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1. Sammanfattning 

Tillgång till digital infrastruktur och en fungerande uppkoppling för medborgare 
och företag är en viktig fråga i Strömsunds kommun, det är också en 
förutsättning för kommunens möjlighet att digitalisera. Målen i den kommunala 
bredbandsstrategin följer målen i den nationella- och regionala strategin.  

Kommunen har flera olika roller i bredbandsfrågan. Utifrån rollen som 
markägare och tillståndsgivare har kommunen en övergripande roll med viss 
möjlighet att påverka andra aktörer när det gäller bredbandsutbyggnaden. 
Kommunen har också en roll som nätägare med möjlighet att bygga ut fibernät 
och ett ansvar att nätet fortsätter att utvecklas i positiv riktning.   

Kommunen har deltagit i Bredbandslyftet för att se över de strategiska vägvalen 
i bredbandsfrågan. Det finns mycket kvar att bygga i Strömsunds kommun och 
den största utmaningen är att sprida nätet till hushåll och företag på 
landsbygden. Det krävs stora investeringar för att nå de nationella 
bredbandsmålen och kommunen har begränsat investeringsutrymme. Det 
innebär att det finns behov av fiberinvesteringar från marknadsaktörer i 
Strömsunds kommun.  

Att bygga digital infrastruktur och tillhandahålla uppkoppling ingår inte i det 
kommunala grunduppdraget. Fortsatt utveckling av stadsnätet kan ske i den 
takt som det finns investeringsutrymme och behöver fokuseras till de områden 
där de bidrar med mest samhällsnytta och når flest medborgare och företag. 
Prioritering sker enligt följande: 

1. Kommunens tätorter 
2. Förtätningar i redan utbyggda områden  
3. Närliggande områden och byar i direkt närhet till befintligt stadsnät/fiber 
4. Utbyggnad av bredband på landsbygden kan bli aktuellt under 

förutsättning att det finns ett stort lokalt engagemang i kombination med 
bidragsmöjligheter och kommunal medfinansiering. 

Avsteg från ovanstående prioriteringsordning kan förekomma vid exempelvis 
fördelaktiga bidragsmöjligheter, beslutas från fall till fall. 

Det behöver fastställas en årlig investeringsbudget för den tid som strategin 
omfattar, utifrån detta kan en handlingsplan tas fram. Eget ägande av det 
kommunala stadsnätet är inte det långsiktigt primära.  

Kommunens uppfattning är att det krävs ett statligt ansvar för att 
bredbandsmålen i Strömsunds kommun ska kunna uppnås och ligga på samma 
nivå som målen i den nationella bredbandsstrategin.  



Bredbandsstrategi med sikte på år 2025  
 
  

 

 

 
 

4 

2. Bredbandsstrategi på nationell- och regional nivå 

Nationell, regional och kommunal bredbandspolitik finns presenterad i 
strategidokument på respektive nivå. Målen i den kommunala 
bredbandsstrategin följer målen i den regionala och den nationella strategin. 

2.1 Sverige helt uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi 

Regeringens bredbandsstrategi, Sverige helt uppkopplat 20251, innehåller mål 
som omfattar alla medborgare och företag i hela landet. Avsikten är att möta 
människors behov av snabbt bredband och stabila mobila tjänster av god 
kvalitet.  

Målen i den nationella strategin är teknikneutrala, det innebär att anslutningen 
kan tillhandahållas genom fast eller trådlös teknik. På grund av Sveriges 
geografi och hur Sverige är befolkat måste ett helt uppkopplat Sverige 
åstadkommas genom en kombination av olika tekniker – fasta och trådlösa.  

I den nationella strategin finns mål för både bredband och mobila tjänster: 

• Till år 2023 bör alla ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet 

• Till år 2025 bör alla ha tillgång till snabbt bredband 
o 98 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 1 Gbit/s (sekund) 
o 99,9 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 100 Mbit/s 
o 100 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 30 Mbit/s 

Visionen är ett helt uppkopplat Sverige som skapar förutsättningar för att bo 
och verka i hela landet, driva tillväxt och innovativ produktion. Utgångspunkten 
är att utbyggnaden ska var marknadsdriven.  

