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Utvecklingen inom IT- och e-området drivs från flera
olika håll och är en konsekvens av hela samhällsutvecklingen. På EU-nivå finns initiativ som t. ex. Europa 2020 och Digital Agenda för Europa. Dessa styr
strategier på nationell nivå som En digital agenda för
Sverige. E-utveckling innebär verksamhetsutveckling
i offentlig förvaltning utifrån informations- och kommunikationsteknik, kombinerad med organisatoriska
förändringar och ny kompetens. Sveriges Kommuner
och Landsting, SKL, har i sammanhanget pekat på
vikten av att prioritera utveckling och samordning av eförvaltning och att det skapas tekniska förutsättningar
för säker och effektiv hantering och utbyte av information.
Snabbt bredband är en av grundförutsättningarna för
att e-samhället ska kunna bli verklighet. Med snabbt
bredband avses i första hand optofibernät medan
mobilnäten kommer att utgöra komplement.
Kommunernas generella ansvar för bredbandsinfrastruktur finns reglerat i plan- och bygglagen, där
elektronisk kommunikation förts in som ett allmänt
intresse. Detta innebär att möjligheterna till elektronisk
kommunikation ska vägas mot andra intressen för att
åstadkomma ett för helheten bra resultat. Elektronisk
kommunikation ingår med andra ord i den grundläggande infrastrukturen för bebyggelse och ska komma
in i ett tidigt skede i planeringen för att kunna samordnas med planering av bebyggelse och övrig infrastruktur. Bredbandsstrategi för Gislaveds kommun är därför
avsedd att utgöra ett underlag/komplement till kommunens översiktsplan.
Konsultföretaget Deloitte har på uppdrag av SKL
försökt klargöra möjligheter, nyttor och effekter av en
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samordning av den statliga infrastrukturen. I utredningen konstateras att det krävs investeringar på mellan 30
och 60 miljarder kronor för att nå 90 % procent av de
svenska hushållen med optofiber. Omsatt till Gislaveds
kommun motsvarar detta 100 – 200 miljoner kronor.
Med tanke på att utbyggnaden av fiber i kommunen
inte är lika omfattande som i landet som helhet kan
investeringsbehovet för att uppnå motsvarande mål i
Gislaveds kommun antas hamna något högre, i storleksordningen 250 miljoner kronor.
På samma sätt som regeringen i sin bredbandsstrategi antagit målet att minst 90 procent av alla hushåll
och företag bör ha tillgång till snabbt bredband (> 100
Mbit/sek) år 2020 bör motsvarande övergripande mål
gälla för Gislaveds kommun. Med tanke på att utbyggnadsgraden är betydligt lägre än i landet som helhet,
och det därmed mycket stora investeringsbehovet,
bedöms målet kräva ett stort engagemang från såväl
kommunen och invånarna som från bredbandsaktörerna.
I avvaktan på eventuellt riksdagsbeslut om förändring
i huvudmannaskapet för bredbandsnäten kan kommunen stimulera bredbandsutbyggnaden genom att
komplettera de statliga bidragen med ett kommunalt
regelverk. Det bör grundas på samma villkor som til�lämpas vid länsstyrelsens prövning av stöd via landsbygdsprogrammet, kanalisationsstöd och prövning av
medfinansiering från Post och Telestyrelsen (PTS). I
princip kan stöd enbart utgå till landsbygdboende även
om stöd också ska kunna utgå till boende i tätorter
där ”marknaden” inte kan förväntas genomföra någon
utbyggnad under de närmaste 3 – 5 åren.
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Eftersom utbyggnad av bredband inte är en primär
kommunal angelägenhet bör kommunen inte aktivt
delta i fiberutbyggnaden. Däremot kan kommunen
aktivt verka för att inte bara nätoperatörer utan även
s k fiberföreningar kan fortsätta utbyggnaden av det för
framtiden nödvändiga fibernätet.
Arbetet med framtagande av bredbandsstrategin har
skett i samverkan mellan kommunens styrgrupp för
översiktsplanering och tjänstemän från kommunstyrelsekontoret.
Styrgruppen består av politikerna Niclas Palmgren,
Carina Johansson, Marie Johansson, Robert Erlandsson, Lennart Kastberg, Gunnel Augustsson och Åke
Ljunggren.
Från kommunstyrelsekontoret har kommundirektör
Karin Gustafsson, IT-chef Per Sigvardsson och utredare
Anders Simfors deltagit.

MÅL FÖR BREDBANDSUTBYGGNAD I GISLAVEDS KOMMUN

• Minst 90 % av alla hushåll och arbetsställen ska ha möjlighet att ansluta sig till höghastighetsnät
(>100 Mbit/sek) senast 2020.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR
KOMMUNENS ENGAGEMANG

• Fokus ska ligga på fiberbaserade nät eftersom denna
teknik är förutsättningen för såväl fasta som mobila
nät.
• Kommunen ska verka för att tillgången till fibernät säkerställs vid nyexploatering av bostads- och industriområden och vid ut- eller ombyggnad av kommunal
infrastruktur som t ex el, va-, när- och fjärrvärmeanläggningar.
• Kommunen ska vara beredd att ta ett större ekonomiskt ansvar för att säkerställa tillgången till bredband där marknadsförutsättningarna är otillräckliga.
• De nät som kommunen på något sätt stödjer eller
bidrar till ska vara öppna för konkurrerande tjänsteleverantörer.
• För att kunna ha en hög utbyggnadstakt ska lokala
initiativ stimuleras och tätorter prioriteras.
• Kommunen ska, med beaktande av gällande lagstiftning om upphandling, neutralitet m m, samarbeta
med nätoperatörer som verkar i kommunen.
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ARBETSSÄTT FÖR GENOMFÖRANDE AV MÅLEN

• Kommunen ska ha en samordnande uppgift mellan aktörer, myndigheter, företag och enskilda, såväl
lokalt som regionalt, för att påskynda och underlätta
utbyggnaden och därvid bevaka möjligheter till olika
stöd och bidrag.
• Kommunen ska samordna verksamheter inom sin
organisation och sin koncern så att utbyggnad av
höghastighetsnät underlättas.
• Kommunen ska skapa en aktiv dialog och informera
medborgare, företag och organisationer om bredbandsutbyggnadens inverkan på samhällsutvecklingen.
• Kommunen ska uppmuntra permanentboende,
fritidsboende och verksamhetsutövare att bilda fiberföreningar.
• Kommunen ska införa ett kompletterande kommunalt bidrag för anslutning av abonnenter, som ligger
utanför områden som är intressanta för ”marknaden”.
• Kommunen ska pröva borgensåtaganden för lån till
fiberföreningar under utbyggnadsskedet och i avvaktan på utbetalning av beviljade statliga bidrag.
• Kommunen ska samverka med närliggande kommuner och regioner.

