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Motion till Tidaholms Kommunfullmäktige 
Från undertecknade moderata Fullmäktigeledamöter 
 
 

Snabb Internetuppkoppling även för landsbygden. 
 
Det har tidigare motionerats i Tidaholms Kommunfullmäktige om bredband till alla 
i kommunen. 
 
En kommun att växa i!   
Ja, det är var ett devis som myntades när IT-infrastrukturprogrammet togs fram för 
några år sedan, dessvärre verkar det som om 22% utav Tidaholms kommuninvåna-
re inte får vara med att växa när/om utbyggnaden startar.  
 
Det som slår den som läser handlingarna är att stora delar utav Tidaholms lands-
bygd (speciellt de östra) och dess kommuninvånare blir utan någon form av snabbare 
Internet-uppkoppling än vanligt modem. Dessa medborgare lär inte ens få tillgång 
till vanlig ADSL-teknik (vilket är minst 10 ggr snabbare än modem). Däremot kommer alla 
som bor i kommunens stadskärna och vissa större samhällen att få tillgång till bred-
band med hög fart. 
 
Tillgången till olika investeringsmedel och bidrag från EU och PTS (Post och Telesty-
relsen) mfl måste även ses över för att få en god finansiering. 
 
Vi anser att en större andel medborgare i Tidaholms kommun än 78% skall ha till-
gång till Internetuppkoppling minst motsvarande ADSL-teknik oavsett var i kom-
munen man bor. Tillgången till Internet är en mycket viktig fråga för alla som stu-
derar eller driver företag ut i landsbygden, det är lite tillspetsat en jämlikhetsfråga. 
 
 
Vi yrkar på:  
 

Att Tidaholms kommunfullmäktige beslutar att lägga till i sin IT-
infrastrukturplan att alla, och inte bara de planerade 78% av befolkning-
en, i kommunen skall ha minst tillgång till ADSL-teknik  eller motsva-
rande med ovanstående finansieringsinriktning och därigenom inte ute-
stänga stora delar utav medborgarna från den tekniska utvecklingen 
inom kommunikation och genom detta ge alla möjligheten att växa i 
Tidaholms kommun.   
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