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Yttrande över remiss - Bredbandsstrategi för
Eskilstuna kommun
Förslag till beslut
Yttrandet godkänns och översänds till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Regeringen rekommenderar att samtliga kommunala och regionala strategier
kopplade till IT infrastruktur hålls uppdaterade för att underlätta i arbetet med
infrastruktur nationellt. Kommunstyrelsen har arbetet fram ett förslag till
bredbandsstrategi för perioden 2016-2020. Kultur och fritidsnämnden är positiv till
den nya strategin men önskar förtydligande kring ansvar för eventuella
investeringar i lokaler.

Ärendebeskrivning
Enligt regeringens ”Bredbandsstrategi för Sverige” från november 2009
rekommenderas kommuner att hålla IT-infrastrukturprogrammen uppdaterade för
att regionala och nationella planeringsfunktioner ska ha ett gott beslutsunderlag att
utgå ifrån för bl. a bedömningar av bidragsansökningar kopplade till infrastruktur.
Den tidigare bredbandsstrategin antogs i juni 2010 och hade fokus på stöd och
möjliggörande till ortssammanbindande nät vilket innebär stöd till utbyggnad av
ortsnoder på landsbygden för att möjliggöra ytterligare uppkoppling.
Den uppdaterade strategin har tagits fram av kommunledningskontoret under 2015.
Strategin beskriver förutsättningarna för utbyggnad och kommunens roll att agera
på området. Eskilstuna kommuns viktigaste roll är att vara en möjliggörare för en
utbyggnad av både fast och mobil bredbandsinfrastruktur. Strategin har tre
utpekade målområden med tillhörande mått för uppföljning:
1. Tillgänglighet till fast bredbandsinfrastruktur ska öka
2. Tillgänglighet till mobil bredbandsinfrastruktur ska öka
3. Kommunen som tjänsteleverantör ska öka utbudet och användandet av etjänster.
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Förslaget remitterades till Kultur- och fritidsnämnden för yttrande den 24
november 2015. Yttrandet ska lämnas till Kommunstyrelsen senast den 26 februari
2016.

Kultur- och fritidsnämndens synpunkter
Kultur- och fritidsnämnden är positiv till att Eskilstuna kommuns bredbandsstrategi
uppdateras och att den nya strategin numera utvidgats till att gälla för kommunens
hela geografiska område istället för att endast fokusera på landsbygden. Tillgången
till bredband är oftast en viktigare fråga på landsbygden men den digitala klyftan
existerar även i tätorten och nämnden är också därför positiv till strategins förslag
om välfärdsbredband.
Nämnden har några synpunkter på strategins aktiviteter som ska gälla kommunens
alla kontor/avdelningar/enheter på sida 31.
Kultur- och fritidsnämnden önskar förtydliganden kring vem som ansvarar för
eventuella kostnader vid investeringar i befintliga och nya lokaler som kan krävas
för att leva upp till strategins mål med standardiserat utbud.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
En ökad tillgänglighet till bredband är central i dagens samhälle där allt från
skolarbete till myndighetskontakter kan underlättas med tillgång till en
bredbandsuppkoppling.
Det är problematiskt att strategi som dokument inte finns i strukturen för styrande
dokument för Eskilstuna kommun. Det är oklart vad som skiljer en strategi från till
exempel en handlingsplan eller ett policydokument. Statusen för strategi som
dokument behöver definieras och integreras i styrsystemet för att få genomslag i
det praktiska arbetet och bli ett reellt verktyg för politiker och tjänstepersoner.
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