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Bredbandssatsning i Sala kommun 

Enligt den nationella bredbandsstrategin är målet att 90% av hushållen och 
företagen i landet år 2020 ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. I 
Sala kommun har vi fattat beslut om att 100% av befolkningen ska ha detta. Det 
har vi gjort eftersom vi anser att bredband är en lika viktig infrastruktur som väg 
och järnväg. 

I Landsbygdsprogrammet 2014-2020 finns 3,25 miljarder kronor för att bygga ut 
snabbt bredband på landsbygden. Alla typer av föreningar, organisationer, 
företag, kommuner och andra myndigheter kan söka stödet. Kravet är att 
projektet ska vara till nytta för fler. Vi vet dock att dessa medel redan nu, bl a här 
i Västmanland, är övertecknade. Behovet är betydligt större. 
Inom ramen för föregående programperiod var problemet snarare det motsatta. 
Det fanns pengar, men inte tillräckligt stor efterfrågan. 

På flera orter i Sala kommun har utbyggnad av bredband via fiber skett genom 
byanätsföreningar eller via marknadens aktörer. Arbetet pågår, men det kräver 
stort engagemang från alla berörda och det går alldeles för sakta. 

Frågan om utbyggnad av bredband via fiber har fått ännu större aktualitet nu i 
och med att TeliaSonera meddelat att de med början i augusti 2016 kommer att 
börja stänga ner telestationer och kopparledningar i kommunen. Nio olika 
telestationer berörs i Sala kommun i första omgången. 

Förändringen görs som ett led i arbetet med en succesiv övergång till det 
TeliaSonera anser vara en mer framtidssäker teknik, främst via fiber och 
mobilnäten. I grunden är iden god och välbehövlig, men den ligger inte alls i fas 
med bredbandsutbyggnaden och förstärkningen av mobilnätet. 

Ett problem som vi har i vår kommun är att flera områden på landsbygden har 
dålig mobiltäckning. Bredband via fiber saknas också fortfarande på stora delar 
av landsbygden, inte minst i de områden som nu drabbas av TeliaSoneras 
stängning av telestationer. 

Speciellt stor oro känner jag inför den situation som många företagare på 
landsbygden kommer att ställas inför. Hur ska man klara av att driva sina företag 
om man inte har tillgång till en fungerande kommunikation via bredband. Vad 
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gör de mjölkproducenter som för foderhantering, mjölkning och kvalitetskontroll 
är beroende av fungerande bredband? Vad gör den turistföretagare som är 
beroende av fungerande bokningssystem via nätet eller den entreprenör som 
arbetar med ritningar av olika slag som distribueras via nätet? 

Och hur ska vi från kommunen och landstinget kunna säkerställa fungerande 
välfärdstjänster som ex trygghetslarm och olika former av tjänster inom e-hälsa? 

Landshövdingen arbetar nu för att, tillsammans med mig och länets övriga KS
ordföranden, få TeliaSonera att flytta fram nedläggningen av telestationer och 
kopparledningarna tills vi genomfört utbyggnaden av bredband via fiber. 
Det borde vara en självklarhet att man först bygger ut bredband via fiber och 
därefter tar steget att stänga ner. 

Vi har sedan tidigare haft en samordningsfunktion i kommunen i samarbete med 
Heby kommun som kunnat ge stöd till byanätsföreningarna. Vi har även 
investeringsmedel i kommunens budget som kan stimulera utbyggnaden. 

Sala Heby Energi AB har på mitt uppdrag undersökt hur de kan bidra i 
utbyggnaden av bredband till alla hushåll i Sala kommun. Information om detta 
har även lämnats i samband med föregående ägarmöte med Sala och Heby 
kommuner. 

SHE AB har träffat olika aktörer inom bredbandsområdet och andra energibolag 
som på ett eller annat sätt är involverade i utbyggnaden av bredband. Just nu 
arbetar man med att ta fram en teknisk lösning för en utbyggnad av stomnätet 
på ett snabbare sätt och med större spridning än vad som tidigare varit möjligt. 
Detta för att underlätta för både byanätsföreningar och olika marknadsaktörer 
att snabba på utbyggnaden. Ett antal möten med relevanta aktörer är 
inplanerade inom den närmaste tiden. 

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. 
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Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet beslutar 
uppdra till Sala Heby Energi AB 

att vid sammanträdet med kommunstyrelsens ledningsutskott den 31 maj 
presentera förslag till hur arbetet med utbyggnad av bredband i Sala kommun 
ska kunna drivas vidare med sikte på att 100% av befolkningen ska ha tillgång till 
bredband om 100 Mbit/s senast år 2020. 

Carola Gunnarsson ( C) 
Kommunstyrelsens ordförande 
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