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Bredbandsstrategi 2012
Bredbandsstrategins syfte
Syftet med en bredbandsstrategi för Mörbylånga kommun är att skapa en gemensam målbild samt att belysa utvecklingsbehoven ur ett samhällsperspektiv. Strategin syftar dessutom till att tjäna som underlag vid eventuella prioriteringsdiskussioner samt vara utgångspunkt i arbetet med att ta fram handlingsplaner inför
kommande utbyggnad av optofibernät.
Sammanfattning
Kommunen har i nuläget inget öppet optofibernät. Bedömningen är att marknadens aktörer, på affärsmässiga grunder, har intresse av att erbjuda hushåll och
näringsliv i kommunens största ort anslutning till sina optofibernät.
Målsättningen är att alla, både medborgare och näringsliv, skall uppleva att modern informationsteknik (IT) finns tillgänglig med bästa möjliga standard.
År 2020 bör 100 % av kommunens medborgare och näringsliv ha möjlighet att
ansluta sig till bredband med hög överföringshastighet. Målsättningen är högre
än ambitionerna i ”Bredbandsstrategi för Sverige”.
Kostnaderna för utbyggnad av optofibernät till mindre orter och ren landsbygd
bedöms vara förhållandevis stora. De geografiska förutsättningarna påverkar
kostnadsnivån. Fortsatt utbyggnad bedöms i huvudsak inte vara genomförbar
utan stöd av offentlig finansiering av något slag. Samförläggning med andra parter minskar kostnaden. Ambitionsnivån i statlig medfinansiering kommer att öka
utbyggnadstakten.
Följande huvudsakliga områden har identifierats som särskilt intressanta inför en
kommande utbyggnad:
•
•
•

Landsbygd med utbyggnad i områden som saknar optofibernät samt olika
slag av stöd till byalag och andra intressenter.
Anslutning av det kommunägda lägenhetsbeståndet till optofibernät.
Möjliggöra för kommunens näringsliv att i ökad omfattning ansluta sig till
optofibernät.

