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Kommunstyrelsen 

Nyköpings kommun 

 

Förskottering av medel för bredbandsutbyggnad. 

 

Tillgång till stabilt, fiberbaserat bredband är en förutsättning för att leva och verka i det 

moderna digitala samhället. Vi är alla beroende av att kunna kommunicera, betala våra 

räkningar, beställa tider inom vården etc. Än mer påtagligt är behovet för att kunna driva 

företag, oavsett belägenhet. 

Nyköpings kommun ligger långt framme när det gäller utbyggnad och har en slagkraftig aktör 

i Gästabudsstaden AB för planering, projektering och byggande, dels i egen regi eller genom 

upphandlade entreprenörer. Kommunen har också på ett föredömligt sätt fattat beslut om 

erforderlig medfinansiering vilket är en förutsättning för att erhålla statsbidrag. 

Inom de delar av kommunen där kommersiella intressen inte är beredda att ta ansvar för 

utbyggnaden har landsbygdens befolkning tagit sitt ansvar genom att bilda byalag (eller 

motsvarande organisationer) för att informera de boende, tagit in intresseanmälningar och 

tecknat bindande avtal med de blivande kunderna. Trots höga kostnader för den enskilde 

har intresset varit stort och ett stort antal ansökningar har nu hopats på länsstyrelsen som är 

den instans som beviljar statsbidrag – i tillgång på medel. 

Den nuvarande tilldelningen av medel är dock klart otillräcklig och utbyggnaden på 

landsbygden riskerar att allvarligt försenas eller helt avstanna. En möjlighet att hålla uppe 

takten i den planerade utbyggnaden är om kommunen beslutar att förskottera medel, 

utöver den redan beslutade medfinansieringen, i avvaktan på kommande statsbidragsbeslut. 

Tekniken är ju redan etablerad när det gäller byggandet av vägar och andra 

trafikanordningar. 

Vi är medvetna om att anspråken är många och att kommunens ekonomi är ansträngd men 

den beslutade återbetalningen av försäkringspengar från Afa öppnar en ny möjlighet. Dessa 

medel är ju av engångskaraktär och kan mycket väl användas för tillfälliga insatser. I det här 

fallet handlar det ju dessutom om ett förskott som kommer att återbetalas till kommunen. 

Till bilden hör dessutom att det här är investeringar som skapar jobb, både vid byggandet 

och senare i form av bättre förutsättningar att starta och driva företag. 



 

Vi föreslår således att kommunen fattar beslut om förskottering av beräknade statsbidrag 

för fortsatt utbyggnad av bredband inom Nyköpings kommun. 

Kommunbygderådet Nyköping 

 

C-G Colliander, ordf / Larz Johansson 

 


