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Kommunfullmäktige

Godkännande av avtal om fiberutveckling i
Kalmar
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner tilläggsavtal till Samverkansavtal samt Avtal
om åtagande om fiberutbyggnad och upplåtelse av kanalisation m.m.
Kommunstyrelsens ordförande Johan Persson får i uppdrag att underteckna
avtalen.
Bakgrund
2014 ingick Kalmar kommun och Telia Sonera AB ett samverkansavtal om
utbyggnad av fiber i Kalmar kommun. Samverkansavtalet ledde till att alla
tätorter inom kommunen fick erbjudande om Öppen fiber. I början riktades
erbjudandet till villor men har efterhand utökats med erbjudande till andra
typer av fastigheter. Utbyggnaden av fiber ledde till att kommunen fick en hög
andel hushåll med bredband med minst 100 Mbit/s. Senaste statistiken från
post- och telestyrelsen visar att 86;7 % av våra hushåll har möjlighet till fiber
och att den faktiska anslutningen, det vill säga hushåll som installerat fiber, är
72,6 %, vilket gör att vi har de högsta siffrorna i länet.
Tidigare var inriktningen, både i Kalmar kommun liksom i övriga landet, att
utbyggnad av fiber på landsbygden skulle ske genom fiberföreningar.
Utvecklingen har dock gått åt ett annat håll och de kommersiella parterna har
visat ett större intresse för landsbygden i takt med att tätorterna blir utbyggda.
Dessutom har nuvarande bredbandsstöd via landsbygdsprogrammet varit svårt
att söka. Dels har kraven i stödet krävt en närmast professionell organisation
och konkurrensen om stödet har varit hög varför det krävt stora områden och
en mycket hög anslutningsgrad för att kunna konkurrera om stödet.
Möjligheten till stöd inom de närmaste åren är osäker eftersom de medel som
återstår inom befintliga beslut är högst begränsade.
Kalmar kommun vill driva på utbyggnaden av fiber på landsbygden med en
målsättning att alla ska ha möjlighet att få ett erbjudande om fiber. Kalmar
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kommun bedömer att en utbyggnad på landsbygden inte kan ske på rent
kommersiella villkor. Kommunen ämnar därför bygga en kanalisation som ska
upplåtas till kommersiella aktörer. Inom samverkansavtalet med Telia kommer
i ett första steg Skanova att få tillgång till kanalisationen för en total utbyggnad
i Kalmar kommun i utbyte mot att Skanova sköter drift och underhåll av
anläggningen. Andra aktörer kommer att kunna använda anläggningen genom
avtal med kommunen.
Under våren och sommaren 2016 har Telia genomfört försäljningskampanjer
genom sitt systerbolag Zitius till alla fastigheter och hushåll på landsbygden
som en del av samarbetet med kommunen vilket gör att en utbyggnad nu är
redo att påbörjas under förutsättning att kommunen investerar i en egen
kanalisation. Investeringen av en kanalisation om uppskattningsvis 25 mil
beräknas kosta kommunen 48 miljoner kronor.
För att reglera hur utbyggnaden av fiber på landsbygden ska genomföras
behöver kommunen teckna två avtal. Det ena är ett Tilläggsavtal till
samverkansavtalet från 2014. Det andra är ett Avtal om åtagande om
fiberutbyggnad och upplåtelse av kanalisation m.m. Avtalen undertecknades
den 9 oktober av kommunstyrelsens ordförande och gäller under förutsättning
att avtalen godkänns av kommunfullmäktige. Avtalen förutsätter också att
kommunen efter en upphandling kan genomföra byggnationen av
kanalisationsanläggningarna inom av kommunen beslutad budget för
byggnationen.
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Tilläggsavtal till Samverkansavtal
Mellan Kalmar kommun och Telia Sverige AB
Avtalsparter är Kalmar Kommun, org. nr 212000-0746, nedan kallad ”Kommunen” och Telia
Sverige AB, org. nr 556430-0142, nedan kallad ”Telia”. Kommunen och Telia kallas nedan
gemensamt för ”Parterna” och var för sig för ”Part”.
Parterna träffade den 17 juni 2014 ett Samverkansavtal (”Samverkansavtalet”) genom vilket
Parterna åtog sig att samverka kring etablering och drift av ett aktivt fibernät och en öppen
Tjänsteplattform där Tjänsteleverantörer kan erbjuda bredbandstjänster till boende och
verksamheter i Kommunen. Samverkansavtalet anger en gemensam målsättning att 90 % av
Kommunens invånare och företag ska ha möjlighet att ansluta sig till IT-infrastrukturen senast 1
januari 2020. Regeringen har år 2016 fattat beslut om en ny bredbandsstrategi med
bredbandsmålet att senast år 2020 ska 95 % av Sveriges hushåll och företag ha tillgång till
bredband om minst 100 Mbit/s och att senast år 2025 ska 98 % ha tillgång till bredband om minst 1
Gbit/s, 1,9 % ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s och 0,1 % ha tillgång till bredband om
minst 30 Mbit/s. Parterna delar regeringens nya bredbandsmål och detta Tilläggsavtal
(”Tilläggsavtalet”) är en del av den satsning som Kommunen gör för att uppnå målet. Parternas
gemensamma målsättning är att 100 % av Kommunens invånare och företag ska ha möjlighet att
ansluta sig till IT-infrastrukturen år 2020 och att Kommunen senast år 2020 ska vara den mest
framstående kommunen i Sverige vad gäller möjlighet för invånare och företag att få tillgång till
digitala tjänster via fiberbaserad infrastruktur.
I syfte att förbättra förutsättningarna för en kraftfull utbyggnad av fiberaccesser på landsbygden i
Kommunen har Parterna genom Tilläggsavtalet överenskommit om följande tillägg till
Samverkansavtalet.
Vissa av Telias åtaganden enligt Tilläggsavtalet kommer att utföras av Telias systerbolag Skanova
AB (”Skanova”) och Zitius Services Delivery AB (”Zitius”). Vid tillämpning av Tilläggsavtalet svarar
Telia gentemot Kommunen för Skanovas och Zitius rättigheter och skyldigheter såsom för Telias
egna rättigheter och skyldigheter.
Termer med stor begynnelsebokstav i Tilläggsavtalet ska ha den betydelse som definierats i
Samverkansavtalet. Tillägg till eller ändring av Tilläggsavtalet ska vara skriftliga och vederbörligen
undertecknade av båda Parter.
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Parterna är införstådda med att Tilläggsavtalet utgör en integrerad del av Samverkansavtalet,
varför bestämmelserna i Samverkansavtalet gäller i tillämplig utsträckning även för Tilläggsavtalet.
I det fall det finns motstridiga uppgifter eller villkor mellan Samverkansavtalet och Tilläggsavtalet
ska Tilläggsavtalet gälla före Samverkansavtalet.
1.
1.1