2.2. Jämtlands län helt uppkopplat 

Region Jämtland Härjedalen har en bredbandsstrategi för Jämtlands län som 
följer målen i den nationella strategin2. 

3. Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet 

Post- och telestyrelsen (PTS) har tagit fram en vägledning med 
rekommendationer om hur kommuner och stadsnät kan agera för att främja 

 

1 Nationell bredbandsstrategi, 
https://www.regeringen.se/4b00e7/contentassets/a1a50c6a306544e28ebaf4f4aa29a74e/sveri
ge-helt-uppkopplat-2025-slutlig.pdf  
2 Regional bredbandsstrategi, https://diariet.regionjh.se/diariet/files/cbc0fc82-672e-46cd-
998d-81bd453528e4.pdf 

https://www.regeringen.se/4b00e7/contentassets/a1a50c6a306544e28ebaf4f4aa29a74e/sverige-helt-uppkopplat-2025-slutlig.pdf
https://www.regeringen.se/4b00e7/contentassets/a1a50c6a306544e28ebaf4f4aa29a74e/sverige-helt-uppkopplat-2025-slutlig.pdf
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/cbc0fc82-672e-46cd-998d-81bd453528e4.pdf
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/cbc0fc82-672e-46cd-998d-81bd453528e4.pdf
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bredbandsutbyggnad och värna om konkurrens när de agerar i olika roller på 
bredbandsområdet.3 

Kommunen agerar i flera olika roller som påverkar bredbandsutbyggnaden, 
t.ex. som nätägare, markägare och tillståndsgivare. Som ägare av ett 
kommunalt stadsnät bygger kommunen bredbandsnät och agerar på 
marknaden i konkurrens med privata aktörer.4  

3.1. Kommunens övergripande roll 

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

• Kommunen ska främja god konkurrens på bredbandsområden och behandla 
alla aktörer lika när det gäller villkor för tillträde till kommunal mark för 
bredbandsutbyggnad.  

• Kommunen ska verka för att det kommunala bostadsbolaget beaktar 
behovet av konkurrens och valfrihet för slutkunder. 

3.2 Kommunens roll som ägare av stadsnät 

• Kommunen äger ett öppet stadsnät i syfte att stimulera en fortsatt positiv 
utveckling i Strömsunds kommun. Målet är att stadsnätet fortsätter att 
utvecklas i positiv riktning. Eget ägande av det kommunala stadsnätet är inte 
det långsiktigt primära. 

• Kommunen bör verka för att samordning av grävarbeten och att 
samförläggning av ledning kan ske, både internt och externt.  

• Kommunen bör genom dialog och samverkan arbeta för att kommersiella 
aktörer bygger ut fibernät i kommunen. 

• Kommunens tillträde till den egna infrastrukturen ska ske på skäliga och icke 
diskriminerade villkor.  

4. Nuläge i Strömsunds kommun 

Vår vardag blir alltmer digital. Vi bokar läkarbesök, handlar via nätet, arbetar 
hemifrån och träffar nära och kära via en skärm. Andelen uppkopplade saker 
ökar också i snabb takt vilket skapar nya möjligheter i vardagen och i 
arbetslivet. Att använda internet är en stor del av människors vardag och 

 

3 PTS-ER-2018:20 - Kommuners roller på bredbandsmarknaden och undantag från den 
kommunala lokaliseringsprincipen, publicerad den 29 juni 2018. 
4 Kommunerna och kommunalägda stadsnät lyder under särskilda lagar och regler som 
påverkar hur de får agera, t.ex. kommunallagen (2017:725), konkurrenslagen (2008:579) och 
statsstödsreglerna. På bredbandsområdet gäller även lagen (2003:389) om elektronisk 
kommunikation och lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät, den s.k. 
utbyggnadslagen. 
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digitaliseringen bidrar till en miljömässigt hållbar utveckling. Tillgången till 
bredband är en grundförutsättning för att kunna ta del av samhällets digitala 
tjänster och digitalisering av kommunal verksamhet. 

