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Kommunstyrelsen

Avsiktsförklaring mellan Eskilstuna kommun och
Telia Sverige AB och Länsstyrelsen i
Södermanlands län och Regionförbundet Sörmland
Förslag till beslut
Avsiktsförklaring mellan Eskilstuna kommun och Telia Svergie AB och
Länsstyrelsen i Södermanlands län och Regionförbundet i Sörmland avseende
dialog kring utbyggnad av bredandsinfrastruktur i Södermanlands län.godkänns.

Bakgrund
Eskilstuna kommunfullmäktige antog i juni 2016 Strategisk plan för bredband för
Eskilstuna kommun där förutsättningar för bredbandsinfrastruktur och kommunens
möjligheter och hinder att agera på området beskrivs. Utifrån detta ser Eskilstuna
kommun som sin viktigaste roll att vara en möjliggörare för utbyggnad av fast och
mobil bredbandsinfrastruktur. Vi vill underlätta för marknadens aktörer att bygga
ut infrastrukturen för de boendes, företagens och samhällets nytta.
I Bredbandsstrategin för Eskilstuna kommun sätts tre mål för önskad
utveckling ifråga om tillgänglighet till fast och mobil bredbandsinfrastruktur
samt kommunens roll som leverantör av e-tjänster.
1. Mål: Tillgänglighet till fast bredbandsinfrastruktur ska öka
90 % av invånarna har tillgång till minst 100 Mbit/s fast bredband till år 2020,
med inriktningen 100 % på sikt. Årlig uppföljning baserat på PTS kartläggning.

2. Mål: Tillgänglighet till mobil bredbandsinfrastruktur ska öka
Mått: 100 % tillgång till mobilt bredband år 2020 av 3G och 4, vilket verifieras av
egna mätningar.

3. Mål: Kommunen som tjänsteleverantör ska öka utbudet och
användandet av e-tjänster
Mått: 100 % av dem som har tillgång till det öppna stadsnätet ska vid behov ges
tillgång till ett Välfärdsbredband innan år 2017.
100 % av dem som har tillgång till andra operatörsstyrda nät ska vid behov ges
tillgång till ett Välfärdsbredband innan år 2018.
Antalet digitala välfärdstjänster som erbjuds via bredband ska ha ökat till år 2018
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En mycket viktig del av detta arbete är en god samverkan med marknadens
aktörer som är de som verkligen ska investera i att bygga nät genom att ha
knutit betalningsvilliga kunder till sig. Detta ärende om avsiktsförklaring
med en nätaktör avseende dialog kring utbyggnad av bredandsinfrastruktur i
Södermanlands län.handlar om formerna för det arbetet.

Ärendebeskrivning
För att nå de uppsatta målen om att de flesta invånare och företag ska ha
tillgång till snabbt bredband inom några år krävs en omfattande
fibernätsutbyggnad på kort tid och därmed stor tillgång till kapital. I nuläget
ska nära 90% av hushållen i små- och tätort inom Eskilstuna kommun ha
fibernät inom 50 m från bostaden och 80 % är anslutna eller kan utan
anslutningskostnad beställa bredbandsabonnemang enligt PTS (Post- och
telestyrelsen). På glesbygden är motsvarande siffror 15% och 13%, dvs det är
en stor utbyggnad av bredband som återstår över geografiskt stora delar av
kommunen.
Mot bakgrund av regeringens bredbandsmål om tillgång till snabbt bredband är
visionen att alla i Södermanland ska ha tillgång till bra fast och mobilt bredband.
En stark ambition på kort sikt är att undanröja de hinder som försvårar och fördyrar
utbyggnaden av bredbandsinfrastrukturer. En väsentlig del i en effektiv utbyggnad
av höghastighetsnät är att samverka med olika aktörer i området. I en del av
satsningen att nå regeringens bredbandsmål har Länsstyrelsen, Regionförbundet
och Telia ingått en avsiktsförklaring, se bilaga. Den avsiktsförklaringen syftar till
att genom strukturerad samverkan stimulera investeringar i digital infrastruktur. De
tre aktörerna avser bland annat att delta i samordningsmöten för löpande dialog och
erfarenhetsutbyte samt identifiera förbättringsområden.
Kommunen ansluter sig genom denna avsiktsförklaring till Länsstyrelsens,
Regionförbundets och Telias avsiktsförklaring. Kommunen avser att aktivt deltaga
i dialogen avseende områden som är särskilt intressanta för kommersiell utbyggnad
samt i dialogen avseende erfarenhetsutbyte.
Avsiktsförklaringen innebär inte att partnerskap, joint venture eller liknande
uppstår. Den avser endast utbyggnadsområden som helt eller delvis ryms inom
Eskilstuna kommun.
Avsiktsförklaringen gäller till och med den 31 december 2018 och förlängs med ett
år i taget, såvida ingen av parterna senast 4 månader innan avsiktsförklaringens
utgång skriftligen meddelar utträde.
Finansiering
Inom ramen för Kommunledningskontorets löpande arbete i form av arbetstid.
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Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Social dimension Digitalt innanförskap genom bra bredband är en viktig fråga för
allas delaktighet i samhället, liksom möjlighet att bl a sköta dagens skolarbete.
Miljömässig dimension God tillgänglighet till bredbandsinfrastruktur ger
möjlighet till färre personbilsresor tack vare bl a distansarbete och resfria möten.
Ekonomisk dimension Tillgång till bredband är idag en grundförutsättning för att
kunna driva de flesta former av företagande och utbildning.
Effektiv organisation har beaktats i målet om utveckling av kommunen som etjänsteleverantör samt förbättringar kring den kommunkoncerninterna ITinfrastrukturen.
KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Pär Eriksson
Kommundirektör

