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Revidering av IT-infrastrukturprogram för Kinda kommun 2016-2020 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderat IT-infrastrukturprogram för Kinda 
kommun 2016-2020.   

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen uppdrog i KS § 88/2018-05-30 att ta fram förslag till möjliga 
bredbandsstrategier utifrån de inriktningar som kommunstyrelsen beslutat om.  

Dessa inriktningar är: 

- vara en strategi för de kommande 3-5 åren 

- innehålla investeringar på 5-10 miljoner kronor 

- fortsatt kommunalt ägande  

- kartlägga hur många personer som är anslutna till bredband i dagsläget 

I dagsläget finns ett IT-infrastrukturprogram vilket är beslutat av 
kommunfullmäktige som gäller till och med 2020.  

Efter diskussioner med kommunstyrelsen beredning föreslogs att detta program 
skulle revideras istället för att ta fram en helt ny bredbandsstrategi.   

Beslutsunderlag 

IT-infrastrukturprogram 2016-2020  
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-06-18  
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 Kommunfullmäktige 

 

Revidering av IT-infrastrukturprogram för Kinda kommun 2016-2020 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderat IT-infrastrukturprogram för Kinda 
kommun 2016-2020.   

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen uppdrog i KS § 88/2018-05-30 att ta fram förslag till möjliga 
bredbandsstrategier utifrån de inriktningar som kommunstyrelsen beslutat om. 
Dessa inriktningar är: 

- vara en strategi för de kommande 3-5 åren 

- innehålla investeringar på 5-10 miljoner kronor 

- fortsatt kommunalt ägande  

- kartlägga hur många personer som är anslutna till bredband i dagsläget 

I dagsläget finns ett IT-infrastrukturprogram vilket är beslutat av 
kommunfullmäktige som gäller till och med 2020.  

Efter diskussioner med kommunstyrelsen beredning föreslogs att detta program 
skulle revideras istället för att ta fram en helt ny bredbandsstrategi.   

Beslutsunderlag 

IT-infrastrukturprogram 2016-2020  
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-06-18  

Syfte 

Syftet med IT-infrastrukturprogrammet är att på långsikt uppnå det statliga målet 
att år 2025 bör alla hushåll ha tillgång till snabbt bredband. 

Önskad effekt 

Förtydliga kommunens roll och ambitionsnivå inom bredbandsområdet. 

Berörda 

ITSAM 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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Samråd 

Har skett med samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Ekonomiska konsekvenser/finansiering 

Programmet innebär investeringar för kommunens del om 5 miljoner kronor per år 
vilket finns med i budget 2019 och plan för kommande år. 

Konsekvenser barnperspektiv 

En fortsatt utbyggnad av bredbandsinfrastruktur är positiv även för barn och unga. 

Konsekvenser jämlikhet/jämställdhet 

- 

Miljökonsekvenser 

- 

Samverkan (MBL) 

- 

Genomförande 

Det reviderade programmet gäller från och med antagande i kommunfullmäktige. 

Uppföljning 

Programmet ska följas upp årligen. 

Återrapportering 

Kommunchef ansvarar för att återrapportera arbetet med bredbandsutbyggnad till 
kommunstyrelsen. 

 

 

Rosie-Marie Fors 
Kommunchef 

Mattias Nilsson 
Utvecklingschef 
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1 Inledning 
Syftet med detta dokument är att på en övergripande nivå lägga fast en långsiktig strategi för 
fortsatt utbyggnad och förvaltning av fibernät i Kinda kommun till förmån för kommun och 
kommuninvånare. Utöver kommuninvånarnas allmänna behov är det också viktigt att se till det 
växande behovet och utbudet av kommunala samhällstjänster samt näringslivets krav på ett 
globalt nät med möjlighet till snabb uppkoppling – kort sagt digitala motorvägar.  
 
Kommunens huvudintresse ligger i att få den egna verksamheten ansluten. Näringsliv, 
demografi, geografiska förutsättningar och befintlig infrastruktur är grunden för övriga förslag 
till mål.  Programmet utgör ett direkt stöd i den kommunala beslutsprocessen. 

 
Användningen av IT är inte bara en del av vardagen för de flesta företag, organisationer och 
medborgare utan har också en stor påverkan på tillväxten, företagens konkurrenskraft och 
utvecklingen av ett hållbart samhälle. 

