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Upprop om snabb datakommunikation på Falbygden

Vi har tagit emot ert upprop om snabb datakommunikation på Falbygden
och vill gärna ge er vår syn på era frågeställningar.

Hur det ser ut idag
Den utbyggnad av bredband som har skett fram till nu, har enbart kommit
till stånd på rent kommersiella grunder helt utan kommunens inblandning.
Nätoperatörerna har dragit fram bredband där det funnits ett tillräckligt
stort kundunderlag för att det skall vara lönsamt. De som bor i Falköpings
Hyresbostäders fastigheter i centralorten, i Floby och i Stenstorp får i vår
ett erbjudande om att ansiuta sig till Telias ADSLtjänst. Detta ger en god
uppkoppling mot lnternet men klassas i de flesta sammanhang inte som
bredband. HSB och andra hyresvärdar har tecknat liknade avtal med
and ra I nternetoperatörer.

Kommunens ansvar
Sveriges kommuner har, fram till förra året, inte haft något uttalat ansvar
för lT-infrastrukturfrågor (bredband). I höstas kom dock två statliga utred-
ningar som båda lägger fast att ansvaret för bredbandsutbyggnaden vilar
på kommunerna. Samtidigt erbjuds ett statligt stöd till kommunerna för
bredbandsutbyggnad. Stödet är så konstruerat att kommunen måste
satsa två kronor för varje krona vi får i stöd. För att få ett fullt statligt stöd
måste Falköpings kommun satsa 24,5 miljoner kronor. Vi kommer att ha
täta kontakter med såväl Telia som Falbygdens EnergiAB m. fl. bred-
bandsaktörer, i syfte att påskynda och underlätta bredbandsutbyggnaden
ikommunen.

Punkterna i ert upprop
Givetvis är det önskvärt med en lT-infrastruktur som når ut till alla in-
vånare i kommunen. Vi delar uppfattningen att flera olika tekniker måste
användas för att komma dit hän. Vår uppfattning är att man måste bygga
nätet inifrån och ut eftersom avlämningspunkterna för stomnätet finns i

centralorten (t.ex. Ba nverkets och Vattenfalls avlämn i ngspu n kter). Däri-
från måste det sedan byggas ett nät ut till de större orte a (ett s.k.
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sammanbindande nät). Från dessa orter kan man sedan vidare
orts-
ut på
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landsbygden med hjälp av flera olika tekniker som t.ex. radiolänkar, tele-
nätet eller kanske elnätet. Det måsta skapas en infrastrukturkedja hela
vägen från avlämningspunkten i centralorten fram till de enskilda hus-
hållen på landsbygden.

Vad gäller era tankar om pilotprojekt kan dessa i och för sig ha ett stort
symbolvärde och kan på det sättet vara intressanta. Det finns dock inga
kommunala medel avsatta vare sig till bredband eller till denna typ av
pilotprojekt i årets budget. Om kommunen framöver skall gå in och enga-
gera sig i frågan kommer det förmodligen att ske utifrån resonemanget
ovan, dvs. ett nät byggt från centralorten och vidare ut på landsbygden.

Vi på lT-avdelningen ställer oss givetvis positiva till att även i framtiden
fungera som bollplank och rådgivare till er i dessa frågor.

IVIed vänliga hälsningar
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Stina Linnarsson Per Augustsson
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