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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, bia 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. 
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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 2012/7/1, 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 

:to/2-/D-Ib 

Utdragsbestyrkande 

s (12) 



SALAKOM 
Kommunstyrelsens fii111altnlng Bilaga KS 2013/21/2 

Centerpartiet i Sala kommun 20120716 

Förbättra förutsättningar för utbyggnad av bredband genom 
samordning 

Sala kommun måste öka sin aktivitet inom bredbandsområdet. 

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 företagsklimat 

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 initiativtagare, 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 

infrastrukturåtgärder. 

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. 

Carola Gunnar n ( Christer Eriksson (C) 