Regeringens mål har sedan tidigare varit att år 2020 bör 90 % av alla hushåll och företag ha 
tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. Dessutom bör alla hushåll och företag ha goda 
möjligheter att använda sig av elektroniska samhällstjänster och service via bredband. 

Nu har regeringen stärkt sina mål för bredband i Sverige till: 

 År 2020 bör 95 % av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 
Mbit/s 

 År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet 

 År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband 

Kinda kommun inriktning är att nå regeringens uppsatta mål, för att via bredband kunna ge 
kommunens invånare goda möjligheter att använda sig av elektroniska samhällstjänster och 
service.  

En hög användning av IT och Internet är bra för kommunen vad gäller nyetablering, tillväxt, 
konkurrenskraft och innovationsförmåga. Det bidrar till utvecklingen av ett hållbart samhälle. 
Det hjälper också till att möta utmaningar i form av ökad globalisering, klimatförändringar och 
en åldrande befolkning i vår egen landsbygdskommun. Det är i grunden en demokrati- och 
rättighetsfråga.  

Kommunens långsiktiga mål med en IT-infrastrukturutbyggnad är att alla som önskar och är i 
behov av anslutning skall erbjudas möjlighet till anslutning.  
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2 IT-infrastrukturprogram 
Programmet ska ge förutsättningarna och behoven av ett väl utbyggt nät inom kommunen samt 
mål för nätens utformning på lång sikt. Det ska finnas grundläggande principer för de villkor som 
skall gälla för nätens utbredning. Programmet ska tydliggöra betydelsen av samverkan mellan 
kommunen och privata aktörer samt förväntade effekter.  

2.1 Kommunens ansvar 
Kommunen har inom ramen för kommande IT-infrastrukturprogrammet en sammanhållande roll 
för att fortsätta att skapa förutsättningar för ett öppet nät för multimediakommunikation inom 
Kinda kommun som geografisk enhet.  
 
Regeringens beslut avseende ny Plan- och bygglag samt en ändring av Anläggningslagen (SFS 
1973:1149) innebär att kommunen ansvarar för dokumentation av kabelnäten och övrig 
bredbandsinfrastruktur (man jämför kommunens ansvar för t.ex. vatten och avlopp). Främst 
gäller det: 
 

 Mobilstationer 

 Telestationer och telenät inkl. nedläggningshotade stationer och nät 

 Nätstrukturer och sträckning inkl. lokaler och etableringar 

 Operatörer verksamma inom kommunen (kontaktmän) 

 Lokalt stadsnät/kommunens nät 

 Övrig IT-infrastruktur – försvar, privata företag, Trafikverket etc. 
 
Näten planeras för såväl boende som företag och främst på landsbygden där nät inte kommer 
att etableras på kommersiella grunder. Kommunen tar i och med framtagandet av 
IT-infrastrukturprogrammet på sig ett fortsatt ansvar för planeringen av 
IT-infrastrukturutvecklingen i hela kommunen som en aktiv aktör. 

2.2 Kommunens roll 
Det praktiska arbetet kring frågor om IT-infrastruktur utförs av kommunalförbundet ITSAM på 
uppdrag av kommunen. Samverkan med närliggande kommuner ska alltid eftersträvas. 
Kommunen har ett ägaransvar för fortsatt drift och support av det passiva nätet som är i 
kommunal ägo.  
 
Kommunen skall: 

 Vara offentlig part vid ansökan om bidrag för IT-infrastruktur där så är möjligt. Kommunen 
kan ansöka om, eller samordna ansökan om, medel från andra offentliga organ och 
därefter upphandla infrastruktur. Kommunen skall genom sitt program- och planarbete 
stå som garant för att infrastruktur kommer kommunens invånare och näringsidkare till 
godo. 

 Förbereda kanalisation lämpad för IT-infrastruktur vid alla anläggnings- och 
byggnadsarbeten för sådan sträckning eller belägenhet. 

 Påverka genom upphandling. Kommunen är den i särklass största köparen av IT-
kommunikation inom sitt geografiska område. Kommunen skall vid upphandling 
säkerställa och kunna erbjuda ett öppet nät. 

