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1.

Programmets roll i styrkedjan

Kommunfullmäktige har fastställt hur kommunens styrkedja ska fungera. I kommunens översiktsplan
pekas de politiskt prioriterade utvecklingsområdena ut för den kommande planeringsperioden. Ett av de
utvecklingsområden som är utpekade är Infrastruktur och däri ingår kommunens bredbandsstrategi.
Målen i detta program utgör tillsammans med målen i övriga av kommunfullmäktige fastställda program
för de prioriterade utvecklingsområdena kommunens övergripande mål för programperioden.

I flerårsbudgeten, som kommunfullmäktige fastställer i juni varje år, konkretiseras och resurssätts målen
för den aktuella budgetperioden (fyra år).

2.

Mål för programperioden

Utvecklingen av IT-infrastruktur är en del av samhällsbyggnaden och har samma vikt som utvecklingen av
annan infrastruktur som gator, vägar, el, VA m.m. Företag och hushåll i Söderköpings kommun ska
erbjudas möjlighet att använda IT, antingen via anslutning till det bredbandsnät Söderköpings kommun
äger eller till annan aktörs fibernät eller, där det inte är möjligt, via mobilnät med hög kapacitet.
Söderköpings kommun äger och driver ett stamnät mellan Ö Ryd och Tyrislöt. Till detta stamnät har
byalag på landsbygden anslutit sig och fler väntar på att ansluta sig till detta nät eller till annan aktörs nät. I
regeringens Landsbygdsprogram ingår stöd för bredbandsutbyggnad på landsbygden.
Landsbygdsprogrammet beräknas vara godkänt i juni 2015.
I Söderköpings stad är det marknadens aktörer som ansvarar för tillgången på fiberanslutning och erbjuder
hushåll och företag att ansluta sig.
Kommunen ska inte långsiktigt äga och driva bredbandsnät. Möjligheten att hyra ut kommunens fibernät
och sedan sälja nätet, när den tidsgräns som finns löper ut, ska prövas. Kommunen förvaltar och utvecklar
befintligt fibernät tills annan aktör tar över verksamheten.
Kommunfullmäktige anger målen för programperioden enligt följande:
Mål

Mäts
genom

Startvärde
2014 okt

2016

2018

2020

Andel av befolkning med möjlighet att ansluta
till fibernät med minst 100 Mbit/s

PTS
statistik

30,44%
(av 14149)

50%

70%

90%

-Befolkning, tätort och småort

PTS
statistik

39,34%
(av 9289)

55%

70%

90%

-Befolkning, utanför tätort och småort
(landsbygd)

PTS
statistik

13,44%
(av 4860)

30%

70%

90%

Arbetsställen, totalt

PTS
statistik

25,90%
(av 1556)

45%

70%

90%

Tätorter tillsammans med småorter används i bredbandskartläggningen för att skilja mellan geografiska
områden med tät bebyggelse och områden med gles bebyggelse. Tätort definieras i enlighet med SCB:s
tätortsdefinition och innefattar i princip alla hussamlingar med minst 200 invånare såvida avståndet mellan
husen normalt inte överstiger 200 meter. Likaså definieras småort i enlighet med SCB:s småortsdefinition
och innefattar i princip sammanhängande bebyggelse med högst 150 meter mellan husen och 50-199
invånare. Tätort och småort är Söderköpings stad, Mogata, Ö Ryd, Snövelstorp, Luddingsbo, V Husby.

3.

Uppföljning av målen

Målen följs upp varje år genom den statistik PTS, Post och Telestyrelsen sammanställer.
Varje tertialrapport ska innehålla en analys av om det arbete som läggs ner bidrar till att kommunen
kommit närmare målet eller om det finns några tecken på motsatsen. Vid tecken på motsatsen ska
korrigerande åtgärder anges och vidtas.

4. Politiskt prioriterade framgångsfaktorer under programperioden
Framgångsfaktor 1: Engagerade byalag
Aktiva och engagerade byalag som skapar intresse, är en förutsättning för att nå målet på landsbygden.
Söderköpings kommun erbjuder byalagen:
1. Att bygga byalagets spridningsnät, som ansluts till det kommunala stamnätet.
Byalaget agerar länk mellan kommunen, fastighetsägare och markägare.
eller
2. Att agera nätägare och erbjuda anslutning till det kommunala stamnätet.
Byalaget bygger, äger och driver sitt spridningsnät.

Framgångsfaktor 2: Tillgång till finansiering
Fibrering av landsbygden är dyrt och kräver att det finns
tillgång till statliga pengar för att kostnaden ska bli rimlig för
privatpersoner och företag. Utbyggnad av spridningsnät på
landsbygden finansieras genom Landsbygdsprogrammets
bredbandsstöd och fastighetsägare. Inga projektkostnader,
varken direkta eller indirekta kostnader, ska finansieras genom
annan offentlig medfinansiering.
Kommunens erbjudande enligt alternativ 1 kommer att
anpassas till Landsbygdsprogrammets bredbandsstöd så snart
detta är fastställt. Den kommunala utbyggnaden av
spridningsnät kommer att påverka kommunens kassaflöde, då
utbetalning av bidragsmedel som regel släpar efter. Detta
innebär att kommunen kommer att ligga ute med pengar och
att upplåning under projekttiden kan bli nödvändig för att
klara utbyggnaden.
I tätorten Söderköpings stad bekostar fastighetsägaren
anslutningen av sin fastighet till det nät som marknadens aktör
erbjuder.

Framgångsfaktor 3: God samverkan
Samverkan avser såväl mellan kommunen och marknadens aktörer, byalag, entreprenörer, andra
kommuner och externa branschparter för att öka kunskapen om bredband och digitaliseringens
möjligheter samt för att säkerställa kvalitet, säkerhet och pris för slutkunden.
För att säkerställa kvaliteten och tillgängligheten på kommunens stamnät är det önskvärt att skapa
redundans. Detta bör ske när möjlighet till bidragsmedel till detta finns, och i samverkan med andra
kommuner/aktörer, för att begränsa den kommunala insatsen.
För att främja en ökad fibrering i Söderköping stad skall kommunen ta initiativ till samtal med och mellan
de aktörer som finns på marknaden för att öka deras intresse för fiberutbyggnad i staden.

