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§ 228 
 

Samverkansavtal mellan Östra Göinge kommun och 
Svenska Stadsnät AB 
Dnr: KS 2016/01967 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen godkänner samverkansavtalet mellan Östra Göinge 

kommun och Svenska Stadsnät AB. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen har genom sin antagna Bredbandsstrategi fastlagt att tillgång till 

bredbandstjänster med hög kvalitet och hastighet idag är en förutsättning för 

effektiv offentlig förvaltning, framgångsrikt företagande, ökad sysselsättning och 

inte minst förenklad och förbättrad vardag för medborgaren. Det är därför viktigt 

att samtliga kommuninvånare har möjlighet att ta del och dra nytta av det digitala 

samhället som växer fram. För att klara framtidens utmaningar och för att kunna 

få fördelar genom den digitaliserade utvecklingen krävs satsningar på en 

utbyggnad av fibernät som medger betydligt högre kapacitet. Kommunen har 

också slagit fast att förbättrade digitala kommunikationer stärker näringslivets 

konkurrenskraft och ökar medborgarnas valmöjligheter när det gäller arbete, 

utbildning, service och rekreation. 

För att verkliga ovanstående har kommunen fastställt som mål att senast i slutet 

av år 2020 ska 95 % av kommunens alla hushåll och företag ha en möjlig 

tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. 

För att realisera ovanstående ambitioner på bästa och mest kostnadseffektiva sätt 

har kommunen funnit att en samverkan med en aktör på marknaden är en 

nödvändig förutsättning. Aktören ska vara lokalt etablerad och ha långsiktiga, 

ekonomiska och tekniska stabila samt säkra möjligheter att säkerställa en 

utbyggnad och drift av ett öppet, heltäckande och konkurrensneutralt nät. 

Mot bakgrund av detta, samt det faktum att den snabba utvecklingen av data- och 

teletjänster framkallar ett behov av en kraftfull utbyggnad av fiberaccesser, har 

det arbetats fram ett avtal. 

Det innebär att parterna ska ingå ett långsiktigt icke exklusivt samarbete för att 

så många som möjligt av kommunens invånare och företag ska ha möjlighet att 

ansluta sig till en IT-infrastruktur. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Strategi och tillväxt, daterad den 24 november 2016 
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 Samverkansavtal mellan Östra Göinge kommun och Svenska Stadsnät 

AB 
 

Beslutet skickas till: 

Svenska Stadsnät AB 

Lina Rosenstråhle, Samhällsbyggnadschef 

Anna Bertram, verksamhetschef Strategi och tillväxt 

Karl-Axel Hill, Näringslivschef 

Henrik Arvidsson, Enhetschef 

Peter Gripner, Enhetschef 

Cecilia Alvesson, VD IT kommuner i Skåne AB 

Tommy Johansson, utredare 
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