Bredband är samhällsviktig infrastruktur och en viktig utvecklingsfråga i 
Strömsunds kommun. Eftersom det saknades marknadskrafter påbörjades 
utbyggnad av kommunalt stadsnät 2015. Kommunen har investerat drygt 100 
miljoner kronor i digital infrastruktur och kommit ungefär halvvägs mot 
regeringens mål.  

Det pågår ett teknikskifte i Sverige. Kopparnäten avvecklas successivt, fast 
telefoni och bredband via telefonledningen fasas ut och ersätts med modernare 
lösningar via mobilnätet, radioteknik eller fiber. Inom fem år kommer 
mobilnätets 2G och 3G att ha fasats ut.  

Kommunens strategi och mål för bredband behöver uppdateras. Detta 
dokument är en revidering av Bredbandsstrategi för Strömsunds kommun, 
antagen av kommunfullmäktige den 24 april 2013, § 46. 

4.1 Tillgång till bredband i Strömsunds kommun 

Den tekniska utvecklingen går snabbt framåt och det pågår ett teknikskifte där 
fast uppkoppling via kopparnätet och mobilnätets 2G och 3G fasas ut de 
närmaste åren och ersätts med modernare teknik. Behovet av högre kapacitet 
ökar i takt med att utbudet av digitala tjänster ökar. Fiber är fortfarande den 
teknik som är mest stabil och har den högsta kapaciteten. Fiber är också en 
förutsättning för att förse master med den kapacitet som krävs för att de 
trådlösa näten ska fungera. 

Om vi blickar framåt kommer det att finnas utmaningar för kommunen att 
upprätthålla sitt grunduppdrag att leverera välfärdstjänster. Inom exempelvis 
vård och äldreomsorgen är det sannolikt att vårdinsatserna ökar och blir allt 
mer omfattande, samtidigt som förväntad befolkningsutveckling innebär att 
andelen äldre kommer att öka.  

Den tekniska utvecklingen kan skapa nya möjligheter och nya arbetssätt under 
förutsättning att det finns tillgång till digital infrastruktur.  

Drygt hälften (52 procent) av hushållen är idag anslutna till fiberbredband och 
64 procent finns ”i absolut närhet till fiber” med möjlighet att ansluta sig och 75 
procent av hushållen har tillgång till 30 Mbit/sekund. 

Det finns fiberstråk längs de större vägarna i kommunen. Det finns även 
fiberförbindelser längs några av Svensk kraftnäts ledningar i kommunen, i 
banvallen längs med Inlandsbanan och järnvägen mellan Hoting och Backe. Om 
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befintliga fiberstråk är möjliga att använda som anslutningspunkter vid 
fiberutbyggnad beror på om det finns lediga fiber eller inte. 

Regeringen har nyligen gett PTS i uppdrag att främja god mobiltäckning och 
tillgång till grundläggande telefoni och internet i hela landet. Uppdraget som 
består av flera deluppdrag ska redovisas till Regeringskansliet senast den 14 
december, 2021.5  

Det är operatörernas ansvar att bygga ut mobiltelefonnätet och det mobila 
nätet används även för mobilt bredband. Bredband via mobilnätet täcker stora 
delar av kommunens yta. Kartläggning av mobilnätets yt-täckning visar att 82 
procent av hushållen har tillgång till mobil telefoni. På grund av kuperad 
terräng finns områden som helt eller delvis saknar täckning. Aktuell information 
om tillgången till bredband på olika platser i kommunen och mobilnätets 
täckning framgår av PTS Bredbandskarta.6 

4.1.1 PTS Bredbandsstatistik 

Tillgången till bredband följs upp årligen genom Post- och telestyrelsen, PTS 
mobiltäcknings- och bredbandskartläggning. Den senaste mätningen gjordes i 
oktober, 2020. 

