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Beslutande Henrik Nilsson Bokor, S ordförande 
 Roland Swedestam, S 
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 Lena Gustafsson, V 
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KS § 53/17   17/KS0062 
Bredbandsstrategi 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bakgrund 

Kommunen har utvärderat olika alternativ för att möjliggöra en utbyggnad av 
bredband via fiber till 100 procent av hushåll och företag i kommunen. 
Tätorterna i kommunen har sedan tidigare erbjudits fiber från marknadens 
aktörer men landsbygden kvarstår. Kommunens ambition har varit att hitta en 
partner som kan säkerställa ett erbjudande till 100 procent av landsbygden. I 
beredningsarbete har klara och tydliga delar kunnat kristalliseras ut.  
 
Det är viktigt att i sammanhanget kunna erbjuda fiberanslutning till 100 
procent av permanentboende, fritidshus och företag i landsbygden. Det är av 
avgörande betydelse att hitta en samarbetspartner som kan ansvara för 
planering, projektering och anläggande av fiberinfrastruktur, med erforderlig 
fiber, kanalisation och noder i den omfattning och i enlighet med Torsås 
kommun behöver för att uppnå målsättningen 100 procent. Det är även av 
väsentlig vikt att den partner Torsås väljer även kan vara behjälplig i att 
realisera en digital agenda och framtiden vara med att utveckla framtidens 
välfärdstjänster. 
 
Ärendets ställningstaganden  
 
För att säkerställa en utbyggnad i enlighet med ställd målsättning behöver 
Torsås kommun bära en viss ekonomisk del i en uppdelad saminvestering 
rörande den fiberinfrastruktur som måste till för ändamålet. Det är viktigt att 
hitta en balans av den uppdelade investeringens ingående delar och en nivå på 
vad de samverkande parterna kan bära i en rimlig kalkyl, en kalkyl som på bästa 
sätt skapar förutsättningar att uppnå gemensamma mål. Det är därför angeläget 
att Torsås kommun väljer den partner som upplevs ha den mest troliga och 
mest fördelaktiga kalkylen för att kunna erbjuda alla i Torsås kommun 
möjlighet till bredband via fiber. Kalkylen måste baseras på rimlig kostnad för 
slutkund, en troligt säker anslutningsgrad, en rimlig tidshorisont för utbyggnad 
samt därvid en trovärdig utbyggnadsplan som kan accepteras av båda parter.  
 
Den del av investeringen som Torsås kommun kan hantera måste helt baseras 
på hur stor kostnad som kan finnas över tid inom en kommunal driftsbudget. 
Den investeringen som görs behöver skrivas ner i enlighet med ordinarie 
investeringsrutiner gällande för kommunen. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 53/17, Bredbandsstrategi 
 
Med anledning av det som framkommit, den målsättning som finns given 
bedömer ärendets tjänstemannaberedning att IP-Only är den bästa partner att 
samverka och saminvestera med i frågan. Vidare som är det tjänstemanna-
beredningens uppfattning att 15 miljoner kronor är den nivå av investering 
Torsås kommun kan hantera i volym av investering i fiberinfrastruktur.  
 

Yrkande och proposition 
 
Christofer Johansson, C, Roland Swedestam, S, Kent Freij, SD, Johan 
Petersson, L och Lena Gustafsson, V yrkar bifall på förslaget. 
 
Vid ordförande ställd proposition finner han att kommunstyrelsen beslutat att 
bifalla förslaget. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att avsätta 15 miljoner kronor av investeringsmedel, vilka lånefinansieras, avsett  
     för saminvestering i fiberinfrastruktur inom Torsås kommun, 
 
att ge kommunstyrelsen uppdrag att teckna avsiktsförklaring med IP-Only 
     som därvid utgör grund för parterna att i samverkan erbjuda fiberutbyggnad  
     i Torsås kommun med målsättningen att 100 procent av hushåll och företag  
     ska ha möjlighet till 100 Mbit bredband senast 2020, 
 
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att skyndsamt ta fram ett fullständigt  
     samverkansavtal och en gemensam överenskommen utbyggnadsplan, 
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad. 
-----  
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Kommunstyrelsen 
 

 

 
 


