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§ 246
KS 101/17

Svar på motion (L) om bättre internetuppkoppling till alla
mölndalsbor
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen anser motionen besvarad i punkt 1-7 i och med redan pågående arbete
och avstyrker den på punkt 8.
Ärendet
Marcus Claesson (L) föreslår i en motion daterad 22 februari 2017 ett antal åtgärder för att
stimulera bredbandsutvecklingen i Mölndals stad och därmed skapa möjligheter för bättre
internetuppkoppling till alla mölndalsbor.
Ärendets behandling
Kommunfullmäktige remitterade motionen till kommunstyrelsen för handläggning den
22 februari 2017, § 34.
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 31 augusti 2017.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 september 2017, § 125.
Kommunstyrelsen bordlade ärendet den 27 september 2017, § 224.
Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen anser motionen besvarad i punkt 1-7 i och med redan pågående arbete och
avstyrker den på punkt 8.
Ledamöternas förslag till beslut
Marcus Claesson (L) föreslår att punkt 4 ska bifallas, i övrigt bifall till arbetsutskottets
förslag.
Ove Dröscher (S) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.
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Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut och ställer dem mot varandra och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Expedieras till
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2017-02-22

Motion till kommunfullmäktige i Mölndals Stad:

Bättre internetuppkoppling till alla mölndalsbor
Efterfrågan på snabbare och störningsfri internetuppkoppling ökar. Tyvärr råder grävförbud i
Mölndal av trafiksäkerhetsskäl? Markentreprenörer ser Mölndals Stad som krångliga att ha att
göra med och våra avgifter är enligt dem höga. Staden kommunicerar ut att bättre internetuppkoppling är en oprioriterad fråga, och inget om att ändrade RUT-regler sedan 2016-08-01
halverar installationskostnaden för många. Detta måste vi ändra på.

Yrkanden:
1. Staden ska ha kunskap om och kunna lotsa mölndalsbor och lokala företagare vidare vid
förfrågningar om att få bättre internetuppkoppling.
2. Staden ser också radiolänk, alias "trådlöst fiber", som alternativ då geografi, topografi och
gleshet gör markarbeten för dyra i jämförelse. Bidragsreglerna ändrades 2016-08-01.
3. Staden inklusive bolag ansluter sig till den avgiftsfria statliga tjänsten "Ledningskollen", liksom
andra kommuner redan har gjort. Bolag för vilka det är uppenbart onödigt undantas.
4. Vid utbyggnad av VAIO (Vatten och Avlopp I Omvandlingsområden) tillser staden återigen
att tomrör dras för t.ex. fiber, om det inte är uppenbart onödigt.
5. Markentreprenörer ska se Mölndals Stad som en bra samarbetspartner, jämförbar med
grannkommuner.
6. Stadens avgifter och villkor för markarbeten ska vara jämförbara med grannkommuner.
7. Stadens "grävförbud dec-mars" avvecklas och ersätts med trafiksäkerhetskrav i
entreprenörsavtal.
8. Staden GIS-kartlägger internetkapacitet som finns via mark/luft fram till fastighetsgränser.

Marcus Claesson (L),
gruppledare och kommunalråd
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Stadsledningsförvaltningen
Göran Persson
Kommunstyrelsen

