte har följt upp och uppdaterat strategin i tillräcklig omfattning för att nå 

målet med 100-procentig täckning i kommunen. 

När det gäller anslutningspunkterna, framgår det i IT- 

infrastrukturprogrammet under punkt 5.1 att kommunen har en rådgivande 

funktion i arbetet och att det inte finns några direktiv om när och var 

anslutningspunkter ska genomföras. 

 

Som framgår i punkt 5.3 under punkten prioritering vill kommunen gärna 

använda individens drivkraft och finns det skäl att få skyndsam hjälp, ska 

kommunen ha möjlighet att hjälpa föreningen till förtur i 

ärendehanteringen. Det är tillsammans med fiberekonomiska föreningar 

som vi gemensamt ska bygga ett nät som täcker hela kommunen. Det är 

tråkigt att du anser att det saknas både vilja och förmåga hos kommunen, 

dock hoppas vi att i dialog och samverkan hitta de bästa gemensamma 

lösningarna. 

 

 

De vänligaste hälsningar, 

Lisa Dahlberg och Tomas Johansson 

 



 

 

 


