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Remiss: Förslag till Bredbandsprogram 2013-2020 för Uppsala kommun 
 
Förslag till beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta  
 
att som svar på förslag till Bredbandsprogram 2013-2020 för Uppsala kommun avge upprät-

tat förslag till yttrande.  
 
Sammanfattning 
Programmet utgör underlag för beslut om inriktning för arbetet med infrastruktur för elektro-
nisk kommunikation och hur kommunen avser att arbeta med detta inom olika områden. Må-
let Uppsala kommun strävar mot är att alla som vistas i Uppsala kommun ska ha tillgång till 
så konkurrenskraftiga digitala tjänster som möjligt. Kommunen strävar även efter att infra-
struktur för elektronisk kommunikation ska vara öppen och leverantörsoberoende och klara av 
kommunikation för framtidens slutkundstjänster. Nämnden ser positivt på förslaget till bred-
bandsprogam. Det är angeläget att alla inom Uppsala kommun ges goda möjligheter till 
elektronisk kommunikation och konkurrenskraftiga digitala tjänster, vilket är viktigt för en 
positiv tillväxt i kommunen. Nämnden vill framhålla vikten av goda möjligheter till bred-
bandsuppkoppling i hemmet för studeranden på olika nivåer och då särskilt distansstu-
deranden.  
 
Bakgrund 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har av kommunstyrelsen hemställts att yttra sig 
över rubricerat ärende (bilaga 1). 
Förslag till yttrande har upprättats (bilaga 2). 
 
Ärendet 
Programmet utgör underlag för beslut om inriktning för arbetet med infrastruktur för elektro-
nisk kommunikation och hur kommunen avser att arbeta med detta inom olika områden. 
 
Tillgång till god digital infrastruktur är, både idag och i framtiden, minst lika viktigt för Upp-
sala kommun som annan infrastruktur i form av vägar och järnvägar. Argumenten för konkur-
renskraftig infrastruktur är detsamma oavsett om det handlar om asfalterade vägar, spår för 
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järnväg eller digitala motorvägar. Alla som väljer att bo, arbeta, studera, besöka eller driva 
företag i Uppsala kommun måste enkelt kunna nå resten av världen. 
 
Även om befintliga bredbandslösningar i dagsläget är tillräckliga för många måste vi arbeta 
för att bredbandsnätet även i framtiden skall vara adekvat. 
 
I  IVE 2013-2016 (Inriktning, Verksamhet, Ekonomi) samt i sin IT-policy har kommunen 
uttalat att digitala tjänster bör vara norm i dialogen mellan medborgare, förtroendevalda och 
medarbetare. Detta betonar vikten av att hushåll och företag har god tillgång till både fasta 
nättjänster och mobila nättjänster. 
 
Tillgång till fiberbaserat bredbandsnät är också något som efterlyses av många företagare i 
Uppsala kommun och utbyggnaden av detta nät ses som en mycket viktig fråga för företagar-
nas fortsatta konkurrenskraft, både lokalt och globalt.  
 
Fiber är den teknik som har överlägset bäst kapacitet och tillgänglighet. Fiber är även en 
grundläggande förutsättning för att tillhandahålla god kapacitet och tillgänglighet i framtidens 
mobila bredbandsnät (LTE/4G). Av denna anledning kommer detta program fokuseras på 
tillgången till fiberbaserade bredbandsnät. 
 
Målet Uppsala kommun strävar mot är att alla som vistas i Uppsala kommun ska ha tillgång 
till så konkurrenskraftiga digitala tjänster som möjligt. Samt att 90 procent av våra medbor-
gare och arbetsställen ska kunna beställa bredband om minst 0,1 Gbit/s till jämförbara nation-
ella priser senast år 2020.  
 
Kommunen strävar även efter att infrastruktur för elektronisk kommunikation ska vara öppen 
och leverantörsoberoende och klara av kommunikation för framtidens slutkundstjänster. 
 
Bredbandsprogrammet syftar till skapa förutsättningar för att nå ovanstående målbild. 
  
Vid antagande av detta bredbandsprogram påtar Uppsala kommun sig ett samordningsansvar 
för bredbandsutbyggnaden. Programmet ska revideras minst varje mandatperiod. 
 
Uppsala kommun ska: 

• I samband med förnyade upphandlingar av förvaltningsnät, och inför eventuell för-
läggning av kommunägd fiber, väga in allmänhetens infrastrukturintresse. 

• Hantera elektronisk infrastruktur i den fysiska planeringen och i bygglovsärenden på 
liknande sätt som vägar, järnvägar, el och vatten tidigare har hanterats i översikts- och 
detaljplanering 

• Årligen avsätta medel för främjande av bredbandsutbyggnad.  
 

Uppsala kommun äger inget eget fibernät. Därför krävs ett nära samarbete med marknadens 
aktörer för att nå de kommunala och nationella bredbandsmålen. 
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Uppsala kommun ska ge goda förutsättningar för ett samarbete med marknadsaktörerna ge-
nom att gatu- och samhällsmiljönämnden ser över nödvändiga regler, informerar marknadens 
aktörer, ser över principer för markavtal och tillståndsprocesser, handlägger grävtillstånd, 
erbjuder skälig taxa för återställning efter schakt, informerar marknadsaktörerna om plan- och 
bygglovsärenden samt erbjuder marknadsaktörerna att samförlägga kanalisation för fiber vid 
kommunala grävarbeten.  
 
Synpunkter och påpekanden 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden föreslås i sitt yttrande framföra att nämnden 
- nämnden ser positivt på förslaget till program  
- det är angeläget att alla inom Uppsala kommun ges goda möjligheter till elektronisk kom-
munikation och konkurrenskraftiga digitala tjänster 
-viktigt med goda möjligheter till bredbandsuppkopplingar i hemmet för studeranden på olika 
nivåer. 
 
 
Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad 
 
 
 
 
Carola Helenius-Nilsson 
Direktör 
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FÖRSLAG 
 
  
 Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
Remiss: Yttrande över förslag till Bredbandsprogram 2013-2020 för Upp-
sala kommun, dnr KSN-2012-1280.04 
 
Utbildnings och arbetsmarkandsnämnden har av kommunstyrelsen hemställts yttra sig över 
rubricerat ärende. Nämnden vill med anledning av detta framföra följande:  
 
Nämnden ser positivt på förslaget till bredbandsprogam. Det är angeläget att såväl invånare i 
alla åldrar som företag och offentliga verksamheter ges goda möjligheter till elektronisk 
kommunikation och konkurrenskraftiga digitala tjänster. Att så sker är viktigt för en positiv 
tillväxt i kommunen.  
 
Utifrån sitt ansvar vill nämnden framhålla vikten av goda möjligheter till bredbandsuppkopp-
ling i hemmet för studeranden på olika nivåer och då särskilt distansstuderanden.  
 
 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
 
 
 
 
Mohamad Hassan   Lotta von Wowern 
Ordförande    Sekreterare 
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