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Motionssvar, Satsa på landsbygden, stöd fiberutbyggnaden
(Kst/2013:119)

Sammanfattning av ärendet

Föreligger motion daterad den 25 februari 2013 från Dan Olsson (C), med rubriken;
Satsa på landsbygden, stöd fiberutbyggnaden.
Motionen
Tillväxt på landsbygden skapas genom att människor ges rätt förutsättningar för att
förverkliga sina idéer och med bredband i världsklass blir affärer, kontakter och utbyten en faktisk möjlighet oavsett avstånden. Tillgången till bredband ger avgörande förutsättningar för att kunna utveckla företag i hela kommunen och för att kunna arbeta
och skapa attraktiva boenden på landsbygden. Engagemanget är stort på landsbygden
för utbyggnad av fibernätet. Det är viktigt att kommunen på ett kraftfullt sätt stöder
utbyggnaden av fibernätet. På sikt är ett väl utbyggt fibernät en stor konkurrensfördel
för kommunen, därför gäller det att ta till vara det engagemang som finns just nu.
Motionens förslag
I motionen föreslås att kommunen medfinansierar utbyggnaden av fibernätet på landsbygden och genomför en rejäl informationsinsats för att öka intresset att ansluta sig till
fibernätet.
Kommunfullmäktiges tidigare behandling
Kommunfullmäktiges har under § 65/2013 remitterat motionen till kommunstyrelsen
för beredning. Motionen har därefter, genom delegationsbeslut, remitterats till kommunledningsförvaltningens stab för yttrande.
Kommunledningsförvaltningens synpunkter
Kommunledningsförvaltningen har behandlat ärendet i skrivelse daterad den 3 februari 2015 varav framgår att under 2014 har en modell tagits fram för utbyggnad av
fiberoptik i kommunen. Den modellen kallas för byanätssamverkan och beskriver
tydligt vilket stöd föreningarna får och var deras engagemang behövs. Beslut har
tagits om att tillskjuta 25 miljoner kronor som medfinansiering för att bygga ortssammanbindande nät samt 1,5 miljoner kronor per år som skall användas till samförläggning.
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§ 43 (forts)
Se även kommunfullmäktiges beslut § 201/2014, Handlingsplan för att uppnå de nationella bredbandsmålen samt kommunfullmäktiges beslut § 4/2014, Kommunal borgen till fiberföreningar för utbyggnad av bredband på landsbygden.
Förutom detta har personella resurser tillsatts till projektet Bredband 2020 som ägs tillsammans med Övik Energi. Allt detta för att stötta och skynda på bredbandsutvecklingen
inom kommunen. Styrgruppen för projektet har i slutet av januari 2015 beslutat om en
utjämnande anslutningsmodell.
Informationsinsatser för att så många som möjligt skall ansluta sig sker kontinuerligt
inom kommunen, under 2014 hölls det totalt 50 sammankomster med intresserade föreningar.
Barn- och ungdomskonsekvensanalys
Planering och genomförande för att ge invånare, föreningar och företag möjlighet att
ansluta sig till fibernätet är av stor betydelse för barn och ungdomar. Dels för att kunna
utnyttja möjligheten till snabb internetuppkoppling inom förskolans och skolans verksamhet, dels för att ge förutsättningar att kunna konkurrera på arbetsmarkaden.
Beredande instans förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningens skrivelse daterad den 3 februari 2015.
Arbetsutskottets § 33/2015.
Kommunstyrelsens § 43/2015
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige anser, i och med besluten som har fattats gällande bredbandsutbyggnad på landsbygden, att motionärens intentioner anses uppfyllda och att motionen
därmed inte föranleder någon ytterligare åtgärd.
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