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Tjänsteskrivelse
Kommunledningsförvaltningen
Joakim Kärnborg

2018-10-30

Dnr KS 2017-390

Kommunstyrelsen

Motion (C) - Bredbandsutbyggnad på Linköpings
landsbygd
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen besvaras med hänvisning till Utsikt Bredband ABs pågående
arbete med utbyggnad av fiber på landsbygden.
Ärende
(C) har i en motion till fullmäktige föreslagit att


Linköpings kommun ska fullfölja sin tidigare ambitiösa satsning för
utbyggnaden av fiberstamnät på landsbygden.



Linköpings kommun genom ett kommunalt åtagande möjliggöra också
för alla invånare och företag på landsbygden att få bredbandsanslutning
på liknande sätt som Katrineholms kommun.

Det kommunala bolaget Utsikt Bredband AB genomför under 2018-2019 en
stor satsning på utbyggnad av bredband (fiber) på landsbygden.
Kommunledningsförvaltningen bedömer att Utsikt Bredbands satsning är
kraftfull och motsvarar motionens intentioner och förslår därför att motionen
ska anses besvarad med hänvisning till det pågående arbetet med utbyggnad av
bredband på landsbygden.
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__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Bredbandsutbyggnad på Linköpings landsbygd, svar på motion (C), 201810-30
Motionen
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Bakgrund
Om motionen
(C) har i en motion till fullmäktige föreslagit att


Linköpings kommun ska fullfölja sin tidigare ambitiösa satsning för
utbyggnaden av fiberstamnät på landsbygden.



Linköpings kommun genom ett kommunalt åtagande möjliggöra också
för alla invånare och företag på landsbygden att få bredbandsanslutning
på liknande sätt som Katrineholms kommun.

Motionen pekar på tidigare satsningar i Linköpings kommun med att bygga ut
ett stamnät på landsbygden för att möjliggöra anslutning av bland annat byalag.
Satsningar i Katrineholms kommun beskrivs också där kommunala insatser
görs så att anslutningskostnaden motsvarar en anslutning i kommunens tätort.
Pågående arbete
Utsikt Bredband AB, ett bolag i Linköpings Stadshus AB koncernen, genomför
nu en kraftfull satsning på utbyggnad av fiber på landsbygden. Utsikt Bredband
AB startade under våren 2018 arbetet med informationsmöten på landsbygden
om utbyggnadsplanen, villkor för anslutningar etc.
Pris
Villkoren för anslutningen motsvarar väl erbjudanden i tätort dvs, anslutningen
för en villa är 19 900 kr, då ingår bland annat kanalisation fram till tomtgräns,
håltagning och tätning i fastighet, indragning av fiber och installation av
fiberuttag och bredbandsswitch. Grävning på egen tomt ombesörjs av
fastighetsägaren.
Tillkommande byggnader på samma fastighet kan anslutas för ytterligare 9 900
kr per byggnad.
Planerad utbyggnad
Utbyggnad av stamsträckor sker under hösten 2018 enligt följande plan:
Område D: Bankekind-Grävsten
Område B: Beatelund-Hovetorp
Område C: Gammalkil-Ulrika
Område B: Linghem-Askeby
Område B: Linghem-Aspetorp
Område A: Ljungsbro-Gunnarstorp
Område D: Metsjö-Bankekind
Område A: Mjölorp-Härn
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Område A: Odensfors-Sättuna
Område C: Sjögestad-Rappestad
Område D: Slaka-Kolbyttemon
Område C: Slaka-Nykil
Bild utbyggnadsområden:

Status i utbyggnaden
I oktober 2018 har Länsstyrelsen hittills beviljat tillstånd (grävtillstånd) att
bygga stamnät i områdena A, B och C.
Efter att stamnät är byggt påbörjas byggnation av fibernät i de olika områdena
och anslutning till intresserade fastigheter kan påbörjas. Detta beräknas ske
med start våren 2019.
Uppdaterad information finns på www.utsikt.se/helalinkoping
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Bedömning
Kommunledningsförvaltningen bedömer att Utsikt Bredband ABs satsning på
fiber till Linköpings landsbygd väl möter motionens intentioner.


Stamnät byggs på ett systematiskt sätt med god yttäckning som följd.



Priset för anslutning per fastighet (19 900 kr) är rimligt och motsvarar
erbjudanden i tätortslägen.



Det finns med anledning av Utsikt Bredband ABs satsning inte behov
av ytterligare kommunala insatser för utbyggnad av fiber på
landsbygden i Linköping.

Ekonomiska konsekvenser
Satsningen görs av Utsikt Bredband AB och medför inga kostnader för
Linköpings kommun.
Kommunala mål
Satsningen bidrar till att nå kommunfullmäktiges övergripande mål:
7. En sammanhållen kommun med framtidstro och delaktighet
Jämställdhet
Att fibernätet byggs ut på landsbygden möjliggör likvärdiga möjligheter till
digital delaktighet och digitala lösningar för boende på landsbygd som för
boende i tätort med utbyggt fibernät. Denna förutsättning är bra för såväl
kvinnor som män och flickor som pojkar. Det är i övrigt svårt att göra en mer
omfattade jämställdhetsanalys i ärendet.
Samråd
Samråd har skett med Digitaliseringsdirektör och Landsbygdsstrateg, vilka
tillstyrker förslaget.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.
Kommunledningsförvaltningen
Paul Håkansson

Mikael Borin

Beslutet skickas till:
Utsikt Bredband AB för kännedom
Kommunfullmäktige
Motionären

