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Frågor till kommunstyrelsens ordförande

Den 21 december 2017 tecknade Sala kommun ett ramavtal med IP-only' Networks

AB om att erbjuda fiberanslutnlng för bredbandstj änst'er' till alla permanentboende ,

och narlng51dkare 1 Sala kommun

Avtalet gäller &ån och med avtalstecknande och mm till ooh med 2020-12 31.

Ett" år har nu snart gått sedan avtalets tecknande och Vi har inte fått nagon rapport

till kommunstyrelsen hur arbetet fortloper

För oss soc1aldemokrater är. detta en oerhört Viktig &_åga då vi anser att tillgången

' '  till bredband år V1ktig' ur. '&era perspektiv

'  Vi  har kunnat följa 1 med1a nyllgen att 'IP-only som är en "av 'de storsta aktorema  _

inom branschen och som också har fått mest stathga pengar beVilj at for att bygga ut _

bredband Men ockSå utmärker sig när det gäller antalet mISSHOjda kunder som inte _. ,

får t1llgang till &ber genom att arbetet har lagts på is på flera håll 1 landet

(Detta genom antalet anmalnlngar Konsumentverket Och  Allmanna

reklamatmnsnamnden)

Niklas Karnhill som är presschef pa IP-only får följande fråga aV reportern &ån

Vastmanlandsnytt den  4  oktober . .

Varför har ni 'då så många missnOJda kande'r?

— Landsortsutbyggnaden är väldigt speciell. Det är längre aVStåncl och

svårare terräng att arbeta" I. 'Det' är 100-tals market/tal som man måste

förhandla fram, och dessutom krävs tillstånd bland annat från TrafiKVerket _
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som Vi måste söka.. Alla de här momenten tar väldigt lång tid, säger Nilkla's

Karnhill. ' -

Jag tror att branschen tog lite  för lätt på det här, oeh äVen vi. Det har Vi tagit

lärdom av. Så nu bygger vi mer kontrollerat och mer i  etapper. Men det är —

inte oVanligt att projekt tar två eller kanske Upp emot tre år  i  fiberbranschen

. Så. det kan ta längre. tid än ""två' ar Också?

— Det kan ta längre tid i'fiberbrjan'sehen. Även hos oss. Det stämmer.

'  pa Sala är en landSbygdskoMun'oeh foretaget har idag Svårt att leva upp till
. redan skrivna avtal som finns så är min frågor till kommunstyrelsen ordförande

följ ande; _

.  , Varfor har inte politiken fått någon redov1sn1ng av  bredbandsavtalet  och hur arbetet

. fortgår efter att jag efterii'agat det redan den 18 september  1  år på lednmgsutskottet?

. Kommer  IP-only att kunna leverera fiberanslutmng enligt det avtal som år tecknat

mellan Sala kommun och företaget? - -

Om sVaret är nej, Så undrar' jag hur Sala kommun gar vidare" 1  frågan om

bredbandsutbyggnad for att nå det uppsatta målet?. '

 

'  Ulrika :Spåreho "(s)- _