Kristina Birath
Miljö- och samhällsbyggnadsdirektör
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Avsiktsförklaring
Avsiktsförklaring mellan Eskilstuna kommun, genom kommunstyrelsen (nedan
Kommunen), org. nr. 212000-0357 och Telia Sverige AB (nedan Telia), org. nr.
556430-0142 och Länsstyrelsen i Södermanlands län (nedan Länsstyrelsen), org.
nr. 202100-2262 och Regionförbundet Sörmland (nedan Regionförbundet), org.
nr. 222000-1545 avseende dialog kring utbyggnad av bredandsinfrastruktur i
Södermanlands län.
Bakgrund

I takt med att samhället blir allt mer digitalt påverkar det i allt högre grad hur
människor lever, arbetar, går i skola och interagerar med andra. De digitala
bredbandsinfrastrukturerna blir allt mer samhällskritiska. Mot bakgrund av
regeringens bredbandsmål om tillgång till snabbt bredband är visionen att alla i
Södermanland ska ha tillgång till bra fast och mobilt bredband. En stark ambition
på kort sikt är att undanröja de hinder som försvårar och fördyrar utbyggnaden
av bredbandsinfrastrukturer. En väsentlig del i en effektiv utbyggnad av
höghastighetsnät är att samverka med olika aktörer i området. I en del av
satsningen att nå regeringens bredbandsmål har Länsstyrelsen, Regionförbundet
och Telia ingått en avsiktsförklaring, se bilaga. Den avsiktsförklaringen syftar till
att genom strukturerad samverkan stimulera investeringar i digital infrastruktur.
De tre aktörerna avser bland annat att delta i samordningsmöten för löpande
dialog och erfarenhetsutbyte samt identifiera förbättringsområden.
Kommunens avsikt

Kommunen ansluter sig genom denna avsiktsförklaring till Länsstyrelsens,
Regionförbundets och Telias avsiktsförklaring. Kommunen avser att aktivt
deltaga i dialogen avseende områden som är särskilt intressanta för kommersiell
utbyggnad samt i dialogen avseende erfarenhetsutbyte.
Allmänt

Avsiktsförklaringen innebär inte att partnerskap, joint venture eller liknande
uppstår. Den avser endast utbyggnadsområden som helt eller delvis ryms inom
Eskilstuna kommun.
Avsiktsförklaringen gäller till och med den 31 december 2018 och förlängs med
ett år i taget, såvida ingen av parterna senast 4 månader innan
avsiktsförklaringens utgång skriftligen meddelar utträde.
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Eskilstuna 30 maj 2017