Regeringens bredbandsmål år 2020 var att 95 procent av alla hushåll och 
företag skulle ha tillgång till bredband på minst 100 Mbit/s. Ingen kommun i 
länet hade uppnått det nationella bredbandsmålet för år 2020.  

 

5 Uppdragets diarienummer I 2021/02333. 
6 https://bredbandskartan.se/ välj ”Hitta leverantörer” och sök på adress. 

https://bredbandskartan.se/
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Det är stora skillnader inom länet. Strömsunds kommun sticker ut med lägst 
andel anslutna i länet år 2020 (52 procent) och med fjärde lägsta täckningen i 
hela landet. Rikssnittet låg år 2020 på 87 procent. Strömsund sticker även ut 
som den kommun i länet där skillnaden i utbyggnad mellan tät- och glesbygd är 
allra störst.7 

Statistiken ger en tydlig bild av nuläget i Strömsunds kommun och de 
utmaningar som finns. Sammanfattningsvis är det här utgångspunkten när vi 
blickar framåt och arbetar mot målen 2025, då 98 procent av hushåll och 
företag bör ha tillgång till 1 Gbit/sekund och övriga bör ha minst 30 
Mbit/sekund. Under 2020 hade 64 procent av hushållen i Strömsund tillgång till 
bredband på 1 Gbit/s i sin absoluta närhet, medan rikssnittet låg på 95 procent. 

  

 

7 PTS statistikportal för mobiltäckning och bredband; https://statistik.pts.se/mobiltackning-och-
bredband/  

https://statistik.pts.se/mobiltackning-och-bredband/
https://statistik.pts.se/mobiltackning-och-bredband/
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4.2 Bredbandslyftet – de strategiska vägvalen 

Kommunen har deltagit i Bredbandslyftet, ett program för kommuner som vill 
utveckla sitt bredbandsarbete. Kommunen har sedan 2015 genomfört stora 
investeringar i det kommunala stadsnätet och det var angeläget att se över de 
strategiska vägvalen. Bredbandslyftet har resulterat i en slutrapport som 
innehåller slutsatser och rekommendationer som kan användas som 
utgångspunkt i det fortsatta arbetet.  

4.2.1 Framtida investeringsbehov 

En kalkyl av vilka investeringar som krävs för att nå olika nivåer av 
utbyggnadsgrad har tagits fram inom ramen för bredbandslyftet. Av analysen 
framgår att det krävs ytterligare investeringar i storleksordningen 700 miljoner 
kronor för att ansluta alla fastigheter i kommunen (inkl. fritidshusen). För att 
ansluta alla fasta hushåll exklusive fritidshusen uppgår beräknad 
investeringsnivå till 200 miljoner kronor.  

Det kan konstateras att det framtida investeringsbehovet är stort och stora 
investeringar kvarstår för att nå de nationella bredbandsmålen.   
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4.2.2 Slutsatser från Bredbandslyftet 

Det finns mycket kvar att bygga i Strömsunds kommun och den största 
utmaningen är att sprida nätet till hushåll och företag på landsbygden. 
Investeringsbehovet i förhållande till kommunens begränsade 
investeringsutrymme innebär att Strömsunds kommun är i behov av 
investeringar från marknadsaktörer.  

Bredbandsforums rekommendationer8: 

• Undersöka möjligheterna till en bredare samverkan  

• Attrahera och söka nära samverkan med kommersiella aktörer 

• Se över och ta fram en ny affärsmodell med Servanet för de närmaste åren 

• Ta fram en tydlig strategi 

• Ha en tvärfunktionell arbetsgrupp som över tid ser över strategin framåt, 
prioriteringen av områden och möjlig teknik 

4.3 Fortsatt arbete 

Det finns alternativa vägar framåt. Det är viktigt att välja inriktning, men 
samtidigt vara medveten om att bredband är en föränderlig marknad och den 
strategi som fungerar bra just nu kan snart behöva anpassas till nya 
förhållanden.  