Remissvar Bättre internetuppkoppling till alla mölndalsbor
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen anser motionen besvarad i punkt 1-7 och med redan pågående arbete och
yrkar avslag på punkt 8.
Ärendet
Marcus Claesson (L) föreslår i en motion daterad 2017-02-22 ett antal åtgärder för att
stimulera bredbandsutvecklingen i Mölndals stad och därmed skapa möjligheter för bättre
internetuppkoppling till alla mölndalsbor.
Ekonomi
De eventuella kostnader som kan komma att uppstå kring de åtgärder som redovisas i svaren
nedan bedöms rymmas inom ordinarie budget. Undantaget är punkt 8 där
stadsledningsförvaltningen föreslår avslag på grund av att arbetsinsatsen inte står i relation
till det förväntade utfallet.
Bedömning
I motionen lämnas ett antal förslag som redovisas nedan inklusive
stadsledningsförvaltningens synpunkter och kommentarer. Flertalet av förslagen som lämnas i
motionen är sådant som redan behandlas inom kommunen bland annat i arbetet med att ta
fram en bredbandsstrategi.
1. Staden ska ha kunskap om och kunna lotsa mölndalsbor och lokala företagare vidare vid
förfrågningar om att få bättre internetuppkoppling.
Kommentar: Funktion som bredbandssamordnare med bland annat detta ansvar föreslås i
det förslag till bredbandsstrategi för Mölndals stad som är under arbete. Förslaget till
bredbandsstrategi kommer att lyftas till politisk beredning under hösten 2017.
2. Staden ser också radiolänk, alias "trådlöst fiber", som alternativ då geografi, topografi och
gleshet gör markarbeten för dyra i jämförelse. Bidragsreglerna ändrades 2016-08-01.
Kommentar: Om målsättningen är att alla mölndalsbor ska ha tillgång till bredband så
måste ett alternativ till fiber finnas där utbyggnaden inte kan ske på marknadsmässiga
grunder. Detta och ett eventuellt ytterligare engagemang från staden i frågan belyses i
nämnda förslag till bredbandsstrategi.
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3. Staden inklusive bolag ansluter sig till den avgiftsfria statliga tjänsten "Ledningskollen",
liksom andra kommuner redan har gjort. Bolag för vilka det är uppenbart onödigt
undantas.
Kommentar: Tekniska förvaltningen (Tef) genomför just nu ett leanprojekt för enklare och
säkrare hantering av processen för grävning i allmänna ytor. I den överväger Tef att gå
med i ledningskollen. En förutsättning är dock att man klarar sekretessen av exakt
ledningsinformation för att begränsa risken att uppgifter hamnar i fel händer.
Mölndal Energi är idag med i ledningskollen.
4. Vid utbyggnad av VAIO (Vatten och Avlopp I Omvandlingsområden) tillser staden
återigen att tomrör dras för t.ex. fiber, om det inte är uppenbart onödigt.
Kommentar: Tef erbjuder samförläggning till fiberdragande aktörer i den mån det inte
försämrar förutsättningarna för stadens egna ledningar. Att generellt dra rör tror Tef inte
är effektivt då man inte har kunskap om mellan vilka punkter och antal rör som avses.
5. Markentreprenörer ska se Mölndals Stad som en bra samarbetspartner, jämförbar med
grannkommuner.
Kommentar: Tef hoppas och tror att staden är en bra samarbetspartner. Det får dock inte
bli på bekostnad av stadens gators standard och framkomlighet. Tef har under senaste året
skärpt rutinerna för att behandla alla lika och värna om vårt grunduppdrag att ha bra
standard på gator och ytor för stadens medborgare. Information och kommunikation med
kommuninvånare och entreprenörer skall vara tydlig och lätt att förstå samt säkerställa att
alla behandlas och prioriteras lika.
6. Stadens avgifter och villkor för markarbeten ska vara jämförbara med grannkommuner.
Kommentar: Tef kommer att se över avgifterna under året och ta fram ett förslag till beslut
till KF. Det kan innebära en justering både uppåt och nedåt. Översynen är initierad och
kommer att pågå under året. Jämfört med exempelvis Göteborg och Borås har Mölndal
låga avgifter. Många kommuner ser över sina avgifter, exempelvis Kungsbacka, som inte
har några idag, ser behov av att införa administrativa avgifter. Ett annat exempel är Ale,
som nyligen har uppdaterat sina bestämmelser och avgifter.
7. Stadens "grävförbud dec-mars" avvecklas och ersätts med trafiksäkerhetskrav i
entreprenörsavtal.
Kommentar: Grävningsförbudet vintern 2016/2017 var en tillfällig åtgärd för att skydda
stadens trafikanter och gator. Under 2016 hade vi en närmast extrem situation med
grävningar i många delar av staden. Ett flertal hade också stora brister och följde inte de
krav Tef ställt på grävningarna och återställningarna. Staden hade också gett förtida
tillträde i avvaktan på att avtal färdigställdes under förutsättning att reglerna följdes, vilket
inte fungerat fullt ut. KF har nu antagit markavtalet för ett par ledningsägare. Tef avser
inte godkänna nya arbeten innan ledningsägarna signerat dessa markavtal. Tef ställer
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också krav på trafiksäkerhet via trafiksäkerhetsplaner från entreprenörerna. Dock har det i
flertal fall uppmärksammats att de inte uppfyller sina TA-planer vilket är ett allvarligt
problem.
8. Staden GIS-kartlägger internetkapacitet som finns via mark/luft fram till fastighetsgränser.
Kommentar: Att identifiera, kartlägga och ajourhålla möjlig internetkapacitet specifikt till
alla fastigheter i Mölndals stad är en omfattande uppgift som IT-avdelningen och GISenheten inom stadsbyggnadsförvaltningen inte bedömer vara relevant. Stadens ambition
bör istället vara att lägga ut det kartmaterial som områdesvis finns tillgängligt via PTS
(Post och TeleStyrelsen) samt det som staden får tillgång till från
bredbandsleverantörerna.

Den samlade bedömningen har gjorts av IT-avdelningen under stadsledningsförvaltningen i
samråd med tekniska förvaltningen, GIS-enheten under stadsbyggnadsförvaltningen och
näringslivsenheten under stadsledningsförvaltningen.
Expedieras till
Kommunstyrelsen

Carina Nordgren
Förvaltningschef

Göran Persson
IT-chef