Nyköping

Eskilstuna kommun

Länsstyrelsen i Södermanlands län

……………………………………..
Jimmy Jansson/Ordförande

……………………………………..
Ulrika Lundberg/Landsbygdsdirektör

……………………………………..
Pär Eriksson/Kommundirektör

Nyköping
Telia Sverige AB

Regionförbundet Sörmland

……………………………………..
Mikael Jarmdahl/Kommun- och
stadsnätsansvarig

……………………………………..
Catharina Frändberg/biträdande
regiondirektör

Datum

Dnr:341-4361-2016

2016-06-30

Avsiktsförklaring
mellan
Telia Company AB (nedan Telia), org. nr 556430-0142 och Länsstyrelsen i
Södermanlands län (nedan Länsstyrelsen) org.nr 202100-2262 och Regionförbundet
Sörmland org.nr 222000-1545 avseende utbyggnad av bredbandsinfrastruktur i
Södermanlands län (nedan Södermanland)
Bakgrund:
I takt med att samhället blir allt mer digitalt påverkar det i allt högre grad hur människor lever,
arbetar, går i skola och interagerar med andra. De digitala bredbandsinfrastrukturerna blir allt
mer samhällskritiska. Mot bakgrund av regeringens bredbandsmål om tillgång till snabbt
bredband är visionen att alla i Södermanland skall ha tillgång till bra fast och mobilt
bredband. En stark ambition på kort sikt är att undanröja de hinder som försvårar och
fördyrar utbyggnaden av bredbandsinfrastrukturer. En väsentlig del i en effektiv utbyggnad
av höghastighetsnät är att samverka med olika aktörer på området. Avsiktsförklaringen är en
del av satsningen för att nå regeringens bredbandsmål.
Syfte:
Denna avsiktsförklaring syftar till att genom strukturerad samverkan stimulera
investeringar i digital infrastruktur i Södermanlands län.
Telia avser att:


Bygga ut fast och mobil digital infrastruktur i samverkan med kommuner och ansluta
byggnader på landsbygd och tätort i Södermanland på kommersiella grunder.



Arbeta för att hitta samverkansformer med kommunerna i länet och där så efterfrågas
verka för att teckna samverkansavtal på kommersiell grund.



Erbjuda boende i de fiberanslutna fastigheterna ett varierat tjänsteutbud i ett öppet
nät där så efterfrågas.



Delta i samordningsmöten med Länsstyrelsen och Regionförbundet Sörmland för
löpande dialog och erfarenhetsutbyte samt identifiera förbättringsområden.

Länsstyrelsen i Södermanland samt Regionförbundet Sörmland avser att:


Informera Telia om områden som kan vara av intresse för Telias utbyggnad av fast
och mobil bredbandsinfrastruktur i Södermanland.

Postadress
611 86 NYKÖPING

Besöksadress
Telefon
Stora torget 13
010-223 42 73
sodermanland@lansstyrelsen.se

Telefax
0155-26 71 25

E-post

Organisationsnr
202100-2262

PlusGiro
Bankgiro
35174-2
5051-8653
www.lansstyrelsen.se/sodermanland

Faktureringsadress
FE 98

Internet

838 73 Frösön
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Samordna lokala initiativ (byalag) och påvisa potentiella synergier mellan fast och
mobil digital infrastruktur



Informera kommuner, landsbygdsorganisationer samt hushåll och företag om nyttor,
möjligheter och villkor för fiberanslutning.



Delta i samordningsmöten med Telia för löpande dialog och erfarenhetsutbyte samt
identifiera förbättringsområden.

Allmänt:


Utbyggnad av fiber är en fortsättning på Länsstyrelsens, Regionförbundet Sörmlands
och kommunernas långsiktiga arbete för en konkurrenskraftig och framtidssäker
digital robust bredbandsinfrastruktur i hela länet.



Kommuner i Södermanland kan om de så önskar ansluta sig till denna
avsiktsförklaring och genom detta aktivt deltaga i dialogen avseende områden som är
särskilt intressanta för kommersiell utbyggnad samt i dialogen avseende
erfarenhetsutbyte.



Vardera parten ska bära sina egna kostnader med anledning av denna
avsiktsförklaring, såvida inte annat skriftligen avtalats och ingendera parten ska ha
rätt att binda den andra parten eller att åta sig kostnader för den andra partens
räkning utöver vad som uttryckligen angivits i denna avsiktsförklaring.
Avsiktsförklaringen innebär vidare inte att partnerskap, joint venture eller liknande
uppstår.

Avsiktsförklaringen gäller till och med 2018-12-31 och förlängs med ett år i taget, såvida
ingen av parterna senast 4 månader innan avsiktsförklaringens utgång skriftligt meddelar
utträde.

Nyköping dag som ovan

Länsstyrelsen i Södermanlands län

Telia Company AB

……………………………….
Ulrika Lundberg/Landsbygdsdirektör

……………………………..
Mikael Jarmdahl
Kommun-och stadsnätsansvarig

Regionförbundet Sörmland
……………………………….
Catharina Frändberg/biträdande regiondirektör