5. Syfte, vision och mål i Strömsunds kommun 

5.1 Syfte 

Bredbandsstrategin ska vara:  

• Ett stöd för planering på kort och lång sikt  

• Ett stöd vid prioriteringar  

• En vägledning i dialog och samverkan med kommersiella aktörer  

• Ett underlag för information till kommunmedborgarna  

• Ett verktyg för marknadsföring av kommunen  

  

 

8 Konklusion av Bredbandslyftet i Strömsund. 
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5.2 Vision 

Kommunens vision är att Strömsunds kommun ska vara helt uppkopplat. 
Bredbandsinfrastrukturen ska motsvara användarnas behov av uppkoppling. 
Varken fast eller trådlöst bredband ska i praktiken utgöra en begränsning för 
användning, tillhandahållande eller utveckling av digitala tjänster. En väl 
utbyggd och stabil infrastruktur är en förutsättning för att kunna ta tillvara 
digitaliseringens möjligheter. 

Visionen stämmer väl överens med intensionerna i den kommunala 
översiktsplanen som är kommunens övergripande styrdokument med ett antal 
ställningstaganden.9 Tillgång till telefoni och infrastruktur har identifierats som 
ett av fyra viktiga utvecklingsområden. Det konstateras även att tillgång till 
telefoni och bredband är av mycket stor vikt eftersom det skapar förutsättning 
för god samhällsservice och positiv näringslivsutveckling.  

5.3 Mål 

Målen för Strömsunds kommun följer de nationella målen om ett helt 
uppkopplat Sverige.  

• Till år 2023 bör alla ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet 

• Till år 2025 bör alla ha tillgång till snabbt bredband 
o 98 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 1 Gbit/s  
o 99,9 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 100 Mbit/s  
o 100 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 30 Mbit/s 

Digital infrastruktur och tillgång till god uppkoppling är lika viktig i Strömsunds 
kommun som i övriga Sverige.  

Att bygga digital infrastruktur och tillhandahålla uppkoppling ingår inte i det 
kommunala grunduppdraget10. Kommunens uppfattning är att det krävs ett 
statligt ansvar för att målen i den nationella strategin ska kunna nås i 
Strömsunds kommun.  

 

9 Översiktsplan Strömsunds kommun, antagen av kommunfullmäktige 2014-06-11. 
10 Kommunerna är skyldiga att ha vissa verksamheter enligt lag. Andra verksamheter är 
frivilliga och beslutas av lokalpolitikerna. 
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6. Genomförande 

I Strömsunds kommun bor människor spridda över stora delar av den 
geografiska ytan. Att sprida fibernäten vidare ut på landsbygden är en 
utmaning. Långa avstånd och få hushåll resulterar i hög kostnad per anslutning, 
utan bidrag är den här typen av projekt svåra att genomföra. För att nå de 
nationella bredbandsmålen krävs därför stora insatser, både från privata och 
offentliga aktörer. 

Sannolikt krävs en hög grad av samverkan, lokalt engagemang och 
kommersiella aktörer som investerar i bredbandsutbyggnaden i Strömsunds 
kommun. En annan förutsättning är tillgången till bredbands stöd och att 
utbyggnaden sker genom en mix av olika tekniker, både fasta och trådlösa.  

Det finns exempel på områden i kommunen som saknar tillgång till stabilt 
bredband via det fasta eller mobila nätet, här vilar ett stort ansvar på den 
enskilde medborgaren eller företagaren att hitta en lösning som fungerar. 
Bredband via satellit är en teknik som i princip fungerar överallt och det finns 
en statlig garanti som säger att alla hushåll har rätt till grundläggande internet. 
Den statliga garantin omfattar i dagsläget en anslutning på minst 10 Mbit/s.11 

6.1 Lokala strategier utifrån kommunens övergripande roll 

• Kommunen ska verka för god konkurrens på bredbandsmarknaden. 

• Kommunen ska skapa goda förutsättningar för kommersiella aktörer som med 
egen finansiering bygger ut bredbandsnät. 

• Kommunen ska stötta lokala initiativ och engagemang, till exempel lokala 
fiberföreningar som bygger ut bredband. Kommunen ska inte delta i deras val 
av teknik, entreprenör eller operatör.  

