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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sam manträdesdatum 
2016-04-28 

§ 101 

Dnr 2016/1058 

slutbetänkandet statens bredbandsinfrastruktur 
som resurs - svar 

Beslut 
Allmänna utskottet beslutar 

att anta IT -strategens ~ar som sitt eget yttrande. 

Ärendebeskrivning 
IT -strategen har utformat ett yttrande på remissen om "slutbetänkandet Statens 

bredbandsinftastruktur". 

Beslutsunderlag 
Remiss a~ slutbetänkandet "Statens bredbandsinfrastruktur som resurs" den 16 

februari 2016 
Allmänna utskottet den23mars 2016 § 80 
Tjänsteskrivelse från !T-strategen den 20 ap.r:i12016 

Förslag till beslut 
Allmänna utskottet beslutar 

att anta IT -strategens svar som sitt eget yttrande. 

Beslutet skickas till 
Näringsdepartementet 

Justerandes~ 
d~~ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens allmänna utskott 

Plats och tid 
Ordförandens ~änsterum kl. 8.00-16.00 

Beslutande 
Linda Danielsson (S), ordförande 

Henrik J ansson (M) 
Mikael J o hans son (V) 

2016-04-28 

Staffan Bäckelid (KD) deltog inte i § 109 och § 115 på grund av jäv 
Eva Götbrink (MP) ersättare för Jens Mattsson (MP) 
Thore Thorstensson (L) ersättare för Staffan Bäckelid (KD) i § 109 och § 115 

Övriga närvarande 
Annika Carlsson (M) 
Thore Thorstensson (L) 

Kent Oskarsson (S) var inte närvarande i§ 114 
Margareta Levin, sekreterare 

J an Österberg, t. f. kommunchef 

Dejan Nedic, !T-strateg § 98, 101-102 

Ul.rica Hilmersson, !T-koordinator § 98, 101-102 

Joel Lundgren, kommunsekreterare § 99-100 

Justeringsplats och tid samt utses att justera 
Kommunalrådets ~änsterum Paragrafer 90 - 119 

~rr!rt~wf~ 
MarJ; evin, sekreterare 

§ 90-108, §110-114, § 116-119 

Yl~~ 
Thore Thorstensson (L)§ 109 och § 115 

---~·--~·-·-·------·--- ---· ------
Justerandes signatur Ut~bes~nde 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2016-04-28 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ 
Kommunstyrelsens allmänna utskott 

Datum då anslaget sätts upp 
2016-05-03 

Förvaringsplats för protokollet 
Kommunkontoret Mullsjö 

Sammanträdesdatum 
2016-04-28 

Datum då anslaget tas ned 
2016-05-25 

--·--------- --------··- .. --. ---· 
Justerandes signatur 
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Remissyttrande SOU 2016:01 Statens 
bredbandsinfrastruktur som resurs 

Sammanfattning 

1(1) 

Tjänsteskrivelse 
Datum Diarienummer 

2016-01-13 Dnr 2016/1058 

Remissyttrande 

Mullsjö kommun 

Den stora utmaningen för en kommuns invånare och näringsliv som Mullsjös 
avseende bredbands utbyggnad, är inte tillgång till stamnät eller mellanortsnät utan 
finansieringen av utbygganden av accessnäten. Förslagen som utredningen föreslår 
antyder att det för kommunernas räkning, kan innebära att det skapas 
förutsättningar för att det byggs accessnät pa platser som annars inte skulle byggas 
ut. Vidare antyder man att genom en ökad tillgång till snabbt bredband, kan en 
kommun i ett andra steg erbjuda bättre möjligheter till e-demokrati,"vård i hemmet 
och andra samhällstjänster. 

De föreslagna åtgärderna i utredningen är i sak positiva, men märkbara effekter 
fram till 2020 är svara att se for en kommun som .Mullsjö exempelvis. Vi är osäkra 
på om den i utredningen redorisade finansieringen räcker till. Utbyggnaden behöver 
ses som en långsiktig investering. Vi vill understryka och menar på att det kommer 
krävas ytterligare betydande medfinansiering från EU eller svenska staten om de 
nationella målen för bredbandsutbyggnad ska kunna nås till2020. De föreslagna 
åtgärderna stimulerar inte utbyggnaden nämnvärt på landsbygden i dess nuvarande 
form. 

Mullsjö kommun 

DejanNedie 

IT -strateg och Informationssäkerhetsansvarig 

Postadress 
Mullsjö kommun 
Box 800 
565 18 Mullsjö 

Gatuadress 
Jamvagsgatan 27-29 
Mullsjö 

Telefon Org.nr. e-post Bankgiro 
0392-140 00 2120Q0-1603 kommyn@muftsjo.se 5932-8807 
Telefax Internet Postgiro 
0392-102 49 www.mullsjo.se 12 14 33-7 


