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Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-01-29 

Dnr 2012/188 

Motion om att förbättra förutsättningarna för bredband genom 
samordning 

INLEDNING 
Carola Gunnarsson (C) och Christer Eriksson (C) har den 19 juli 2012 inkommit 
med rubricerade motion. Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 
uppdra till kommunstyrelsen att ta fram en plan för hur förutsättningarna för bred
bandsutbyggnad kan förbättras genom samordning av utbyggnad av bredband med 
annan infrastruktur för bland annat vatten, avlopp, fjärrvärme, gator och vägar. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/21/1, TFU § 15 yttrande 
Bilaga KS 2013/21/2, motion 
Handling inkommer, 
Bilaga KS 2013/21/3, motionssvar 2013-01-18 från kommunstyrelsens ordförande 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram en handlingsplan för samordning av 
nedläggning av bredband och annan infrastrukturutbyggande, samt 
att därmed anse motionen bifallen. 

Christer Eriksson (C) yrkar 
bifall till Per-Olov Rapps yrkande. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram en handlingsplan för samordning av 
nedläggning av bredband och annan infrastrukturutbyggande, samt 

att därmed anse motionen bifallen. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrka n de 

18 (23) 



1 (l) 
2013-01-18 

M SA~~aga KS 2013/21/3 

~KOMMUN 
SAlAKOM UN · 

Kommunstyrelsens förvaltning 
KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp (S) /Ink. 2013 -01- 2 8 

Svar på motion om att förbättra förutsättningarna för utbyggnad 
av bredband genom samordning 

Carola Gunnarsson (C) och Christer Eriksson (C) inkom den 19 juli 2012 med 
rubricerad motion. Motionärerna föreslår att kommunstyrelsen tar fram en plan för 
hur förutsättningarna för bredbandsutbyggnaden kan förbättras genom en 
samordning av utbyggnad av bredband och annan infrastruktur för bland annat 
vatten, avlopp, fjärrvärme, gator och vägar. 

Tekniska kontoret lägger redan idag, i vissa projekt, ner tomrör i samband med 
infrastrukturåtgärder. Detta sker i samråd med bredbandsleverantören och finns 
ofta med i kommunens projektering, där så är lämpligt. Medel för detta finns avsatta 
i budget 2013-2015. 

Precis som skrivs i Svar på motion om att ta fram en kommunal bredbandsstrategi, i 
en lokal agenda, Dnr 2011/189, så är ett välfungerande och utbyggt bredband både i 
staden och på landsbygden viktigt för den fortsatta utvecklingen. En handlingsplan 
för teknisk samordning i samband med utbyggnad av annan infrastruktur bidrar till 
ökad samhällsnytta och effektivitet i väntan på framtagande av en 
bredbandsstrategi. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

Att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram en handlingsplan för samordning av 
nedläggning av bredband och annan infrastrukturutbyggande 

att därmed anse motionen bifallen 

Per-Olov Rapp (S) 
Kommunstyrelsens ordförande 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Box 304 

733 25 sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-550 00 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 

www.sala.se 





Bilaga KS 2013/21/1 

m~~~~ 
TEKNISKA FÖRVALTNINGEN 
Lisa Granström 

Teknik och fritidsutskottet 

1 (1) 
2012-09-19 

DIARlEN R: 2012/188 

YTTRANDE 

SALA KOMMUN-! 
Tekniska förvaltningen l 

2012 -09- 2 1 l 
YTTRANDE 

Dlarlenr rlctbil. 
{oi2_j l&'g 0 

Yttrande angående motion om att förbättra förutsättningarna för 
utbyggnad av bredband genom samordning 
Centerpartiet i Sala har i motion till kommunfullmäktige hemställt att en plan för 
hur förutsättningar för bredbandsutbyggnad kan förbättras genom samordning av 
utbyggnad tillsammans med annan infrastruktur, b la vatten och avlopp, gator och 
vägar. 

Som en konkret åtgärd föreslås att Tekniska kontoret konsekvent lägger ned tomrör 
i samband med olika infrastrukturåtgärder. 

TEKNISKA KONTORETS SYNPUNKTER PÅ MOTIONEN 
Tekniska kontoret utför redan idag, i vissa projekt, det som föreslås i motionen, 
nämligen nedläggning av tomrör i samband med infrastrukturåtgärder. Detta sker i 
samråd med bredbandsleverantören och finns ofta med i kommunens projektering, 
där så är lämpligt. 