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

• Kommunen ska verka för att tillgången till bredband säkerställs vid nybyggnad 
genom att ge utrymme för bredband i de planer som tas fram, både på 
översikts- och detaljplanenivå.   

• Kommunens bör upplåta mark för kanalisation av fiber där det är möjligt. 

 

11 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/forordning-201820-om-stod-for-atgarder-som-ger_sfs-2018-20  

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-201820-om-stod-for-atgarder-som-ger_sfs-2018-20
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-201820-om-stod-for-atgarder-som-ger_sfs-2018-20
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• Kommunen ska verka för att tillgången till digital infrastruktur i största 
möjliga mån säkerställs vid nyetablering av bostads- och industriområden, 
vägar och fjärrvärme.  

• Kommunen bör om möjligt styra hur nya fiberstråk ska läggas för att 
säkerställa att så många medborgare som möjligt får tillgång till fiber.  

6.2 Lokala strategier utifrån kommunens roll som ägare av stadsnät 

• Kommunen ska förvalta och utveckla det kommunala stadsnätet på ett 
ansvarsfullt sätt med fokus på medborgarnas och kommunens bästa. Eget 
ägande av stadsnätet är inte det långsiktigt primära. 

• Kommunen ska ha fortsatt dialog med Servanet kring ny affärsmodell för de 
närmaste åren. 

• Kommunen ska attrahera och söka nära samverkan med kommersiella 
aktörer samt undersöka möjligheten till bred samverkan för fortsatt utbyggnad.  

• Kommunens arbetsgrupp för bredband ska över tid se över strategin, 
prioritering av områden och möjlig teknik. 

• Kommunen ska verka för att även orter där marknadens intresse är lågt får 
tillgång till bredband.  

• Utbyggnad av bredband i delar av kommunen kommer behöva täckas genom 
offentligt stöd. Finansiering via lån kan bli aktuellt. Dessa ställningstaganden 
behöver hanteras separat och beslutas från fall till fall.  

6.2.1. Inriktning för fortsatt utbyggnad av stadsnätet 

Strömsunds kommun bedriver egen bredbandsverksamhet genom sitt ägande 
av stadsnät som arrenderas ut. Det kommunala stadsnätet bör betraktas som 
ett av flera verktyg för att möjliggöra att kommuninvånarna får tillgång till 
bredband.  

Eftersom kommunen har begränsade resurser att leda och driva ett eget 
stadsnät bör drift av stadsnätet ske i samarbete med andra aktörer. Genom att 
arrendera ut stadsnätet sker en återbetalning av satsade kommunala medel, 
det gäller under förutsättning att genomförda investeringar är inom arrende. 
Investeringar inom arrende bör prioriteras. 

Kommunens investeringsram för bredband kan användas till byggnation av 
fibernät som ger arrendeintäkter, eventuella undantag från den principen 
behöver hanteras separat och beslutas från fall till fall. Kommunala 
investeringar görs i teknik med lång livslängd för att ge förutsättning för såväl 
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fasta som mobila bredbandsnät i framtiden. Planering och utbyggnad av 
bredband ska så långt som möjligt samordnas med satsningar på nationell och 
regional nivå. Kommunen bör i möjligaste mån samverka, till exempel med 
omkringliggande län och grannkommuner. 

Utbyggnadstakten styrs av kommunens investeringsutrymme. De medel som 
finns behöver fokuseras till de områden där de bidrar med mest samhällsnytta 
och når flest medborgare och företag.  

Utbyggnad av fibernät i kommunens tätorter ses som en miniminivå och en 
förutsättning för kommunens digitalisering. Det är också viktigt att ansluta 
kommunala verksamheter till fibernäten om behov finns. Att inleda samverkan 
med kommersiell aktör för fortsatt utbyggnad av stadsnätet kan också vara ett 
alternativ. Eget ägande av stadsnätet är inte det långsiktigt primära. 

Kommunen ska förvalta och utveckla det kommunala stadsnätet på ett 
ansvarsfullt sätt med fokus på medborgarnas och kommunens bästa. En flerårig 
investeringsram för perioden 2022-2025 och en prioriteringsordning 
kompletterar denna strategi. 

