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Kommunstyrelsen

Remiss av förslag till Bredbandsstrategi för
Eskilstuna kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att sända förslaget på bredbandsstrategi för Eskilstuna
kommun på remiss för synpunkter. Remisstiden föreslås till 26 februari 2016.

Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade 2015-05-26 att ge kommunledningskontoret i uppdrag
att ta fram ett förslag på ny bredbandsstrategi för Eskilstuna kommun i enlighet
med uppdragsbeskrivning. Strategi för bredband på landsbygden antogs av
Kommunfullmäktige i juni 2010. Dess handlingsplan är genomförd sedan 2012.

Ärendebeskrivning
Förslaget beskriver förutsättningar för bredbandsinfrastruktur och kommunens
möjligheter och hinder att agera på området. 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 förslaget till Bredbandsstrategi 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.
Varje mål har tillhörande mått för uppföljning. Inom varje målområde
formuleras ett antal strategier för att närma sig målen med tillhörande
aktiviteter.
1. Mål: Tillgänglighet till fast bredbandsinfrastruktur ska öka
Mått: 90 % av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om
minst 100 Mbit/s senast år 2020. 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.
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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
Finansiering
Den insats i förslaget till bredbandsstrategi som om det genomförs behöver
finansieras med kommunala medel är projektsstödsfunktionen för byalag. Den
föreslås vara gemensam för de samverkande fyra Mälarstäderna. Hur denna
funktion skulle organiseras behöver dock studeras närmare inom ramen för
samarbetet, så ett beslut om inrättande blir ett senare ärende.
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.
Effektiv organisation har beaktats i målet om utveckling av kommunen som etjänsteleverantör samt förbättringar kring den kommunkoncerninterna ITinfrastrukturen.
Sändlista
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Miljö- och räddningstjänstnämnden
Socialnämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Torshälla stads nämnd
Vård- och omsorgsnämnden
Eskilstuna Energi & Miljö AB
Eskilstuna Kommunföretag AB
Fibra
Regionförbundet Sörmland
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