 Tillse att totalförsvarets krav på säkerhet och tillgänglighet av telekommunikationssystem 
vid kris och krig särskilt skall beaktas vid fiberutbyggnad. 
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3 Kinda kommuns förutsättningar och behov 
Kommunen prioriterar anläggande av IT-infrastruktur med utgångspunkt dels från den 
kommunala verksamheten, dels från kommunal synvinkel. Kommunal verksamhet ska bedrivas 
på ett arbets- och kostnadseffektivt sätt. Ur kommunal synvinkel görs prioriteringar till förmån 
för invånare och företag utifrån rådande förutsättningar samt utifrån behov, till exempel antal 
invånare/företag, sammankoppling med annan kommun eller hot om nedläggning i samband 
med teknikskifte hos kommersiell aktör. 
 

3.1  Nuläget i Kinda 
Utdrag ur rapporten ”Framtidsinriktad nulägesrapport Kinda kommun”. 
 
Idag finns 9 859 invånare i Kinda kommun (varav 3 774 i Kisa tätort) enligt statistik från SCB. 
Kommunens invånare blir i nuläget anslutna till fiber genom tätortsprojektet i Kisa samt genom 
förtätning och återetableringar i övriga kommunen. 
 
I dagsläget finns det 4 482 stycken hus i kommunen, fördelat på småhus, flerbostadshus samt 
specialbostäder och övriga hus. Det finns också ett antal hus där uppgift saknas. 

 

Hushåll i 

Kinda 

Småhus Flerbostadshus Specialbostad, 

övriga hus 

Uppgift 

saknas 

Total 

Horn 

Kisa 

Rimforsa 

Övriga 

NYKO 

189 

968 

736 

1 329 

60 

749 

174 

19 

26 

73 

46 

13 

9 

55 

18 

18 

284 

1 845 

974 

1 379 

Total 3 222 1 002 158 100 4 482 

 

 

  
Nätägarrapporten uppdaterad 2017-12-31 

 

Anslutningar enligt KO 2 339 

Projekterade, ej anslutna byggnader 1 856 

Pågående projekt, förtätning, 

återetableringar 

287 

Totalt antal byggnader/ anslutningar 4 482 

 

3.2 Kommunala verksamheter 
De kommunala verksamheterna består i de flesta fall av skolor och förskolor. Det finns även 
reningsverk, vattenverk, pumpstationer, hemtjänst, räddningstjänst och bibliotek. 

3.3 Näringsliv 
Kinda är en traditionell småföretagskommun med över 800 småföretag. Kinda har förhållandevis 
många medelstora företag, hela fem med mer än 50 anställda. Däremot finns inget stort och 
dominerande företag av den typ som är vanligt på många orter i landet. De medelstora 
företagen finns på orterna Kisa, Rimforsa och Horn. De är framförallt verksamma inom 
områdena trä, papper och metallindustri. Idag finns drygt 800 aktiva och livskraftiga företag 
representerade i ett stort antal branscher. 
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3.4 Behov av IT-infrastruktur 
Samtliga kommunala verksamheter, företag och boende inom Kinda kommun har i någon form 
behov av IT-infrastruktur. Det enskilt största behovet av IT-infrastruktur har kommunen 
beroende på att kommunens verksamhet är geografiskt spridd samtidigt som gemensamma 
verksamhetssystem används.  

4 Kinda kommuns strategi för fortsatt fiberutbyggnad  
Kinda kommun har som vision att ”Tillsammans utvecklar vi Kinda”.  
Fiberutbyggnaden i kommunen ska underlätta tillvaron för medborgare och företag sant bidra 
till långsiktigt hållbar utveckling och framtidstro. När allt fler tjänster i samhället blir digitala, 
detta gäller i alla högsta grad kommunens välfärdstjänster, måste alla ges möjlighet att koppla 
upp sig. 
 
Målsättningen är att Kinda kommun ska: 
 

 Fortsätta äga det befintliga kommunala fibernätet. 
o Kommunen ska verka för att all bredbandsutbyggnad inom kommunen sker 

genom öppna och konkurrensneutrala nät. 
 

 Verka för att 100 procent av kommunens skolor, förskolor och övriga kommunala 
inrättningar har tillgång till 100 Mbit/s år 2020.  

o Genom att säkerställa att bredband finns till alla kommunens verksamheter 
täcks ett stort geografiskt område, där fortsatt bredbandsinfrastruktur 
möjliggörs – marknaden kan nyttja den kommunala grundstrukturen där så är 
möjligt och kapacitet finns. 
 