1.2

Utbyggnad av IT-infrastrukturen på landsbygden, Telias uppgifter
I syfte att förbättra förutsättningarna för utbyggnad av IT-infrastruktur (inklusive fiberaccesser) på
landsbygden ska Telia öka fokus på sådan utbyggnad och ansvara för
a) att erbjuda hushåll och företag en fiberanslutning på marknadsmässiga villkor,
b) utbyggnad av IT-infrastrukturen i områden där Kommunen upplåter befintlig och nyanlagd
kanalisation enligt särskilt avtal mellan Skanova och Kommunen (Bilaga Avtal om fiberutbyggnad
och upplåtelse av kanalisation),
c) planering och projektering av utbyggnad av IT-infrastrukturen,
och att
d) erbjuda ett enhetligt tjänsteutbud i IT-infrastrukturen i hela Kommunen.
Utbyggnad av bredbandsinfrastruktur på landsbygden, Kommunens uppgifter
I syfte att förbättra förutsättningarna för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur på landsbygden
ska Kommunen öka sitt engagemang genom att
a) upplåta befintlig och nyanlagd kanalisation enligt särskilt avtal mellan Skanova och Kommunen
(Bilaga Avtal om fiberutbyggnad och upplåtelse av kanalisation)
b) tillsätta en utpekad person som har samordningsansvar för bredbandssatsningar i
Kommunen,
c) säkerställa att ansökningar om tillstånd från Kommunen som krävs för att bygga ut
bredbandsinfrastruktur hanteras på ett effektivt sätt inom Kommunen,
d) delta på informationsmöten som Telia håller för fastighetsägare i samband med planerad
utbyggnad av IT-infrastrukturen och att
e) informera om utbyggnaden av IT-infrastrukturen på Kommunens hemsida.
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