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Strategi för bredband i Kungsör 2014 – 2020
Antagna av kommunfullmäktige 2013-11-11, § 122

Allmänt
Kommunen ska
• beakta behoven av bredbandsutbyggnad i översikts- och detaljplanearbetet
•

verka för god konkurrens på alla områden och eftersträva en god dialog med det
privata näringslivet rörande konkurrensfrågor

•

undvika monopolisering av infrastrukturen

•

främja parallelletablering av fiber där så är möjligt och lämpligt

•

ge privata och offentliga aktörer samma villkor vid tecknande av avtal och i
muntliga överenskommelser, om det inte finns särskilda skäl för olika villkor

•

aktivt samverka med regionala initiativ såväl som angränsande kommuner i utbyggnadsfrågor av bredband

Kommunen som markägare
Kommunen ska
• ha en policy som klargör villkor för tillträde till kommunal mark för bredbandsutbyggnad och annan infrastrukturutbyggnad
•

hantera alla aktörers önskemål utan oskäligt dröjsmål och utan att ställa upp ovidkommande villkor för tillträdet

•

teckna markavtal på skäliga och icke diskriminerande villkor när det är lämpligt
att upplåta kommunens mark för bredbandsutbyggnad

•

aktivt verka för att samordning av grävarbeten så att förläggning av kanalisation
och fiberkablar kan ske

Kommunen som ägare av bredbandsnät
•

Kommunen ska träda in endast när det inte finns kommersiella förutsättningar.

•

Kommunen ska på bredbandsområdet driva verksamhet utan vinstsyfte, utan underprissättning och med transparent redovisning av kostnader.

•

När kommunala aktörer ges tillträde till den egna infrastrukturen ska det ske på
skäliga och icke diskriminerade villkor.

•

I tillträdet till den egna infrastrukturen ska kommunen beakta behovet av att undvika monopolisering av infrastrukturen.
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•

I de fall kommunala stadsnät själva agerar på kapacitets- eller tjänstebaserad nivå
ska kommunen regelbundet ompröva om rådande behov skulle kunna tillgodoses
genom privatfinansierade aktörer.

•

Kommunen ska verka för att kommunala bostadsbolag beaktar behovet av konkurrens och valfrihet för slutkunder.

Övergripande strategier
•

Utbyggnaden av bredband ska fokuseras på byggnation av fiberbaserade bredbandsnät, då denna teknik är en grundförutsättning för såväl fasta som mobila
bredbandsnät i framtiden. Bredbandsnäten ska kunna tillgodose både befintligt
och framtida behov av kapacitet och tillgänglighet.

•

Planering och utbyggnad av bredband ska så långt som möjligt samordnas med
satsningar på nationell och regional nivå. Samverkan ska ske med Region Skåne,
Skåne Nordväst och grannkommunerna.

•

Kommunen ska verka för att tillgången av bredband säkerställs vid nybyggnad
genom att utrymme för bredband ges i de planer som tas fram, både på översiktsoch detaljplanenivå. Kommunen ska bistå bredbandsleverantörerna vid planering
och utbyggnad av bredbandsnät.

•

Kommunen ska verka för att de bredbandsnät som byggs ut i kommunen är öppna
för alla bredbandsleverantörer.

•

Kommunen ska verka för god konkurrens på bredbandsmarknaden. Marknadskrafterna ska råda.

•

Kommunen ska stötta ideella krafter för att bygga ut bredband på landsbygden
genom att uppmuntra och tillvarata lokala initiativ.

•

Kommunen ska i den mån det är möjligt bistå byalag, föreningar och samfälligheter att söka bidrag för utbyggnad av bredband och bistå med i stöd i vid planering och byggnation av bredbandsnät inom deras områden.

•

Kommunen ska informera hushåll och företag om bredband och hur de kan arbeta
för att få tillgång till bredband.

•

Kommunen ska kartlägga fiberuppbyggnaden med berörda aktörer.

•

Kommunen ska utreda möjligheten att ta fram ett bredbandsindex.

Prioritering av områden
•

Den övergripande principen är att alla hushåll och företag ska ha möjlighet att ansluta sig till någon form av bredband.

•

Områden med många hushåll och företag prioriteras framför områden med färre
hushåll och företag.
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•

Orter med ett lokalt engagemang och efterfrågan, där många vill investera i bredband, kommer att prioriteras.

•

Om det finns kommunal verksamhet inom ett område kommer dess prioritet att
höjas. På samma sätt kan områden som är speciellt inriktade på näringsdrivande
verksamhet få en högre prioritet.

•

Därutöver kan närheten till befintlig IT-infrastruktur och kostnaden för att bygga
ut det aktuella bredbandsnätet också styra ett områdes prioritet.

Ansvar
•

Kommunfullmäktige har det övergripande ansvaret för bredbandsstrategin.

•

Kommunstyrelseförvaltningen, genom KKTAB, har ansvar för att de delar som är
av operativ karaktär och hamnar inom kommunens ansvarsområde gällande bredband och IT genomförs samt att bredbandsstrategin implementeras i handläggningen av ärenden.

•

Kommunstyrelseförvaltningen, genom IT-enheten VMFAB, har ansvar för att de
delar som är av operativ karaktär och hamnar inom kommunens ansvarsområde
gällande bredband och IT genomförs samt att bredbandsstrategin implementeras i
samtliga förvaltningar och bolag i kommunen.

Förväntat resultat
Efter genomförande av denna strategi förväntar sig Kungsörs kommun att:
•

samtliga förvaltningar på kommunen ska vara anslutna till en IT-infrastruktur
som tillgodoser respektive förvaltnings behov.

•

minst 90 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband med en
hastighet om minst 100 Mbit/s. Alla hushåll och företag bör också ha goda möjligheter att använda sig av elektroniska samhällstjänster och service via bredband.

Uppföljning och utvärdering
Uppföljning och utvärdering av bredbandsstrategin kommer att genomföras varje år
av kommunstyrelseförvaltningen. Resultatet kommer därefter redovisas till politiken.
Vid behov kommer bredbandsstrategin att revideras eller ersättas med en ny strategi.
____________
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