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Vad bör en kommun göra?

Kommunfullmäktige bör besluta 
om en bredbandsstrategi
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Kartlägg bredbandstillgång 
och inventera behov

Underlätta utbyggnaden och 
följ upp den beslutade 
strategin



Nationella politiska målsättningar 
En bredbandsstrategi och en digital agenda
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• Minst 90 % av 
hushållen och företag 
bör ha 100 Mbit 
bredband senast 2020

• Alla ska ha möjlighet 
att tillgodogöra sig 
elektroniska 
samhällstjänster och 
service via bredband

Sverige ska vara bäst i 
världen på att använda 
digitaliseringens 
möjligheter



Hur når vi målen i bredbandsstrategin?
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Staten

”Marknaden”

Länsstyrelser/regioner/ 
landsting

Kommuner

Medborgare

Byalag/lokala 
utvecklingsgrupper

Fastighetsägare



Hearing

Konferens

Dialog

Arbetsgrupper

Kansli

Regeringen

Styrgrupp

Bredbandsforum
Samverkan för att nå målen i bredbandsstrategin
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Bidra till att målen i regeringens
bredbandsstrategi uppnås

Uppmärksamma och 
identifiera hinder för 

utbyggnad 

Hitta konstruktiva 
lösningar och 

undanröja hinder

Bredbandsforums syfte

Genomföra 
lösningsförslag



Arbetsgrupper i Bredbandsforum
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• Ca 100 personer har varit involverade 
i forumets arbete
• Deltog under 2011 vid 40 regionala 
eller lokala möten runt om i landet
• Höll 2011 en konferens om 
kommuner och bredband 



Vad jobbar forumet med? Exempelvis…
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• Stöd
• Enhetliga och tydliga 

stödsystem

• Prioritering av bredband i 
stödsystem

• Enklare 
ansökningsprocesser

• Kunskap
• Gemensam bild av 

hinder för utbyggnad 
samt förslag på 
lösningar och 
genomförande

• Sammanställning av 
goda exempel om 
nyttan med bredband

• Debatt
• Behovet av 

bredbandsutbyggnad 
på landsbygden

• Stärkt mandat för län 
och regioner för 
bredband.

• Ökat tryck och 
engagemang från 
byalag

• Behov av 
bredbandsstrategi 
regionalt och 
kommunalt

• Statens ansvar för 
bredbandsutbyggnad

• Behov av standarder 
och dokumentation av 
nät



Varför måste det investeras i bredband? 

ADSL räcker väl gott?
Nu med 4G behöver vi väl inga andra 
nät?
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Bredband är väl ingen kommunal 
angelägenhet? Det ska väl marknaden ta 
hand om? 

Det fixar väl staten? Man har ju sagt 
att alla ska ha tillgång till bredband



Fler tjänster ska samsas i samma nät 
Allt blir IP (Internet)

PTS, 2011
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Kraftig behovs- och kapacitetsökning 
Användningsområdena blir allt fler

IP- 
telefoni

Internet- 
radio

Webb- 
surf.

Film- 
klipp

Fil- 
delning 
(P2P)

Låg- 
upplöst 

TV

HDTV Högupp. 
video 
konf.

Simul.t 
använd.

E- 
förvalt.

E- 
utbild.

E- 
hälsa

Privata 
användningsområden

Offentliga 
användningsområden

Källa: BB stakeholder group 2010. Bearbetad av Bredbandsforums kansli 2011

2020

X ?
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Användning av mobilt bredband ökar 
dramatiskt

MB/person/dag mobildata

K
älla: S

vensk telem
arknad 1H

2011
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Samhället behöver en infrastruktur som 
kan hantera den ökade efterfrågan och 
det finns en risk med att endast se till 
dagens kapacitetsbehov
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… men i ca 70 
kommuner har 
mindre än 10 
procent tillgång till 
minst 100 Mbit/s

Kommunernas engagemang  
är en förutsättning för att nå 
målen i strategin

Källa: PTS, 2011. Bearbetad av BBF, 2011
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49 % av alla hushåll 
och företag har 
tillgång till 100 mbit



Regeringen uppmanar kommunerna till 
strategiarbete
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Saxat från Bredbandsstrategi för Sverige:



2012 - ett kommunår inom Bredbandsforum
• Kommuner är en nyckelaktör för att nå målen i 

bredbandsstrategin
– Har lyfts fram i samtliga arbetsgrupper i Bredbandsforum

– Bredbandsforum har organiserat en konferens på temat kommuner och bredband

• Behov av att tillsätta en arbetsgrupp med syftet att
– verka för att fler kommuner tar fram strategier och stödja kommunerna i detta arbete

– synliggöra och stimulera kommuners arbete och framsteg i bredbandsfrågan genom 
att ta fram ett bredbandsindex

– hantera frågor som rör tillträde till kommunal mark och arbeta fram förslag på nya 
standardavtal med villkor som gör det tekniskt och ekonomiskt möjligt att anlägga nät

– Arbetet leds av SKL. Deltagare från kommuner, PTS, operatörer, stadsnät, 
länsstyrelser och regionförbund
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Knappt hälften saknar en strategi…

0

10

20

30

40

50

60

Nej Ja

Nej Ny strategi lanserad Arbetet med ny strategi pågår

54 procent

Procent

N: 194 kommuner 

Källa: PTS, 2012. Bearbetad av BBF, 2012

2012-05- 
10



Hjälp till att måla 
Sverige grönt!
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E-posta 
bredbandsforum@pts.se

mailto:bredbandsforum@pts.se


Kommuner har fått en ny roll

2012-
Planera, stödja och 

underlätta

2001-2007
Bidragshantering
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Elektroniska 
kommunikationer måste 
beaktas enligt PBL 



Vad kan en kommun göra? 
Planera, underlätta och stödja

Minska riskerna 
- Skapa stabilitet och transparens

Sänka etableringskostnaderna 
- Få varje krona att räcka längre

Öka  handlingsberedskapen 
- Var smart och minska startsträckan

Samhällsplanerare

Initiativtagare

Markägare

Koordinator

Stöd till utbyggnad i 
glesbygd

Ibland ägare av stadsnät 

Förvaltare av allmännytta

Erbjuder samhällstjänster

Teknikskiftet har bara börjat…
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Kommunens verktyg

Resurser

Strategi

Samarbete
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Tack för uppmärksamheten!
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www.bredbandivarldsklass.se
jacob.bolin@pts.se
08-678 58 52

http://www.bredbandivarldsklass.se/
mailto:Jacob.bolin@pts.se
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