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Skrivelse till kommunstyrelsen i Lund om bredband
Sammanfattning
Ett förslag har inkommit från (L), (FNL), (C) och (KD) om att ta fram
en handlingsplan med målet att alla invånare i Lunds kommun ska
ges möjlighet till fiberanslutning.
Kommunstyrelsen föreslås besluta att ge Kommunkontoret i
uppdrag att tillsammans med Kraftringen ta fram en handlingsplan.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 2 december 2019
Skrivelse från (L), (FNL), (C) och (KD) om bredband, dnr. KS
2018/0795
Bredbandsstrategi för Lunds kommun, dnr. KS 2015/0929

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.

Ärendet
Skrivelse från (L), (FNL), (C) och (KD) om bredband
Liberalerna, FörNyaLund, Centerpartiet och Kristdemokraterna
föreslår att kommunstyrelsen ger kommunkontoret i uppdrag att ta
fram en konkret handlingsplan med målet att alla invånare ska ges
möjlighet till fiberanslutning.
Detta då många hushåll och individer inom Lunds kommun inte har
tillgång till fiberanslutning i dag. En demokratifråga lika
grundläggande som annan infrastruktur i form av vägar och gator.
Man önskar en lösning för utbyggnad i nära samarbete med andra
aktörer utanför Lund.

Bredbandsstrategi för Lunds kommun
Lunds kommun antog 2016 en bredbandsstrategi som i sammandrag
säger att:
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Kommunen inte ska bygga bredband i egen regi utan har som
uppgift att skapa goda förutsättningar för marknaden och
undanröja hinder för utvecklingen.
Säkerställa att bredband finns till alla kommunens
verksamheter.
Kommunen ska samarbeta lokalt och regionalt, med
näringslivet och andra aktörer.
Koordinering av bredbandsfrågor i Lunds kommun ska göras
bättre genom att undersöka om kommunen kan underlätta
processen för intresserade.
Kommunen ska utreda möjligheten till billigare byggmetoder
som kan accepteras för att underlätta förläggning, ökad
samförläggning samt hur vi kan verka för att förberedelse till
utbyggnad sker i samband med grävning.

Kommunen har handlat i linje med denna strategi, dock tillsattes
aldrig medel för koordinering av bredbandsfrågor.

Nuläge
Region Skånes mätning från 2018, visar att 91% av hushållen i Lunds
kommun har tillgång till minst 100 Mbit/s. Kommunen är alltså 4%
från de skånska målen på att 95% av alla hushåll och företag ska ha
tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020. Detta innebär att
ytterligare ca 1500 hushåll i Lunds kommun behöver få tillgång till
fiberanslutning bara för att nå målen.
Regionsamverkan Sydsverige har via ett samverkansavtal verkat för
att nå de skånska bredbandsmålen. Det finns dock en oro att flera
aktörer eventuellt inte är villiga att fullfölja bredbandssatsningen.
Kommunförbundet Skåne bevakar aktivt denna utveckling och
kommer att leda samverkan bland Skånes kommuner kring hur
utbyggnadstakten kan påverkas och påskyndas. Lunds kommun
kommer att delta aktivt i denna samverkan.
Vidare lämnade Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) den 13
november ett förslag till regeringen om en lagförändring för att
underlätta kommunal bredbandsverksamhet. Enligt SKR behövs
ändringen för att Sverige ska klara bredbandsutbyggnaden. SKR vill
därför ha ett undantag från lokaliseringsprincipen för kommunal
bredbandsverksamhet. Ett undantag skulle göra det möjligt för ett
kommunalt företag att bygga nät och bedriva verksamhet på ett för
medborgarna gynnsamt sätt. För Lunds kommun skulle detta
innebära att Kraftringen skulle kunna vara mer aktiva i kommunens
bredbandsutbyggnad.
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Nästa steg
Med utgångspunkt i PTS bredbandskarta föreslår Kommunkontoret
att vi påbörjar ett arbete men att kartlägga var i kommunen olika
operatörer finns representerade för att identifiera de vita fläckarna
där kommuninvånare riskerar att bli utan bredband. Därefter
kommer Kraftringen att bistå med att beräkna vilka investeringar
som behöver göras för att få full bredbandstäckning alt. 95 procents
bredbandstäckning i Lunds kommun.
Med den totala kostnadsbilden som grund kan sedan ett förslag till
handlingsplan tas fram.

Ekonomiska konsekvenser
Kommunkontoret gör bedömningen att den initiala utredningen av
kostnader kan genomförs av egna resurser på IT-avdelningen och
Kraftringen inom ramen för befintligt uppdrag.
Värdering av vidare ekonomiska konsekvenser kommer att behövas
efter att ett förslag till handlingsplan tagits fram.

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen
besluta
att

ge Kommunkontoret i uppdrag att tillsammans med
Kraftringen ta fram en handlingsplan baserat på föregående
utredning.

Christoffer Nilsson
kommundirektör
Beslut expedieras till:
Utbildningsnämnden
kommunkontoret

Carin Hillåker
biträdande kommundirektör

