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Projektförslag, Förstudie avseende 
Handlingsplan för främjande av fiberutbyggnad i 
Borgholms kommun 
 
Förslaget är utarbetat av Torbjörn Cederholm på uppdrag av styrelsen för Intresseföreningen 
Ölands Norra, IÖN. 
Denna version, 2016-02-24, är kompletterad med kostnadsuppskattning, se 7.2 
 
1. Bakgrund 
Borgholms kommun har i den bredbandsstrategi som antogs i Kommunfullmäktige 2013-11-
25 angivit målsättningen att 100 % av de bofasta bör ha tillgång till bredband om minst 100 
Mbit/sek år 2020 samt att till 2015 bör 50 % ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/sek. 
Det framgår också av strategin att ”För att komma upp i 100 Mbit/sek krävs idag fiber.” 
Samma förhållande antas gälla nu 2016. 
 
På sitt sammanträde 2015-11-16 behandlade Kommunfullmäktige slutrapporten från Tillfällig 
fullmäktigeberedning för landsbygdsutveckling på norra Öland. Kommunfullmäktige 
beslutade att: 
 ge kommunstyrelsen i uppdrag att underlätta för anslutningsmöjligheter till bredband och 

verka för god mobiltelefontäckning på norra Öland.  
 
Intresseföreningen Ölands Norra (IÖN) är verksam på norra Öland. Föreningens ändamål är 
att främja företagsverksamhet och utveckling, att tillvarata medlemmarnas intressen samt vara 
kontaktorgan gentemot myndigheter och andra. Föreningen stödjer kommunens bredbandsmål 
och önskar medverka till att det nås, ju förr desto bättre, och gärna i samverkan. Föreningen 
har därför kontaktat kommunledningen för att undersöka ifall det kan finnas gemensamma 
intressen av en samverkan och vad det skulle kunna innebära. Med tanke på att frågan är 
mångfacetterad, kan involvera många aktörer och att ”främjandet” behöver pågå under flera år 
(åtminstone t.o.m. 2020) så vore en planmässig ansats utgående från en gemensamt utarbetad 
plattform att föredra. Ett första steg mot en sådan plattform kan vara att genomföra en 
förstudie och kommunstyrelsen bör vara beställare av denna. 
 
I syfte att pröva denna ansats har IÖN utarbetat detta förslag till förstudie avsedd att 
presenteras för kommunstyrelsen. Arbetet med förstudien föreslås bedrivas i projektform, 
därav förslagets utformning. 
 
2. Syfte och motivering 
Syftet med förstudien är att ge kommunledningen ett verktyg (handlingsplan) som bidrar till 
att bredbandsstrategins mål uppnås och som underlättar för andra aktörer, t.ex. den ideella 
sektorn, att verka i samma riktning. Motivet för en samverkan är att ju fler som verkar i 
samma riktning desto mera kraft blir det i satsningen och ”nya hjul” behöver inte ständigt 
uppfinnas. Sannolikt blir också tilltron till de uppsatta målen större hos berörda om 
måluppfyllelsen görs till en gemensam angelägenhet manifesterad i en tydligt kommunicerad 
och uppföljningsbar handlingsplan där olika aktörers möjliga roller identifierats. 
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3. Projektets (förstudiens) omfattning 
Förstudien handlar om att ta fram en handlingsplan med åtgärder som bidrar till att målet med 
bredbandsutbyggnaden via fibernät i kommunen nås.  
 
Förstudien ska omfatta följande aspekter: 
 

1. Inläsning och analys av relevant material gällande förutsättningar för genomförande 
från Bredbandsforums arbetsgrupper, PTS samt Jordbruksverket. 
 

2. Måluppfyllelse. Hur kommunens mål ska följas upp (man får det man mäter). Både 
resultatmål (faktisk mängd fibernät och anslutna abonnenter) och effektmål (vad den 
förbättrade bredbandsinfrastrukturen ska leda till) bör behandlas. 
 
Anm.: Bredbandsstrategin anger ett tydligt mätbart resultatmål, 100 % av de bofasta 
bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/sek år 2020. Effektmålet, däremot är 
otydligt, men vikten av snabbt internet för samhällsutveckling såsom distansarbete, 
distansstudier, nyföretagande, olika servicefunktioner och modernt jordbruk nämns.  

 
3. Hur kommunfullmäktiges beslut i bredbandsfrågan påverkat/kommer att påverka 

kommunens egna verksamheter, t.ex. hemtjänsten, näringslivsutvecklingen, 
samhällsplaneringen, IT m.fl. operativt eller i planeringshänseende. Samhällsnytta. 

 
4. Efterfrågan. Behövs t.ex. kunskaps- och intressehöjande åtgärder som bidrar till att 

tillräckligt många fastighetsägare och företagare efterfrågar fiberanslutning och 
därmed väljer att ansluta till fibernät när möjligheten ges. Ett visst underlag kan 
skapas genom att inhämta erfarenheter från redan genomförda projekt som 
genomförts helt eller delvis med ideella krafter.  Det senare behöver inte 
nödvändigtvis begränsas till Borgholms kommun. 

