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Sammanfattning 
Regeringen beslutade 2014-08-21 att tillsätta en utredning med uppdrag att se över 
möjligheterna att effektivisera användningen av de statligt ägda bredbandsnäten 
genom förbättrad samordning mellan bredbandsverksamheterna hos Trafikverket, 
Svenska Kraftnät, Vattenfall AB och Teracom AB. I regeringens bredbandsstrategi 
står bl a målet att '!År 2020 bör 90% av alla hushåll och företag ha tillgång till 
bredband om minst l 00 Mbit/s" Utredningen fick också i uppdrag att analysera 
möjligheterna hur en effektivisering och samordning av statens bredbandsinfrastruktur 
kan underlätta förutsättningarna att uppfylla målen i regeringens bredbandsstrategi. 

Förslag till remissvar föreligger från TT-chefen. Under årens lopp har stora resurser 
lagts på infrastruktur för bredband runt om i Sverige. En samordning av de statligt 
ägda bredbandsnäten är därför ett bra initiativ och kommer förhoppningsvis göra det 
lättare för beställare att få en bra offert på en efterfrågad fibersträckning. Positivt är 
också att Trafikverket i samband med sina projekt alltid ska lägga med extra 
kanalisation i områden meq höga anläggnings-kostnader såsom t ex broar, större 
korsningar och tunnlar. Utredningens förslag om att se över Trafikverkets 
handläggning av grävtillstånd i närheten av vägar är också mycket bra. I vår kommun 
har vi aktivt arbetat för att möjliggöra bildandet av fiberföreningar för att på så sätt se 
till att våra innevånare och företag kan få bredband med bra kapacitet. Kan vi om 
möjligt få lite hjälp av Svenska Kraftnät och Trafikverket att skapa ännu bättre 
redundans i vår kommun så skulle det också vara positivt. Önskvärt vore också att öka 
kravet på operatörer med ledig kanalisation och svartfiber att erbjuda intresserade 
kunder dessa till "skäliga villkor" Det finns mycket nedgrävda resurser som är 
omöjliga att kunna komma åt i dagsläget. 

IT -chefens bedömning är att mycket av vad utredningen kommit fram till känns som 
flera steg i rätt riktning. Det kan komma mycket gott ur ett ökat samarbete mellan 
Trafikverket, Svenska Kraftnät, Vattenfall AB och Teracom AB. Ett konkret exempel 
är att små kommuner inte alltid har resurser nog att tänka på full redundans för 
driftsäker datakommunikation. I takt med att utbudet av digitala tjänster ökar så blir 
också behovet av stabila tjänster allt viktigare. Användandet av internettjänster ökar 
lavinartat och behovet finns ju hela dygnet och alla årets dagar. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att kring rubricerad remiss, ställa sig bakom IT
chefens yttrande enligt ovan som sitt eget. 
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