DIREKTIV
Ärende

Samhällsbyggnad

2014-11-03

KS 2014/463

Samhällsbyggnadschef
Thomas Carlsson
thomas.carlsson@vansbro.se
0281-75205

Direktiv för styrgrupp bredbandsutbyggnad
Bakgrund

2014-09-19 fattade kommunstyrelsen beslut att inrätta en styrgrupp som stöd till Vansbro
kommuns bredbandskoordianator. I arbetet med utbyggnaden av bredbandsinfrastruktur i
Vansbro kommun krävs tydliga prioriteringar i vilket styrgruppen har en mycket viktig roll.
Arbetet måste ske i dialog med kommuninvånare och näringsliv.
Mål för uppdraget
Prioritera Vansbro kommuns insatser gällande bredbandsinfrastrukturen utifrån ekonomiska,
geografiska och politiska perspektiv samt i övrigt de frågor inom uppdragets ram som kräver politisk
prioritering.
Uppdragsbeskrivning

Styrgruppen skall utgöra ett stöd till bredbandskoordinatorn i framtagandet av handlingsplan
för kommunens insatser inom arbetet med utbyggnaden av bredbandsinfrastukturen i Vansbro
kommun, samt vägleda denne med prioriteringar av de insatser som ankommer på
bredbandskoordinatorn utifrån geografiska, ekonomiska och politiska perspektiv samt i övrigt
inom de frågeställningar inom uppdragets ram som kräver politiskt prioritering.
Konsekvensbeskrivning
Inrättande av en styrgrupp för bredbandsutbyggnaden inne bär inga överblickbara negativa
konsekvenser, annat än något ökat arvode för politiker som ingår i styrgruppen.
Avgränsningar
Uppdraget omfattar inte att göra tekniska prioriteringar eller tilldelning av ekonomiska medel utöver
de av kommunstyrelsen anvisade medlen.
Uppdragsgivare
Kommunstyrelsen
Styrgrupp
Utskottet för leva och bo skall utgöra styrgrupp för utbyggnaden av bredbandinfrastrukturen i Vansbro
kommun.

Arbetsgrupp/referens grupp
En referensgrupp bestående av representanter från lokala näringslivet och lokal byautvecklingsgrupper
bör knytas till uppdraget. Referensgruppens uppdrag är att utgöra en länk mellan Vansbro kommuns
bredbanskoordinator och allmänhet och företag i kommunen.
Stödfunktion
Inga stödfunktioner förväntas krävas inom ramen för uppdraget.
Ekonomi
För det sammahållande arbetet med utbyggnaden av bredbandsinfrastruktur i Vansbro kommun har en
bredbandskoordinator anställts. Ekonomiska medel för Vansbro kommuns egen utbyggnad tilldelas
inom ramen för kommunstyrelsens uppdrag.
Tidplan
Arbetet med utbyggnaden av bredbandsinfrastruktur ska ske enligt fastställd strategi påbörjas 2014
och avslutas 2020, då målen i antagen strategi förväntas vara uppfyllda.
Rapporteringar
Bredbanskoordinator rapporterar till Utskottet för Leva och Bo vid ordinarie utskottssammanträde.
Uppföljning/utvärdering
Kommunens eget arbete med utbyggnaden följs upp i samband med årsbokslutet

