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BREDBANDSUTBYGGNAD PÅ LANDSBYGDEN
Enheten för Plan och Utveckling

I Riktlinje för bredband i Sala kommun formuleras kommunens mål om att 100% av
befolkningen ska ha tillgång till snabbt bredband år 2020.
För att en sådan utbyggnad ska vara möjlig krävs att både kommersiella och offentliga
aktörer bidrar. Den kommersiella utbyggnaden sker dock i slutändan där operatören ser
någon slags ekonomisk vinning vilket gör att vissa landsbygdsområden kommer att
lämnas kvar. Det blir därför mycket viktigt att hitta en strategi för hur dessa medborgare
nås.
Med grund i detta kom förslaget kring ett nytt arbetssätt för ansökan av bredbandsstödet
från Länsstyrelsen. Det nya arbetssättet skulle innebära att kommunen tar det
administrativa ansvaret för bredbandsansökningarna tilllandsbygdsprogrammet De
boendes ansvar fortsätter dock vara avgörande för att projekten blir av genom att dels
skapa intresset bland grannarna och dels vara behjälpliga i markavtalsfrågorna.
Kommunen bidrar med tid och kompetens medan projektet finansieras av
landsbygdsprogrammet och fastighetsägarnas anslutningsavgifter.

Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen godkänner Plan och utvecklingsenhetens strategi för
bredbandsutbyggnad
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Samhällsbyggnadskontoret
Enheten för Plan och utveckling

Kommunens roll i bredbandsutbyggnad med stöd från landsbygdsprogrammet
BAKGRUND

Utvärderingen av den tidigare programperioden för bredbandsstöd genom
landsbygdsprogrammet gjord av Länsstyrelsen i Västmanland visar att de krav som ställs
på ansökningarna varit mycket svåra att leva upp till för de sökande. Den del av
regelverket som orsakar de flesta felen i ansökningarna är kopplade till upphandlingen.
Detta har resulterat i att byalag riskerar att få sanktionsavgifter i form av minskat
stödbelopp. I den nya programperioden har Västmanland tilldelats 84 miljoner för
bredbandsutbyggnad till landsbygden. Pengarna delas dock ut lite i taget vilket gör att det
är viktigt att pengarna används för att resterande pengar ska delas ut tilllänet
Utifrån detta har Länsstyrelsen i Västmanland framfört en önskan om att ansökningarna
ska ske mer samordnat och att kommunen ska ta en större roll för den administrativa
delen av ansökningsprocessen.
BREDBAND l SALA KOMMUN

I Sala kommun finns idag ett stort intresse för fiber både från landsbygden och från
kommunens tätorter. Sala kommun har två byalag 1 som lyckats driva ett
bredbandsprojekt med hjälp av stödpengar från landsbygdsprogrammet och i
samförläggning med Sala kommun; Gussjö och Vrenninge. Dessa byalag har blivit
förebilder för resten av kommunen och deras insatser kan antas vara bidragande till att vi
ser ett ökat intresse för frågan idag. Dock har det också blivit tydligt att byalagsprojekt
dels kräver mycket tid och dels är en osäkerhetsfaktor när det gäller ekonomin vilket gör
att de föreningar som vi möter nu i regel inte är villiga att starta ett byalagsprojekt
Jriktlinjer för bredband i Sala kommun formuleras kommunens mål om att 100% av

befolkningen ska ha tillgång till snabbt bredband år 2020. Under 2014 har diskussioner
skett med flera bredbandsoperatörer, däribland Telia/Skanova, SalaN et, JP-Only och
Svensk Infrastruktur. Förhoppningen är att dessa operatörer kommer att börja/fortsätta
anlägga fiber i kommunen under 2015. J kontakten med dessa operatörer diskuteras både
utbyggnad i tätort och på landsbygden för att utbyggnaden ska komma hela kommunen till
gagn. Den kommersiella utbyggnaden sker dock bara där operatören ser någon slags
vinning vilket gör att det kommer att bli områden kvar på landsbygden i Sala. Det blir
därför mycket viktigt att hitta en strategi för hur dessa medborgare nås.
Med grund i detta kom förslaget kring ett nytt arbetssätt för ansökan av bredbandsstödet
från Länsstyrelsen.
Det nya arbetssättet skulle innebära att kommunen tar det administrativa ansvaret för
bredbandsansökningarna tilllandsbygdsprogrammet De boendes ansvar fortsätter dock
l

Med byalag menas här en förening för bredband som också är en juridisk person.
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vara avgörande för att projekten blir av genom att dels skapa intresset bland grannarna
och dels vara behjälpliga i markavtalsfrågorna, de behöver dock inte bilda ett byalag i
bemärkelsen juridisk person. Kommunen bidrar med tid och kompetens medan projektet
finansieras av landsbygdsprogrammet och fastighetsägarnas anslutningsavgifter.
Ansvarsfrågorna kan delas upp enligt följande:
Ansvar medborgare
Skapa intresse, engagemang
Markägarfrågor
Kommun
Ansöker om bidrag från landsbygdsprogrammet som juridisk person
Görupphandling
Bygger nätet
Kontrakterar tillsammans med byalag om kommunikationsoperatör
All ekonomihantering
Avtal mellan fastighetsägare och kommun om anslutningskostnad
Sintredovisar till LST

Lena Steffner

Hanna Svensson

Plan och utvecklingschef

Bredbandsstrateg

