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 Ärende Ärendenummer 

KS § 136
  

Remiss av slutbetänkandet Statens bredbandsinfrastruktur som 
resurs SOU 2016:1, dnr N2016/00194/ITP 

KS 2016/142  

 Beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att lämna nedanstående svar på betänkandet: 
  
 
  
Gullspångs kommun ser sammanfattningsvis mycket positivt på utrednings förslag om 
ökad samordning och statlig styrning av dess verk och bolag, mot en mer aktiv roll i 
utvecklingen och utbyggnaden av bredband. Kommunen anser, i likhet med 
utredningen, att en ökad samordning och styrning kommer att ge flera positiva 
effekter som sammantaget förstärker förutsättningarna att uppnå regerings mål för 
den nationella bredbandsutvecklingen till 2020.  
  
Främst utredningens två förslag under kategorin förläggning av 
bredbandsinfrastruktur för framtida behov, anser kommunen kommer ge positiv 
effekt. Enligt utredningen äger verken i dag ca 330 mil kanalisation förlagd inom b.la. 
järnvägsområdet. Om denna i framtiden blir möjlig för lokala aktörer att vid 
strategiska punkter koppla på, kommer det sannolikt påskynda utbyggnadstakten i 
glesbygden betydligt. Även förslaget om sammanbyggnad av nät för en ökad 
robusthet och på platser där det inte finns någon marknadsdriven utveckling kommer 
med rätt förutsättningar att ge en positiv effekt på utbyggnadstakten.  
       
Viktigt i sammanhanget är en tidig och aktiv dialog mellan de lokala aktörerna och 
respektive regional/- statlig aktör när en förläggning projekteras. Att som kommun 
eller fiberförening i tidigt skede bli insatt i förläggningsplanerna, ger möjlighet till 
planering och minskar risken för dubbelarbete.   
  
Kommunen argumenterar för utredningens föreslag om samverkan mellan de statliga 
aktörerna, där dessa tillsammans bildar ett bolag som arbetar övergripande med 
interna samordningsfrågor mellan verken och bolagen, samt den externa kontakten 
med de regionala och kommunala aktörerna. Att som kommun föra en effektiv dialog 
om potentiella utvecklingsområden med eventuellt fyra statliga verk och bolag 
samtligt, kan komma att kräva stora administrativa resurser. Det kan försämra 
förutsättningarna för de glesbygdskommuner som är i störst behov av 
utvecklingsarbetet, då dessa har de minsta resurserna för att samordna projekten. 
Enligt den ekonomiska analysen över hur Trafikverket påverkas ekonomiskt av deras 
utökade uppdrag (s.101-103), verkar finansiering för en sådan bolagslösning 
inrymmas. Möjligheten för att finansiera det nya uppdraget lär också förstärkas om 
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den interna och externa samordningen och kommunikationen prioriteras.  
  
  
 

  

 Behandling i kommunstyrelsen 
  
Samhällsplanerare Erik Söderström informerar om ärendet. 
  
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
 

  

 Bakgrund 

 Regeringen beslutade den 21 augusti, 2014, att utreda möjligheterna för att 
effektivisera användningen av den statligt ägda bredbandsinfrastrukturen genom 
förbättrad samordning mellan de inblandade aktörerna och dess styrning. Detta med 
bakgrund av regeringens mål om att år 2020 ska 90 % av alla hushåll och företag i 
Sverige ha tillgång till 100 Mbit/s bredband.  
Utredningen har med dessa förutsättningar tagit fram 15 stycken förslag på olika 
förbättringsåtgärder. 
Bland annat: 
  
• Trafikverket och Affärsverket svenska kraftnät ges i uppdrag att aktivt arbeta för att 
bredbandsmålet uppnås. Detta innefattar att vid egen förläggning av fiber förlägga en 
överkapacitet samt på strategiskt utsedda platser placera ut påkopplingspunkter. 
 
  
• Trafikverket och Affärsverket svenska kraftnät ges i uppdrag att samordna sina 
utbyggnationer av fiber i syfte att effektivisera arbetet. Vattenfall AB och Teracom 
bjuds också in till detta samarbete. 
 
  
• Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska varje år bistå Trafikverket och 
Affärsverket svenska kraft med råd rörande informationssäkerhet för statens 
informations- och kommunikationsinfrastruktur. 
 
  
Sammanlagt väntas de 15 föreslagna åtgärderna bidra till att ca 200 000 hushåll och 
företag, främst i glesbygden, får tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. 
 
  
Förslagen kommer till stor del vara självfinansierade genom att verken hyr ut sin 
överkapacitet till privata aktörer. 
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 Bilagor 

 - Tjänsteskrivelse Statens bredbandsinfrastrukur som resurs, skriven av Erik 
Söderström.docx 
- Svar på betänkande_ Statens bredband som resurs.docx 
- Remissmissiv Statens bredbandsinfrastruktur som resurs.pdf 
- SOU 2016_1 Statens bredbandsinfrastruktur som resurs.pdf 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-20 (2016-04-20 Ksau §14).doc 
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