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Organisationsförslag angående bredbandsarbete
Ärendebeskrivning
I Sverige har riksdagen under år 2011 beslutat om nya plan- och bygglagen
(PBL) som innebär att bredband definieras som en tjänst av allmänt intresse
vilket ger kommuner och möjlighet att agera när marknaden sviker.
Kommunernas bredbandsroll är idag förändrad jämfört med för 10 år sedan.
Från att ha varit den primära mottagaren av de offentliga stödmedlen för
bredbandsutbyggnad under åren 2001-2007, förväntas kommunerna nu mera
verka som planerare, initiativtagare och samordnare av bredbandsaktiviteter.
De ändringar som införs fr.o.m. 2011 i PBL innebär en förstärkning av det
kommunala samordningsansvaret för bredbandsutbyggnad genom att
kommunerna ges skyldighet att beakta behov av utbyggnad av elektroniska
kommunikationer i sina översikts- och detaljplaner.
Stadsbyggnadskontoret ansvarar för kommunens översikts- och
detaljplanearbete men saknar egen specialistkompetens inom
bredbandsområdet. Kompetens har inhämtats främst från det av Luleå Energi
och Lulebo ägda bredbandsbolaget Lunet och i vissa fall från kommunens ITkontor. Lunet besitter både kompetens och erfarenhet inom
bredbandsområdet. Behov finns att tydliggöra rollfördelningen.

Kommunledningsförvaltningen och stadsbyggnadskontorets förslag
till beslut
Då kommunens ansvar nu utökats anser kommunledningsförvaltningen och
stadsbyggnadskontoret att ett mer strukturerat samarbete och en tydligare
rollfördelning stärker kommunens arbete inom bredbandsområdet.
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Kommunledningsförvaltningen och stadsbyggnadskontoret förslag till beslut
-

Stadsbyggnadskontoret ansvarar för bredbandsfrågor kopplat till PBL
(plan- och bygglagen) och översikts- och detaljplanearbetet

-

Lunet utgör Luleå kommuns operativa organ för samhällsplanering av
bredband enligt PBL

-

Lunets bereder remissvar och besvarar myndighetsenkäter som berör
bredbandsområdet

-

Luleå kommun och Lunet bildar en gemensam bredbandsgrupp med
huvuduppgifter att
- vid behov fastställa enkätsvar
- ta fram förslag till infrastrukturplaner
- informera och rapportera internt och externt

Bredbandsgruppen består av 4-5 personer totalt från stadsbyggnads-,
utvecklings- och IT-kontoret samt Lunet. Stadsbyggnadskontoret är
sammankallande.
-

En utvärdering av organisationen sker efter 2 år.

Plan- och tillväxtutskottets förslag
Plan- och tillväxtutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta enligt
kommunledningsförvaltningens och stadsbyggnadskontorets förslag.
_____
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar organisera bredbandsarbetet enligt följande:
1. Stadsbyggnadskontoret ansvarar för bredbandsfrågor kopplat till PBL
(plan- och bygglagen) och översikts- och detaljplanearbetet
2. Lunet utgör Luleå kommuns operativa organ för samhällsplanering av
bredband enligt PBL
3. Lunets bereder remissvar och besvarar myndighetsenkäter som berör
bredbandsområdet
4. Luleå kommun och Lunet bildar en gemensam bredbandsgrupp med
huvuduppgifter att
-

vid behov fastställa enkätsvar
ta fram förslag till infrastrukturplaner
informera och rapportera internt och externt

5. Bredbandsgruppen består av 4-5 personer totalt från stadsbyggnads-,
utvecklings- och IT-kontoret samt Lunet. Stadsbyggnadskontoret är
sammankallande.
6. En utvärdering av organisationen sker efter 2 år.
_____

Beslutsexpediering
Lunet, Stadsbyggnadskontoret, Utvecklingskontoret, IT-kontoret.
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