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Fiberstrategi Vänersborgs kommun 2015-2022  Dnr KS 2014/44 

Ärendet var uppsatt på dagordningen för kommunstyrelsen 2015-04-29. Vid tillfället 

framställdes två yrkanden om återremiss. Vid omröstningen vann förslaget om 

återremiss där motiveringen begränsades till uppdraget ”för ytterligare beredning”. 

Själv hade jag en något mera utförlig motivering till mitt eget förslag om återremiss. 

(Finns endast som en bilaga till protokollet 2015-04-29, § 90, bilaga 6.) 

Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2015-05-18 fanns inte ärendet 

med på dagordningen. Protokollet från detta sammanträde finns inte tillgängligt än 

(vid dagens datum 2015-06-03). Uppenbarligen fördes frågan upp som ett extra 

ärende. Det framgår av handlingarna till kommunstyrelsens sammanträde, där det 

sägs ”Ärendet har åter beretts av Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-18, § 

123.” Mer information om hur uppdraget ”ytterligare beredning” tolkades 

framkommer inte. 

Kommunstyrelsens fick i sina underlag ett nytt dokument, som näst intill var 

identiskt med handlingen som fanns på bordet i slutet av april. Enda skillnaden var 

ett sista blad som hade rubriken "Kommunikationsplan för fiber i Vänersborgs 

kommun” och två avsnitt ”Med vem ska vi kommunicera” och ”Vad händer nu, vem 

gör vad”. 

Vid föredragning för kommunstyrelsen framkom att ett annat underlag skulle ha 

skickats ut. Den nya handlingen ligger nu ute på kommunens hemsida med 

beteckningen ”Fiberstrategi 3.0”, där saknas emellertid sista bladet med 

kommunikationsplanen. I övrigt är förändringarna i texten en rättelse och två kortare 

kompletteringar. 

Jag yrkade nu vid sammanträdet på avslag och vill här i reservationen motivera mitt 

ställningstagande.  

I april var flera punkter centrala i mitt eget återremissyrkande: 

Förslaget var att ärendet beslutas av kommunstyrelsen, jag ansåg det vara en fråga 

för kommunfullmäktige. Nu förs ärendet till kommunfullmäktige 2015-06-17 för 

avgörande. 

En gång för länge sedan hade Vänersborgs kommun svårt att föra dialog med berörda 

invånare. Nu finns en vision och flera inriktningsmål som klart och tydligt på pappret 

beskriver och föreskriver att en invånardialog vid rätt tillfälle och med rätt 

utformning är det som gäller när viktiga beslut skall fattas. Kommunikationsplanen 

har ingenting att göra med det som utmärker en invånardialog, här berättas endast 

hur man ska informera om att beslut har fattats, när vilka beslut har fattats och vad 

innebörden av besluten är för enskilda.  

I mitt återremissyrkande påpekade jag svårigheten att läsa sig fram till vad som var 

”strategi” och vad som var ”handlingsplan”. Jag namngav ett antal punkter som enligt 



min uppfattning borde finnas med i en strategi som skulle vara det första dokumentet 

som förs fram till ett beslut. Jag saknar självfallet svar på mina frågor eftersom det 

nya dokumentet överhuvudtaget inte berör detta, det är ju samma text.  

Jag var också tydlig med att handlingsplanen som steg 2 skulle följa upp en beslutad 

strategi. Handlingsplanen i sin tur skulle utgöra underlaget för att gå fram och starta 

en eventuell upphandling. 

Från föredragningen vid dagens kommunstyrelse tar jag med anteckningen att vi 

uppenbart redan är inne i upphandlingen. Denna bild förstärks av tilläggsförslaget 

som dock inte går vidare till kommunfullmäktige: ”Kommunstyrelsen ger 

Kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag att under förutsättning av att 

Kommunfullmäktige antar Fiberstrategi 2015-2022, efter urvalsprocess besluta om 

leverantör.” 

Innan jag sammanfattar vill jag ta med en punkt från den föreslagna 

bredbandsstrategin för Västra Götalands region. Handlingen är ute på remiss och 

kommunstyrelsen beslutade vid juni-sammanträdet att ställa sig positiv. Det andra av 

tre mål som skall vara uppfyllda är 2020 lyder: 

”50 % av hushållen ska ha köpt abonnemang på minst 100 Mbit/s” 

Idag talar vi om en avgift för enskilda hushåll som ligger kring 25.000 kronor för att 

”vara med” och en månadsavgift som ligger på omkring det dubbla av en gängse 

ADSL-anslutning. 

Jag tog fram denna hänvisning till ett annat ärende, som löper parallellt och som vårt 

underlag hänvisar till i den nya texten, för att illustrera min syn att dialogen istället 

för ett beslut om kommunikation i efterhand skulle ha gett kommunen en helt annan 

förankring av en fiberstrategi och en handlingsplan.  

Det är mycket som förändras i samhället, det mesta är ändå sannolikt en utveckling i 

rätt riktning med resultat som gagnar allmänheten och den enskilde. En acceptans av 

nästa steg i digitaliseringsvågen förutsätter viss kunskap och förståelse INNAN 

besluten är fattade.  

Att skynda fram med luddiga underlag som leder till misstanken att beslutet 

egentligen innebär mer än vad beslutstexten säger, att känna olust att behöva gå till 

en offentlig debatt i kommunfullmäktige för att efter ett godkännande snarast 

återvända till kommunledningens minsta politiska enhet i arbetsutskottets slutna 

rum är inte så som jag skulle vilja ha det. 

 Jag reserverar mig för mitt yrkande att avslå förslaget till kommunfullmäktige. 

 

Lutz Rininsland   2015-06-03 

Vänsterpartiet 


