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Motion till kommunfullmäktige 

 

Gemensam satsning på fiberutbyggnad  

I september kom Svenskt Näringsliv med sin kommunranking. Linköping backar en plats, till 35. Och 
längre ned hamnar Valdemarsvik, plats 241. Av 290 kommuner. Det är lätt att göra jämförelsen mellan 
kommunerna och tro Linköping gör bra ifrån sig. Sanningen är att Linköping ligger ganska dåligt till, 
nationellt sätt. Värre är det när man ser på hela länet. Bara 3 kommuner hamnar bland de 50 främsta. 
Och flera ligger i den undre halvan. Analysen måste vara att hela Östergötland underpresterar.  
 
Linköping och Valdemarsvik är två kommuner med väldigt olika förutsättningar. Samtidigt är de starkt 
kopplade till varandra både genom historia och regional samhörighet. Nu krävs nytänkande. 
Arbetet måste bli mer regionalt och integrationen mellan kommunerna måste öka istället för att stärka 
skotten mellan. Människor lever inte utifrån politiskt administrativa gränserna. Därför måste politiken 
också tänka längre än var kommungränserna går. 
 
Centerpartiet vill nu se ett initiativ till en gemensam regional ansträngning för att stärka kommunernas 
gemensamma tillväxt. Arbetet bör inledas med frågor rörande bredband. 2009 antogs en nationell 
bredbandsstrategi. Enligt den bör 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om 
minst 100Mbit/s senaste 2020. Bredband är en nödvändighet för ett gott företagsklimat, en 
fungerande vardag och en levande kommun. Invånare och företagare har dessutom rätt till bra 
bredband för att kunna använda sig av elektroniska samhällstjänster och service.  
 
Linköping är bäst på bredband i Skandinavien medan Valdemarsvik hamnar längre ned i rankingar. 
Detta beror på att förutsättningarna i våra två olika kommuner inte är samma. För regional utveckling 
är dock lika möjligheter oavsett var man bor, en nödvändighet.  
 
Centerpartiet i Linköping och Valdemarsvik lämnar därför nu in en gemensam motion till fullmäktige i 
bägge kommuner med ambitionen att upparbeta gemensamma satsningar på fiberutbyggnad. 
 
Centerpartiet Linköping föreslår: 

 att kommunen utreder hur en regional utbyggnad skulle kunna ske genom kommunal 
samverkan för att nå målen i bredbandsstrategin.  

 att kommunen söker ett samarbete med Valdemarsvik för att utreda möjliga 
samverkansområden kring bredbandsutbyggnad. 
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