 
5. Ekonomiskt stöd. Till vem, för vad, på vilka villkor och i vilken omfattning. 

 
6. ”Kunskapsplattform” för kontinuerlig informationsspridning, erfarenhetsåtervinning 

och stöd. För boende, näringsidkare, ”byalag” och övriga intressegrupper. Även en 
resurs för kommunala verksamheter och handläggare. 

 
7. Roller för och samverkan med den ideella sektorn 

 
8. Genomförandeaspekter, organisation, finansiering samt uppföljning av den föreslagna 

handlingsplanen 
 
Följande ingår inte: Fördjupningar i tekniska frågor. 
 
 
4. Mål 

4.1. Projektmål 
Projektet ska leverera en förstudierapport med ett innehåll som återspeglar avsnitt 3 ovan.  
 
Anm.: Det är projektets ansvar att projektmål uppnås. 
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4.2. Effektmål 
Effekten av den föreslagna förstudien förväntas bli att kommunstyrelsen kan anta en 
handlingsplan som bidrar till att målet med bredbandsstrategin uppnås, genom: 

• Ökad planmässighet i genomförandet 
• Tydligare uppföljning 
• Bättre möjligheter och intresse för ideella krafter att bidra till måluppfyllelse 
• Ökad tilltro bland näringsidkare, fastboende, sommarboende och besökare till att 

landsbygdsutveckling pågår i praktiken i Borgholms kommun. 
 
Anm.: Det är inte projektets ansvar att effektmålen uppnås. 
 
5. Projektorganisation 

5.1. Beställare 
Kommunstyrelsen 
 
5.2. Leverantör 
Projektledare: NN 
 
Styrgrupp: Sammansätts av representanter från kommunen (2-3 personer, förslagsvis KSAU-
representant, Näringslivsutvecklare, IT-chef). 
 
Projektledaren upprättar en projektplan. Projektstart sker när projektplanen godkänts av 
styrgruppen. Projektets resultat ska godkännas av styrgruppen innan det överlämnas till 
beställaren. Projektet avslutas när beställaren godkänt projektleveransen. 
 
5.3. Referensgrupp 
Intresseorganisationer inom Borgholms kommun med som vill verka för en utbyggnad av 
fibernät bjuds in. 
 
6. Risker  
Risk att projektmål inte uppnås 
 
Ej tillämpligt. 
 
Risk att effektmål inte uppnås 
 
Risk: Kommunstyrelsen godtar inte handlingsplanen helt eller delvis  
Åtgärd: Projektgenomförandet delas upp i faser så att resultatet från en fas kan förankras på 
lämpligt sätt innan nästa tar vid (en form av stegvis ansats för att i görligaste mån säkerställa 
att förväntat resultat motsvaras av levererat resultat och att inte resurser läggs i onödan på att 
ta fram resultat som sedan inte kommer till användning). Styrgruppens sammansättning bidrar 
också till förankringsprocessen. 
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7. Övrigt 

7.1. Genomförandetid 
Planering av förstudiens genomförande (upprätta projektplan) påbörjas när 
projektorganisationen konstituerats.  
 
Planeringsfasen inkl. styrgruppens godkännande beräknas ta 2-3veckor (kalendertid).  
 
Projektgenomförandet inkl. styrgruppens godkännande beräknas ta 3-4 månader (kalendertid). 
 
Med viss övrig ställtid inräknad (t.ex. beredning i KSAU) bör Kommunstyrelsen kunna ha ett 
förslag till Handlingsplan för främjande av fiberutbyggnad i Borgholms kommun att ta 
ställning till 5- 6 månader efter att detta förslag till förstudie godkänts. 
 
7.2. Kostnad 
Kostnaden för förstudien utgörs av arvodet till projektledaren och beräknas uppgå till högst 
60000 kr, moms tillkommer. 
 
Tillkommer kostnader för eventuella resor, möten, annonsering mm.  
 
7.3. Samband 
Förstudien kan vinna på att etablera kontakt med följande aktörer (ej rangordnade): 

• Bredbandskoordinatorn i Kalmar län 
• Redan genomförda fiberprojekt eller sådana som är under genomförande, exempelvis 

Byxelkrok och Persnäs-Källa 
• Mörbylånga kommun och ev. någon ytterligare 
• Telia/Skanova, IP-Only/ByNet, m.fl. fibernätsleverantörer 
•  Informationskanaler, t.ex. Ölandsbladet  
• Intresseorganisationer, t.ex. Väg- och vattensamfälligheter, Byalag, 

Företagarföreningar  
•  PTS (villkor och förutsättningar för stöd) 
• Jordbruksverket (villkor och förutsättningar för stöd) 
• Bredbandsforum/Byanätsforum (bredbandivarldsklass.se) 

 
8. Bilagor 
Ej tillämpligt 