Fortsatt utveckling av stadsnätet prioriteras enligt följande: 

1. Kommunens tätorter 
2. Förtätningar i redan utbyggda områden  
3. Närliggande områden och byar i direkt närhet till befintligt stadsnät/fiber 
4. Utbyggnad av bredband på landsbygden kan bli aktuellt under 

förutsättning att det finns ett stort lokalt engagemang i kombination med 
bidragsmöjligheter och kommunal medfinansiering. 

Avsteg från ovanstående prioriteringsordning kan förekomma vid exempelvis 
fördelaktiga bidragsmöjligheter, beslutas från fall till fall.  

På landsbygden, inklusive kommunens mindre tätorter, är bedömningen att 
antalet anslutna hushåll och företag inte fullt ut kan finansiera en utbyggnad av 
fiber. På landsbygden kan olika stöd nyttjas.  

För utbyggnad i kommunens mindre tätorter kan del av investeringen hamna 
utanför arrende, ställningstaganden kring detta behöver hanteras separat och 
beslutas från fall till fall.  
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6.2.2 Finansiering  

Kommunen har sedan 2015 haft en årlig investeringsram för utbyggnad av det 
kommunala stadsnätet. Det är kommunfullmäktige som beslutar om 
investeringsramens storlek med delegation till kommunstyrelsen att besluta om 
hur medlen ska fördelas och vilka områden som ska prioriteras.  

I anslutning till kommunens budgetprocess sker planering för utbyggnad de år 
som strategin omfattar, 2022 - 2025. 

Kommunen arrenderar ut stadsnätet och erhåller årliga arrendeintäkter som 
täcker avskrivningskostnader för investeringar inom arrende. Eventuellt 
intäktsöverskott bör återinvesteras för fortsatt utbyggnad av nätet. 
Investeringar utanför arrende och eventuell finansiering via lån hanteras 
separat och beslutas från fall till fall. 

6.2.3 Möjligheter till stöd för bredbandsutbyggnad 

Det finns möjlighet till offentligt stöd för bredbandsutbyggnad. Eftersom 
regelverk och förutsättningar för stöden ständigt förändras hänvisas till 
Tillväxtverket, Post- och telestyrelsen, Jordbruksverket och Länsstyrelsen. 
Stöden kräver i normalfallet även en medfinansiering från den aktör som 
bygger nätet. En utbyggnad och anslutning förutsätter också en egeninsats i 
form av anslutningsavgift från hushåll och företag.  

7. Fortsatt arbete 

Kommunen ska årligen i budgetarbete för kommande år ge uppgifter om medel 
för kommande års bredbandsutbyggnad.  

7.1 Handlingsplan 

Den övergripande strategin kompletteras med en handlingsplan för den tid 
strategin omfattar. Förslag till handlingsplan tas fram av arbetsgrupp för 
bredband och revideras årligen. Samverkan kan ske med andra aktörer och med 
utgångspunkt från flerårig investeringsbudget för fiberutbyggnad.   
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7.2 Arbetsgrupp för bredband  

Det finns behov att löpande utvärdera de strategiska vägvalen genom en 
arbetsgrupp för bredband som genomsyrar alla verksamheter, från 
planläggning till vår egen stadsnätsverksamhet.  

Syftet med arbetsgruppen är att ta ett helhetsgrepp om bredbandsfrågan. 
Arbetsgruppens uppdrag är att arbeta strategiskt mot de nationella 
bredbandsmålen och bidra till att kommuninvånarna får tillgång till bredband 
på goda villkor och säkerställa det kommunala behovet att leverera 
samhällsservice. 

7.3 Uppföljning och utvärdering 

Bredbandsmålen följs upp årligen genom Post- och telestyrelsen, PTS 
mobiltäcknings- och bredbandskartläggning. Uppföljningen hanteras i 
arbetsgruppen för bredband och presenteras för kommunstyrelsen en gång per 
år. 
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