Med landsbygd menas ”tätortsnära landsbygd” som finns inom 5 till 45 minuters
bilresa från tätorter större än 3 000 invånare. Definitionen kan inkludera både
landsbygd och tätorter med upp till 3 000 invånare (Glesbygdsverkets definition).
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Styrande dokument
Mörbylånga kommuns IT-infrastrukturprogram
År 2002 upprättades Mörbylånga kommuns IT-infrastrukturprogram. Syftet med
programmet var att under den femårsperiod som följde efter programmets upprättande ligga till grund för utbyggnad av infrastruktur för bredbandskommunikation. Programmet speglade inte bara det egna kommunala behovet utan även
kommunens samlade behov. Ett av Länsstyrelsen godkänt ITinfrastrukturprogram var en förutsättning för att komma i åtnjutande av statliga
stödpengar. Det av Mörbylånga kommun 2002 upprättade ITinfrastrukturprogrammet får anses ha tjänat ut sin roll. Eventuellt kan behov av ett uppdaterat
program bli aktuellt.
Bredbandsstrategi för Sverige
Den 3 november 2009 Offentliggjordes regeringens ”Bredbandsstrategi för Sverige”. Det övergripande målet är att Sverige ska ha bredband i världsklass. En
hög användning av IT och Internet är bra för Sverige både vad gäller tillväxt,
konkurrenskraft och innovationsförmåga. Det bidrar till utvecklingen av ett hållbart samhälle. Det hjälper också till att möta utmaningar i form av ökad globalisering, klimatförändringar och en åldrande befolkning i ett glest bebyggt land.
En förutsättning för att möta utmaningarna är att det finns tillgång till bredband
med hög överföringshastighet i hela landet.
Målen i strategin är att 2020 bör 90 procent av hushåll och företag ha tillgång till
bredband om minst 100 Mbit/s. Redan år 2015 bör 40 procent ha tillgång till
bredband med den hastigheten. Det är viktigt att svenska företag och hushåll i
alla delar av landet kan dra nytta av de möjligheter som tillgång till kraftfullt
bredband ger. Då kan traditionella arbetsmetoder förändras, nya tjänster och affärsmodeller utvecklas och nya beteenden växa fram.
Alla hushåll och företag bör också ha goda möjligheter att använda sig av elektroniska samhällstjänster och service via bredband. När allt fler tjänster i samhället blir digitala måste alla ha möjlighet att koppla upp sig. Det handlar om att ha
en fungerande vardag. Det är i grunden en demokrati- och rättighetsfråga.
Utgångspunkten är att kommunikationstjänster och bredband tillhandahålls av
marknaden. Regeringen ska inte styra marknaden eller den tekniska utvecklingen. Regeringen anser att deras uppgift är att skapa goda förutsättningar för marknaden och undanröja hinder för utvecklingen. Det handlar bl.a. om att se till att
det finns en relevant reglering.
I strategin framgår även att kommunerna förväntas ta ett större ansvar än tidigare
för samordning och utbyggnad av bredband. Dessutom förväntas kommunerna ta
ett större ekonomiskt ansvar än idag. Exempelvis anser regeringen att kommunerna ska vara medfinansiärer med 25 % inom ramen för det nya stödet för bredbandsutbyggnad på landsbygden.
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Målsättning och strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad
Mål
Alla, både medborgare och näringsliv, ska uppleva att modern informationsteknik (IT) finns tillgänglig med bästa möjliga standard. År 2020 bör 100 % av
kommunens medborgare och näringsliv ha möjlighet att ansluta sig till bredband
med hög överföringshastighet.
Strategi
Utbyggnaden av IT-infrastruktur skall baseras på optofiber eftersom denna teknik är en förutsättning för att kunna nå målen i den nationella bredbandsstrategin.
Här avses den utbyggnad som sker inom ramen för Mörbylånga kommuns bredbandsstrategi.
Kommunen ska vara aktiv och i möjligaste mån bistå marknaden vid planering
och utbyggnad av bredbandsnät. Aktiv dialog och samverkan är nyckelbegrepp.
Kommunen ska verka för att de bredbandsnät som byggs är öppna för alla tjänsteleverantörer. Vid kommunal medfinansiering ska detta vara ett krav. Konkurrens främjas av mångfald vilket gynnar medborgare och näringsliv. De nät som
byggs ska inom överskådlig framtid tillgodose alla tänkbara tillgänglighets och
kapacitetsbehov.
Kommunen skall verka för att fiberbaserad IT-infrastruktur i största möjliga mån
säkerställs vid nyexploatering av bostads- och industriområden. Kommunen skall
i tillämpliga delar bistå samfälligheter, byalag och andra typer av föreningar vid
utbyggnad av optofibernät.
På landsbygden, inklusive kommunens mindre orter, är däremot bedömningen att
marknaden i huvudsak inte har samma möjligheter att på affärsmässiga grunder
bygga ut optofibernät.. Det framtida läget är oklart avseende grad av statlig medfinansiering vid utbyggnad av optofibernätet. Innebörden av detta är att kommunen kommer att ha en viktig roll i den fortsatta utbyggnaden.
Målsättningen är att skapa goda förutsättningar för bredband med bra kapacitet
och tillgänglighet på landsbygden. Ett utbyggt stadsnät är en avgörande förutsättning för att byalag och andra intressenter ska kunna ansluta sig.
Planering och utbyggnad av IT-infrastrukturen skall i så stor utsträckning som
möjligt samordnas med motsvarande satsningar på nationell och regional nivå.
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Ansvar och roller
Mörbylånga kommun
Mörbylånga kommun bevakar utvecklingen inom bredbandsområdet. Kommunen samordnar, i mån av behov, de insatser som krävs för att förverkliga bredbandsstrategin. Ett arbetssätt som karakteriseras av samverkan i positiv anda
skall eftersträvas för att det ska bli möjligt att nå målen i bredbandsstrategin. För
att uppnå målsättningarna i den nationella bredbandsstrategin krävs en översyn
av organisation och resurser avseende den fortsatta fiberutbyggnaden i kommunen.
Finansiering
Ur ett medborgarperspektiv är det viktigt att så många som möjligt har tillgång
till bredband av hög kvalitet oavsett var man bor. Bedömningen är att kostnaderna för utbyggnad av optofibernät till småorter och ren landsbygd är förhållandevis stora. Ett förverkligande av bredbandsstrategin blir möjlig först då det finns
ekonomiska förutsättningar. Ambitionsnivån i statlig medfinansiering kommer
att påverka utbyggnadstakten.
Prioriteringar
I de fall prioriteringar behöver göras är kommunens bedömning att följande
punkter skall vara styrande:
•
•

•

•

Områden med relativt många hushåll och företag prioriteras före ett område
med färre.
Graden av lokalt engagemang och efterfrågan är väsentlig. Ett område där
många är intresserade av att investera i bredband prioriteras före ett område
med ett fåtal intresserade.
Om det finns kommunal verksamhet i ett område kommer prioriteten att
höjas. Samma resonemang tillämpas om ett område har omfattande näringsdrivande verksamhet.
Kostnaden för att bygga fibernät kan påverka ett områdes prioritet.

Ett möjligt område att prioritera kan vara Södra Möckleby / Degerhamn, där det
finns ett antal hushåll, företag och kommunal verksamhet.
Kommunen vill verka för ”det goda exemplet”, som sedan kan sprida sig till
andra byar i Mörbylånga kommun. På sikt ska det också tas fram en handlingsplan.
Tillämpning av bredbandsstrategin
Bredbandsstrategin beskriver de vägval som avses leda fram till att uppnå intentionerna i den nationella bredbandsstrategin. Bredbandsstrategin används med
fördel i kommande prioriteringsdiskussioner och som underlag för framtagande
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av handlingsplaner av olika slag. Framtagande av detaljerade handlingsplaner
blir en konsekvens av bredbandsstrategin. Ansvaret för att förverkliga bredbandsstrategin ligger hos Mörbylånga kommun inklusive bolagen.
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