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Dnr 2014/379 

Svar på medborgarförslag om anslutning till bredband- VDSL 

INLEDNING 
Jimmy Kedert inkom den 5 november 2013 med rubricerat medborgarförslag. För
slagsställaren föreslår att telestationen i Sala, som inte är ansluten till stadsnätet, 
ansluts till VDSL. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/62/1, svar på medborgarförslag från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2014/62/2, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning 
Bilaga KS 2014/62/3, medborgarförslag 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäk
tige beslutar 
att avslå medborgarförslaget 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

att avslå medborgarförslaget 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrka n de 
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KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp 

KS 2014/62/1 l (l) 
2014-02-23 

DIARIENR: 2013/420 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 20llt -02- 2 5 
Diarienr.2rJt.lf' _:5-fl'l ~ktbilaga ::Z 
Dpb: l' 

Svar på medborgarförslag om anslutning till bredband - VDSL 

jimmyKedert inkom den 5 november med rubricerat medborgarförslag. 
Förslagsställaren föreslår att telestationen i Sala som inte är ansluten till stadsnätet 
ansiuts till VDSL. 

IT -euhcten har :yttrat sig ö~:cr medborgarfCrslaget. 

Teli~ har enligt uppgift redan VDSL-utrustning på telef;taticnen i Sala. Även andra 
operatörer ~n T'='lia kan via Telia leverera VDSL. VDSL har err mycket begränsad 
räckvidd, bara 1-2 km, vilket medför att endast de som bor närmast telestationen 
kan använda tekniken. 

Sala kommun äger inget kommunalt stads nät, utan det nät som är mest utbyggt i 
Sala tätort ägs av SalaN et. 

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

Att avslå medborgarförslaget 

Per-Olov Rapp (S) 

Ordförande kommunstyrelsen 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Box 304 

733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget l 
Växel: 0224-74 70 00 

Fax: 0224-188 50 

kommun.info@sala.se 

www.sala.se 

Per-Olov Rapp 

Kommunstyrelsens ordförande 

per-olov.rapp@sala.se 
Direkt: 0224-74 71 00 
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SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Peter Tejne Ink. 2014 -02- 2 5 

Dlarienr _-;O! H·· ;oz.-:;_,t]IAktbi!aga 1 
Dpb: 

Svar på Medborgarförslag om anslutning till bredband - VDSL 

Via hemsidan har det inkommit ett förslag om att skaffa VDSL till telestationen i 
Sala. 

Te!ia har enligt uppgift redan VDSL utrustning på telestationen i Sala. Aven andra 
operatörer än Telia kan via Telia leverera VDSL 

VDSL har dock en mycket begränsad räckvidd (1-2 km) vilket medför att endast de 
som bor närmast telestationen kan använda tekniken. 

! 

Ett litet förtydligande till förslagsställarens synpunkt, Sala kommun äger inget 
"kommunalt stadsnät" utan det nät som är mest utbyggt i Salas tätort ägs av SalaN et. 

Sala den 4 december 2013 

Peter Tejne 

!T -chef Sala kommun 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Box 304 

733 25 Sala 

Besöksadress: Fabriksgatan 14 
Växel: 0224-74 77 77 

Fax: 0224-188 50 

IT -enheten@ sa la.se 
www.sala.se 

Peter Tejne 
IT-chef 

peter. tejne @sala. se 
Direkt: 0224-74 77 71 



Bilaga KS 2014/62/3 

Sofia Nilsson 

Från: 
Skickat: 
Till: 
Ämne: 

commentEmail@sala.se 
den 5 november 2013 12:44 
Kommun lnfo 
Lämnad synpunkt via hemsidan för registrering (Ärendeld: b32b8327-8061-4b39-
bca1-5e3dde511 b?e) 

lämnad synpunkt via hemsidan för registrering 

Ärende l d 

Datum 

Ansvarig nämnd 

Typ av synpunkt 

Avser verksamhet 

SYNPUNKT 
Hej! 

b32b8327-8061-4b39-bcal-5e3dde511 b7e 

2013-11-05 12:38 

Kommunstyrelsen 
Synpunkt/forslag 

Telefoni 

Jag skulle vilja lägga fram ett förslag om att skaffa VDSL på vårantele-station i Sala. 
Detta för att ge möjlighet för stabilare intemet, för alla de hushåll som inte är anslutna till det korrli.~unala 
stadsnätet(bredband), vilket är många. 

Med hur dagens samhälle utvecklas, då mycket av media, så som serier existerar mer och mer på intemet. 
Så krävs en starkare grund för att upprätthålla detta. 
Speciellt med de yngre generationerna. Det kommer dessutom bli mer, inte mindre. 

Med vänlig hälsning, 
Jimmy Kedert 

Återkoppling? 

Kontaktuppgifter 

Namn 

Postadress 

Telefon- och mobi!nurruner 

E-postadress 

Skickat till e-post 

Ja. Via brev. 

Jimmy Kedert 

Kålgårdsgatan 14, 73331, Sala 

0704607035 

Jimmy-kedert@hotmail.com 

kommun.info(a:!sala.se 

l 


