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Bräckes fiberaffär 
kan vara lagbrott
Sålde sitt fibernät till Skanova för en krona

Bräcke kommun överlåter fiber och fiberutbyggnad till 
Teliabolaget Skanova. Ett brott mot lagen om offentlig 
upphandling, hävdar Konkurrenskommissionen.

bredband Bräcke kommun 
överlåter sitt fibernät till Te-
lias dotterbolag Skanova för 
symboliska en krona. Samti-
digt förbinder sig kommunen 
att hyra tillbaka fiber för eget 
bruk. Enligt kontraktet ska 
kommunen betala 249 000 
kronor i fiberhyra per år un-
der 15 år, totalt 3,7 miljoner, 
till Skanova.

Konkurrenskommissionen, 
en del av lobbyorganisatio-
nen Den nya välfärden har 
granskat avtalet och ankla-
gar kommunen för brott mot 
upphandlingslagen. Eftersom 
avtalssumman är så hög skul-
le kommunen annonserat ut 
affären och gett fler chans att 
lämna anbud, menar man.

Uppgörelsen om  fibernätet 
är en del i det samarbetsav-
tal som kommunen teckna-
de med Skanova i augusti 
2013. Avtalet ska garantera 
att hela Bräckes befolkning 
erbjuds bredband via fiber 
senast 2020. Kommunen ser 
det som en förutsättning för 
att folk ska kunna bo och be-
driva verksamhet där i fram-
tiden.

– Det är nu tåget går. Det är 
ingen som kommer att bygga 
något här sedan, säger Bräck-
es kommunchef Bengt Flykt.

Skanova förbinder sig att 
bygga ut fibernätet i tätorter-
na, som inte är berättigade till 
stöd. Inom fem år ska samt-
liga bostäder, industrier, af-
färslokaler och kommunala 
verksamheter i tätorterna ha 
fiber. På landsbygden är ut-
byggnaden redan i full gång.

– Skanova är den största 
privata nätägaren här och ge-
nom att samordna deras nät 
med de få meter nät och tom-
ma kanaler som kommunen 
haft så får vi möjlighet att nå 
ut till medborgarna även i tät-
orterna.

Bengt Flykt jämför med elnä-
ten. Ingen skulle komma på 
tanken att bygga parallella 
elnät på landsbygden. 2011 
hade bara 0,03 procent av 
Bräcke kommuns befolkning 
tillgång till fiber.

– Hit kommer ingen för att 
bygga ett parallellt nät. Då 
måste man vara smart och 
samutnyttja den infrastruk-
tur som finns.

På landsbygden har ut-
byggnaden organiserats i elva 
bredbandsbyar och blivit nå-
got av en folkrörelse. Även 
här har marknaden lyst med 
sin frånvaro.

– Förutom Skanova är det 
ingen som varit intresserad. 
Med vårt avtal som bas er-
bjuder Skanova byarna en 
professionell nätägare som 
köper deras nät, om de inte 
själva vill upphandla opera-
törer och svara för driften, sä-
ger Bengt Flykt.

Det senaste året har markna-
dens intresse för att köpa upp 
och dra fiber i mindre kom-
muner plötsligt vaknat. Ut-
vecklingen har gått från inget 
intresse alls till rena huggsex-
an.
Kollade ni om det fanns an-
dra intressenter?

– Vi har varit i kontakt med 
fyra aktörer, eller till och med 
fler. Vissa har varit intressera-
de av att sälja sina tjänster till 
kommunen, men ingen har 
varit intresserad av att inves-
tera, bygga ut och äga fiber.
Men ni har inte annonserat 
någon upphandling?

– Vadå för upphandling? Vi 
lägger inte in några pengar. 
Det enda syftet är att hitta en 
aktör som kan erbjuda fiber 

till alla medborgare utan att 
kommunen lägger in pengar.
Ni ser alltså inte detta som 
en upphandling?

– Nej, och om det vore så 
borde teleundantaget i LOU 
gälla då det inte finns funge-
rande marknadskrafter, sä-
ger Bengt Flykt.

Att sälja sitt nät för en krona 
och sedan hyra tillbaka det 
för 3,7 miljoner kronor låter 
ändå som en dålig affär. Men 
inte heller det skriver Bengt 
Flykt under på.

– Nej, i huvudsak handlar 
det om det om det Skanova 
bygger. Vi betalar redan Ska-
nova 200 000 kronor om året 
för koppar- och länkförbin-
delser, men nu får vi opto-
fiber i stället för koppar.

ÅSe LO SKarSGÅrd
als@dagenssamhalle.se

idel Överklaganden  
sinkar e-hälsokonton
n Det dröjer innan svenska folket får sina 
utlovade e-hälsokonton. Först överklaga-
des upphandlingen och förvaltningsdoms-
tolen beslutade att tilldelningen inte hade 
gått rätt till. Nu överklagar E-hälsomyndig-
heten domen, som man anser är felaktig.
De första tjänsterna skulle ha lanserats un-
der hösten, efter det att upphandlingen 
var klar i maj förra året. Då fick IT-jätten 
Cap Gemini i uppdrag att skapa e-hälso-
konton till alla svenskar, en tjänst som är 
direkt initierad av regeringen.

rEdaktör 
Torbjörn Carlbom 

tc@dagenssamhalle.se
08–452 73 45

tipS tiLL apparaten

Lärarplanering  
i smarta luren
n Nu kan lärare bland annat hitta 
sina jobbkontakter, ställa samman 
sin arbetstid och planera sina 
lektioner i en ny app från Lärarför-
bundet. Appen heter Lärarschemat 
och utgår från en lärares arbetstids-
schema.

I appen kan man också lagra 
anteckningar, bilder, ljudklipp och 
påminnelser. Planeringen kan också 
delas med kollegor och vikarier.

Plattform: Iphone
PrIS: Gratis.

” Vi har varit i  
kontakt med fyra 
aktörer… men  
ingen har varit 
intresserad av att 
investera, bygga ut 
och äga fiber.”
Bengt Flykt, kommunchef i 
Bräcke

”Det var ingen upphandling”, 
säger Bräckes kommunchef Bengt 
Flykt, som försvarar försäljningen 
av kommunens nät till Skanova. 
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… mILjArDer kroNor kan sparas i 
svensk offentlig sektor på tio år genom 
”Internet of things” tror det amerikanska 
IT-företaget Cisco. ”Internet of things” 
innebär uppkoppling av inte bara datorer 
och mobiler till internet, utan också 
saker som till exempel bilar, byggnader, 
styrningssystem och avläsningsutrust-
ning.

Stockholm först 
med skattekollen.se
n Stockholm blir första kommun att an-
vända tjänsten Skattekollen.se för att på 
internet visa hur kommunens skattepeng-
ar används. Invånarna anger helt enkelt 
sin månadslön på sajten och får sedan 
reda på hur mycket som går till vad.

Siffrorna är hämtade från budgeten för 
2014 och bryts ner i olika verksamhetsom-
råden och underkategorier.

Skattekollen.se grundades från början 
som en del av ett examensarbete i statsve-
tenskap vid Uppsala Universitet.


