
MOTION TILL FULLMÄKTIGE I LINKÖPINGS KOMMUN 
   

21 april 2017 

 

Mörnersgatan 5 | 582 25  Linköping 

| 013-31 21 23 |  

linkoping@centerpartiet.se | centerpartiet.se 

 

 
     

Bredbandsutbyggnad på Linköpings 
landsbygd 
I dagens samhälle förväntas alla att vara uppkopplade mot ett väl fungerande bredbandsnät, 
oavsett om man bor i en tätort eller på landsbygden. 

Regeringen fattade under slutet av förra året beslut om en ny bredbandsstrategi där målet 
bland annat är att år 2020 bör minst 95 % av hushåll och företag ha tillgång till minst 100 
Mbit/s.  

Linköpings kommun har tidigare genomfört satsningar med att bygga ut ett stamnät med 
fiber på landsbygden i Linköping för att möjliggöra för byalag att kunna ansluta sig. Många 
byalag har tidigare fått bidrag via Länsstyrelsen för sin utbyggnad men nu med förändrade 
bidragsregler är det få som har möjlighet till detta.  

Under de senaste åren har antalet nya bredbandsuppkopplingar i Linköpings tätort ökat 
kraftigt, medan utbyggnaden på landsbygden nästan helt avstannat. Samtidigt sker en 
nermontering av Telias kopparnät på landsbygden. Bara under 2017 kommer nio 
telestationer att stängas ner inom Linköpings kommun. 

För att säkerställa att invånarna och företagen på Linköpings landsbygd ska ha möjlighet att 
få tillgång till bredband på likvärdiga villkor som övriga Linköpingsbor och att vi ska nå de nya 
nationella målen krävs att Linköpings kommun fullföljer den tidigare fibersatsningen och 
möjliggör för de områden som inte täcks av dagens stamnät att få tillgång till uppkoppling. 

Flera andra kommuner genomför just nu en kraftfull satsningar för att möjliggöra bredband 
på landsbygden. Här kan nämnas Katrineholms kommun som gett Utsikt Bredband i uppdrag 
att erbjuda 95 % av hushållen på landsbygden fiberanslutning. Katrineholms kommun går in 
med finansiering som möjliggör att varje enskilt hushåll får en anslutningsavgift som 
motsvarar den som är i Katrineholms centralort. 
  
Jag föreslår därför att: 

• Linköpings kommun ska fullfölja sin tidigare ambitiösa satsning för utbyggnaden av 
fiberstamnät på landsbygden. 

• Linköpings kommun genom ett kommunalt åtagande möjliggöra också för alla 
invånare och företag på landsbygden att få bredbandsanslutning på liknande sätt 
som Katrineholms kommun. 
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