 Verka för att minst 90 % av alla kommunens hushåll och företag har tillgång till 
bredband om minst 100 Mbit/s år 2020 
 

 Verka för att underlätta och stödja utbyggnaden.  
o Kommunen har inte en inriktning att bygga bredband helt i egen regi utan 

kommunens uppgift är att skapa goda förutsättningar för marknaden och 
undanröja hinder för utvecklingen.  

o Kinda kommun vill genom att investera 5 miljoner kronor/år medverka till att 
underlätta och stödja utbyggnaden. Målsättningen är att nå regeringens mål 
2025. 
 

 Samverka lokalt och regionalt med övriga kommuner. 
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5 Mål för nätets utformning på lång sikt 
Det långsiktiga målet med en IT-infrastrukturutbyggnad är att alla som önskar och är i behov av 
anslutning skall erbjudas möjlighet till anslutning. Anslutning till det kommunala nätet skall 
erbjudas alla på ett sådant sätt att ingen diskrimineras och att monopolisering undviks. 
 
Här ger också nya PBL (Plan- och Bygglagen) från maj 2011 stöd för kommuner i sitt IT-
infrastrukturprogram: 
 

 Kommuner ges för första gången ett främjandeuppdrag på område bredband 

 Stor frihet att avgöra hur detta främjande ska genomföras 

 Policy för hur kommunen avser att agera – transparens, underlätta samverkan etc. 

 Skyldighet för kommuner att beakta behov av bredband och elförsörjning i översikts-och 
detaljplanering (IT-infrastrukturprogram) 

 Möjlighet att reservera mark för teleanläggningar 

 Tomrör (kanalisation) 

 Noder, kopplingspunkter och master 
 
Ett strategiskt tänkande i framkant gör att IT-infrastrukturen planeras med utgångspunkt från 
flera faktorer – behovet av redundans, ett väl spritt stamnät med möjlighet till anslutning mot 
våra grannkommuners stadsnät, behovet av att ”tända upp” områden där teknikskiftet från 
koppar genomförs eller kommer att genomföras samt fibrering av områden där mobiltäckning är 
undermålig. Samhällsutvecklingen pekar tydligt på behovet av snabb och framtidssäkrad 
kommunikation till nytta för invånaren – vem man än är och var man än bor. 

5.1 Kommunens egen IT-verksamhet 
Genom att tillföra kommunala medel kan utvecklingen av kommunens IT-verksamhet bidra till 
synergieffekter för den allmänna IT-utvecklingen och bredbandsutbyggnaden i kommunen. 
Kommunens verksamheter är knutna till det egna nätet. 

5.2 Exploateringsområden 
Kommunens samtliga exploateringsavtal skall alltid innefatta direktiv och anvisningar om 
utbyggnad av ett sammanhängande, säkert och öppet bredbandsnät (fibernät). Ingen schaktning 
får ske utan att hänsyn tagits till eventuell utbyggnad av kanalisation. 

5.3 Hållbar samhällsutveckling 
Kinda kommun ska arbeta för att tillvarata de senaste rönen om hållbar samhällsutveckling 
gällande IT-infrastruktur. Samplanering bör ske med övriga ITSAM-kommuner samt med 
angränsande kommuner. 

5.4 Befintliga bostäder 
Utbyggnaden av fibernät till befintliga bostäder i kommunens tätorter skall prioriteras och ske 
enligt en strukturerad och genomtänkt planering.  

6 Principer för utbyggnad 
Som utgångspunkt för etablering av offentligägd IT-infrastruktur inom Kinda har kommunen 
hittills haft som princip att samförlägga kanalisation i samband med utbyggnad i gata.  

Följande principer för anslutning tillämpas vid byggnation: 
 

1. Alla ska få möjlighet att ansluta sig. 
2. Kommunal verksamhet prioriteras. 
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3. Områden med hög anslutningsgrad prioriteras 
4. Områden med närhet till existerande bredbandsinfrastruktur prioriteras.  
5. Samverkan vid fiberutbyggnad ska ske med VA och tekniska kontoret så långt som 

möjligt i samband med planerad vägbyggnation/underhåll. 
6. Kommunen samarbetar med kommersiella parter i syfte att uppnå största möjliga nytta 

för medborgarna. 

