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Remissvar – Bredbandspolicy för Danderyds kommun
Ärende
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-03-19 §18, KS 2011/0074,
att remittera förslaget till bredbandspolicy till bland annat
fastighetsnämnden för synpunkter.
Kommunstyrelsen beslutade den 2011-02-21 § 38 att ge
kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram en policy för
bredbandsutbyggnad i kommunen.
Bredbandspolicyn ska förklara innebörden av begreppet bredband samt
vikten av att likställa detta med övrig infrastruktur i samhället såsom vatten,
avlopp, vägar med mera. Denna policy ska ligga till grund för det framtida
arbetet och planeringen med bredbandsutveckling i kommunen.
I bredbandspolicyn beskrivs, som en del, kommunens mål avseende
bredband. Utdrag ur texten: ”Gällande kommunalt drivna verksamheter
såsom skolor, äldreboende et cetera är det viktigt att säkerställa att det finns
bredbandsuppkopplingar. Detta gäller även då kommunen är
fastighetsägare."
I bredbandspolicyn saknas dock information om de fall där kommunen är
fastighetsägare och hyresvärd till privata verksamheter och hushåll.
Tekniska kontoret föreslår att policyn kompletteras så att de är i linje med
nationella mål för bredbandsutbyggnad. Förslag på formulering:
”Ambitionen är att samtliga fastigheter där kommunen är ägare och hyr ut
till verksamheter eller hushåll ska erbjudas uppkoppling till bredband inom
fastigheten.”

Tekniska kontorets förslag till beslut
Fastighetsnämnden beslutar att föreslå att bredbandspolicyn anger att:
”Ambitionen är att samtliga fastigheter där kommunen är ägare och hyr ut
till verksamheter eller hushåll ska erbjudas uppkoppling till bredband inom
fastigheten.”
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I dagsläget saknar många av våra hyresgäster i fastigheter där kommunen
hyr ut till privata verksamheter eller hushåll tillgång till bredband. Det gäller
till exempel privata förskolor och skolor, men även till privatpersoner i våra
särskilda boenden och vårdboenden.
Såsom hyresvärd till hushåll är tekniska kontoret skyldiga att tillse att
hyresgästerna har möjlighet att se kanalerna 1, 2 och 4. Det nuvarande
systemet för marksänd tv kommer att stängas av inom närmaste framtiden.
Det alternativ som i dagsläget framträder som mest fördelaktig är att erbjuda
hyresgästerna tv via bredbandsuppkoppling.
Tekniska kontoret har för avsikt att återkomma till fastighetsnämnden med
utredning avseende teknisk lösning, investeringsbehov och tidplan för att
kunna tillse möjligheten att samtliga hyresgäster, såväl verksamheter som
hushåll, erbjuds bredbandsanslutning. I vilken form hyresgästerna erbjuds
detta kommer att variera beroende på om kommunen äger ett en- till
tvåfamiljshus, flerfamiljshus, verksamhetslokal eller andel i en
bostadsrättsförening. Utredning bör genomföras i samverkan med
kommunledningskontorets avdelning för digitalisering och utveckling.

Anna Tengelin Skoog
Teknisk direktör

Kristin Åberg Nilsson
Fastighetschef

Handlingar i ärendet
1. Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott
2018-03-19 §18
2. Tjänsteutlåtande kommunledningskontoret ”Bredbandspolicy för
Danderyds kommun”, 2018-02-27, KS 2011/0074
3. Utkast till bredbandspolicy 2018-02-27

Expedieras
Kommunstyrelsen arbetsutskott
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