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Motion om att skapa ett kommunalt bredbandsbolag 

INLEDNING 
Ulrika Spårebo (S) inkom 2016-05-19 med rubricerad motion. Motionären föreslår 
att Sala kommun bildar ett bredbandsbolag, att man undersöker om andra 
kommuner kan ingå i ett sådant bolag samt att bolagets uppgift blir att svara för att 

hela kommunen har fiberbundet bredband senast 2019. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/135/1. 
Ledningsutskottets beslut 2016-08-02, § 152. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att i avvaktan på pågående utredning anse motionen besvarad. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att i avvaktan på pågående utredning anse motionen besvarad. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 
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Utdragsbestyrkande 



Bilaga KS 2016/135/1 

KOMMUNSTYRELSEN 
Carola Gunnarsson 

lnk. 2016 ·06- 2 7 

Svar på motion om att skapa ett kommunalt bredbandsbolag 
Ulrika Spårebo (S) inkom den 19 maj 2016 med rubricerad motion. Motionären 
föreslår att Sala kommun bildar ett bredbands bolag, att man undersöker om andra 
kommuner kan ingå i ett sådant bolag samt att bolagets uppgift blir att svara för att 
hela kommunen har fiberbundet bredband senast 2019. 

Enligt den nationella bredbandsstrategin är målet att 90 % av hushållen och företa
gen i landet år 2020 ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. I Sala kom
mun har vi fattat beslut om målet att 100 % av befolkningen ska ha detta. 

Frågan har behandlats vid upprepade tillfällen i kommunstyrelsen och dess led
ningsutskott. Vid senaste sammanträdet den 7 juni 2016, § 77, gav kommunstyrel
sen flera uppdrag till Sala-Heby Energi AB kring bredbandssatsning i Sala kommun. 
Sala-Heby Energi AB ska bland annat utreda och återkomma till kommunstyrelsen 
med förslag om den framtida organisationen för bredbandsfrågor i Sala kommun 
samt redovisa förslag till drift och investeringsbudget inför strategisk plan 2017-
2019 för genomförande av uppdraget innebärande att 100% av Sala kommuns in
vånare ska ha tillgång till bredband om 100 Mbit/s senast 2020. 

Utbyggnaden av bredbandsinfrastrukturen måste fortsätta. Marknadens aktörer 
borde förstärka sitt arbete med utbyggnad inte enbart i städerna utan också på 
landsbygden. Man kan inte som seriös aktör bara plocka russinen ur kakan! Men det 
krävs också att staten satsar mer medel på en utbyggnad av bredbandsinfrastruktur 
över hela landet inklusive landsbygden. Vi måste dock inse att för att skynda på 
utbyggnaden av bredband måste vi också från Sala kommuns sida förstärka vårt 
engagemang. Sala Heby Energi AB är en viktig aktör i detta arbete. 

Att skapa ett kommunalt bredbandsbolag vid sidan av eller inom Sala Heby Energi 
AB kan vara ett sätt att organisera arbetet med inte minst samordning av utbyggna
den av bredbandsinfrastrukturen framöver. Detta får vi ta ställning till när Sala Heby 
Energi AB återkommer till kommunstyrelsen och redovisar det uppdrag som gavs 
den 7 juni 2016. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att kom
munstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att i avvaktan på pågående utredningen anse motionen besvarad. 

Carola Gunnarsson ( C 
Kommunstyrelsens or 
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Kommunfullmäktige I 

Sala kommun 

MOTION 

Väckes av: Ulrika Spårebo (S) 

Skapa ett kommunalt bredba~dsbolag 

SALA l<OMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

lnk. ,~;5 -05- 1 9 

Det är viktigt att Sala kommun som är den till ytan största kommunen i länet och där en stor 

del av kommunen utgör landsbygd verkar för att bibehålla service och trygghet på 

landsbygden. För att landsbygden ska kunna få samma förutsättningar som staden måste 

hela landsbygden få fiberanslutnlng och digital service. Detta ska enligt min uppfattning vara 

helt klart senast 2019. 

Vi Socialdemokrater vill också att kommunen tar fullt ansvar för bredbandsutbyggnaden 

genom att skapa ett särskilt bredbandsbolag likt det stadsnätsbolag som Västerås kommun 

och Mälarenergi har skapat·. Här kan man tänka sig att vi gör en sådan satsning ihop med 

andra kommuner t.ex. Heby kommun som också är en stor landsbygdskommun. 

Jag föreslår därför: 

att kommunen bildar ett bredbandsbolag 

att undersöka om andra kommuner kan ingå i ett sådant bolag 

att bolagets uppgift blir att svara för att hela kommunen har fiberbundet bredband senast 

2019 

Sala 19/5-2016 

Ulrika Spårebo (S) 

oppositionsråd 