6.1 Kommunens roll som IT-infrastrukturägare   
Sveriges kommuner och Landsting (SKL) har tillsammans med Konkurrensverket och Post- och 
Telestyrelsen gett ut riktlinjer för kommuner att agera på denna marknad. Till detta har finns 
också en förnyad Plan- och Bygglag som innebär att kommuner måste ta hänsyn till kanalisation 
för fiber vid planläggning av kommunal mark. 
 
Kommunalförbundet ITSAM gör på uppdrag av Kindas kommun handlingsplaner och tekniska 
underlag för att möjliggöra antagande av politiska beslut. 

6.2  Prisstruktur vid egenägd nätstruktur 
Nätägaren ska ta ut någon form av nätavgift/abonnemangsavgift för aktiva anslutningar till 
fibernätet. Vid egenägd nätstruktur finns även möjlighet till uthyrning av plats i nät, s.k. 
svartfiber. När det gäller prissättning för nyttjande av fiber i dessa nät bör man beakta att nätet 
kan användas på olika sätt.  
  
Egenägd IT-infrastruktur bidrar till konkurrens för en bättre prissättning för boende och 
företagare inom Kinda kommun. 

7 Hur monopolisering skall undvikas 
Ett av målen med de statliga stöden och de EU-bidrag som kommunen och boende i aktuellt 
område kan söka är att skapa förutsättningar för konkurrens. För att uppnå konkurrens och för 
att kunna skapa leverantörsneutrala nät ställs stora krav på den tekniska utformningen av näten.  
Syftet med leverantörsneutralitet och konkurrens kan sammanfattas i: 

 Enskilda juridiska och fysiska personer skall kunna välja avtalad leverantör av tjänster. 

 Den tekniska infrastrukturen skall inte verka hindrande för någon leverantör att 
marknadsföra och leverera sina tjänster. 

 Enskilda juridiska och fysiska personer skall kunna byta leverantör efter en begränsad 
avtalstid. 

 Alla operatörer/tjänsteleverantörer skall ha möjlighet att erbjuda sina tjänster över nätet 
på icke diskriminerande villkor. 

 
Innebörden av detta är att oberoende av vem som äger och ansvarar för driften av det utbyggda 
nätet så skall alla på lika villkor erbjudas att nyttja nätet. 
  
Där kommunen är nätägare etableras ett öppet nät dvs. nätet är öppet för både 
tjänsteleverantörer och kunder. På detta vis förhindras monopolisering av nätet. 

8 Samverkan med närbelägna kommuner 
Kinda kommun medverkar aktivt i en kommunal IT-samverkan tillsammans med Boxholm, 
Åtvidaberg, Vimmerby, Ydre och Ödeshög kommun (ITSAM-kommunerna) samt angränsande 
kommuner.  
Kinda kommun har och kommer att ha samarbete med omkringliggande kommuner med vissa 
kommunala verksamheter. 
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9 Totalförsvarets krav 
Det åligger kommunen att i största möjliga utsträckning ta hänsyn till totalförsvarets krav i 
samband med planering och genomförande av utbyggnaden. Huvudpunkterna i detta 
hänsynstagande avser fysisk redundans i nätet samt den fysiska säkerheten i teknikutrymmen 
som nyttjas och etableras. 
 
Av ekonomiska skäl kommer det inte vara möjligt att tillgodose fullständig redundans enbart 
med nät som etableras av kommunen. Redundans kan oftast erhållas med hjälp av annan 
operatör, möjligen med begränsad bandbredd. I ovan föreslagna utbyggnadsplaner har ringa 
hänsyn tagits till fysisk redundans. 
 
Genom en gemensam länsövergripande planering kan dock en fullgod säkerhet och redundans 
tillskapas mellan kommuner i ett regionalt nät. Denna planering skall i huvudsak bygga på att 
varje kommun har minst två yttre anslutningar till två närliggande kommuner. För att realisera 
detta är det nödvändigt med kompletterande ekonomiska insatser där det inte är försvarbart att 
rekommendera kommunala investeringar. Kringliggande kommunala stadsnät har visat intresse i 
att medverka till att redundans kan skapas. 

10 Extern information och kommunikation  
IT-infrastrukturprogrammet ska kommuniceras med kommunens invånare, näringsliv och 
företag via kommunens hemsida. Det tydliggör också kommunens profil i detta avseende. Det är 
viktigt att allmänheten kan följa och avgöra hur IT-infrastrukturprogrammet inverkar på olika 
delar av kommunen.  
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