För att ett beslut om att konsekvent lägga ner tomrör i samband med 
infrastrukturåtgärder ska tas, önskar tekniska kontoret att: 

• Kostander för nedläggningen av tomrör- materialkostanden och 
arbetskostnaderna - ska utredas 

• Ägandet och kostnaden för drift/underhåll av dessa tomrör ska utredas. 

lisa Granström SALAKOMMUN 
Tekniska förvaltningen 
Box 304 

Besöksadress: Rådhusgatan 4 C 

Växel: 0224-550 00 Enhetschef samhällstekniska enheten 

733 25 Sala 
Fax: 0224"185 56 
tekniska@sala.se 

www.sala.se 

Lisa, Gran strom@ sa la .se 
Direkt: 0224-552 51 



§ 15 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
TEKNIK· OCH FRITIDSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2012-10-11 

Dnr 2012/188 

Motion om att förbättra förutsättningarna för utbyggnad av 
bredband genom samordning 

INLEDNING 
Motion från Carola Gunnarsson (C) och Christer Eriksson (C) har inkommit, där man 
vill att en plan tas fram för att förbättra bredbandsutbyggnad och samordna 
utbyggnad av bredband och annan infrastruktur för bland annat avlopp fjärrvärme, 
gator och vägar. 

Beredning 
Enhetschef Lisa Granström föredrar ärendet. 

Bilaga TFU 2012/7 fl, Motion daterad 2012-07-16. 

Bilaga TFU 2012/7/2, Yttrande från tekniska kontoret. 

BESLUT 
Teknik· och fritidsutskottet beslutar 

att ställa sig positiv till förslaget och avge yttrande i enlighet med förvaltningens 
förslag. 

Utdrag 

Kommunstyrelsen 
"l J 1 " l ' [. )( ( .v O ·- - J V - b 

Utdragsbestyrkande 

5 (12) 



Bilaga KS 2013/21/2 
SAlAKOM UN 

Kommunstyrelsens förvaltning 

.Ink. 2012 -07- 1 9 
Centerpartiet i Sala kommun 20120716 

Motion till Kommunfullmäktige i Sala kommun 

Förbättra förutsättningar för utbyggnad av bredband genom 
samordning 

sala kommun måste öka sin aktivitet inom bredbandsom rådet. 

Det är viktigt att Sala kommun prioriterar bredbandsfrågan eftersom 

samhället förändras och vi som kommun står inför en rad samhällsutmaningar som 

måste hanteras. 

bredbandsutbyggnaden inte kan lösas av marknaden utan kommunens engagemang. 

Sala kommun kan klara sina åtaganden inom skola, vård och omsorg bättre och mer 

kostnadseffektivt med en god tillgång på bredband över hela kommunen. 

tillgång till bredband är en förutsättning för en levande landsbygd. 

tillgång till bredband är en förutsättning för ett gott företagskli mat. 

Redan i november 2011 motionerade vi om att kommunfullmäktige skulle besluta uppdra till 

kommunstyrelsen att ta fram en kommunal bredbandsstrategi, en lokal digital agenda. 

Det finns dock en rad konkreta åtgärder som Sala kommun kan vidta under tiden frågan om 

en kommunal bredbandsstrategi diskuteras. 

Sala kommun har en viktig roll för att skapa goda förutsättningar för bredbandsutbyggnaden 

bl a som planerare och inif1ativtagare, markägare och fastighetsägare. sedan maj 2011 har 

också kommunerna en skyldighet enligt plan- och bygglagen att ta hänsyn till behovet av 

elektronisk kommunikation i översikts- och detaljplanearbetet. 

Lokalt engagemang är en viktig faktor för att kunna få till stånd bredbandsbyggnation inte 

minst i områden där de kommersiella förutsättningarna är sämre. Men Sala kommun som 

organisation kan också underlätta arbetet med bredbandsutbyggnad över hela kommunen. 

En konkret åtgärd som Sala kommun kan vidta är samordning mellan utbyggnad av 

bredband och utbyggnad av vägar, vatten och avlopp, el, fjärrvärme och annan infrastruktur 

som ger möjlighet till samförläggning. Särskilt viktigt är att öppna upp möjlighet också för 

privata aktörer att kunna samförlägga med kommunens aktörer som ansvarar för utbyggnad 

och underhåll av exempelvis infrastruktur för vatten, avlopp och fjärrvärme. En enkel åtgärd 



kan vara att konsekvent från Sala kommuns sida lägga ned tomrör i samband med olika 

infrastrukturåtgärd er. 

Med hänvisning till ovanstående hemställer vi att kommunfullmäktige beslutar 

att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram en plan för hur förutsättningarna för 

bredbandsutbyggnad kan förbättras genom en samordning av utbyggnad av bredband och 

annan infrastruktur för bl a vatten, avlopp, fjärrvärme, gator och vägar. 

t!li2Li?~ 
Carola Gunnar n ( Christer Eriksson ( C) 


