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1. Inledning 
Bredbandsstrategin tydliggör kommunens förhållningssätt till en av de 

viktigaste framtida infrastrukturerna nämligen infrastrukturen för bredband. 

Tidigare fanns det en IT-infrastrukturplan av kommunfullmäktige antagen 

2002 som ersätts av den nu framtagna bredbandsstrategin. 

Bredbandsstrategin är anpassad till de nya förutsättningarna utifrån 

nationella och regionala bredbandsmålsättningar. Det är av stor vikt att 

strategin beaktar bredbandsbehovet ur ett kundperspektiv såväl som det 

faktum att näringsliv och samhällstjänster kommer att bli ännu större 

kravställare i framtiden. 

 

Med hänsyn till Åstorps kommuns attraktionskraft för boende och företag är 

det angeläget att skapa en god bredbandsinfrastruktur, som är tekniskt 

neutral och är inte bunden till någon särskild typ av anläggning. En väl 

genomarbetad bredbandsstrategi ökar, breddar och förankrar kunskapen och 

skapar bättre förutsättningarna för en kommun att ställa krav och samverka 

med marknadens aktörer för att nå målet. 

Bredbandsstrategin omfattar inte Åstorps kommunala verksamheter då de 

redan har bredband. 

 

Syftet med detta dokument är att på en övergripande nivå lägga fast en 

långsiktig strategi 2015-2030 som beskriver arbetssätt och processer över 

tiden. Detta görs genom tydliga mål för hur bredband ska levereras till 

slutanvändare och utbyggnad av infrastrukturen i kommunen.  

 

Strategin syftar även till att Åstorps kommun ska tillämpa ett aktivt 

förhållningssätt och ta ett övergripande ansvar för att stimulera 

bredbandsinfrastrukturens utbyggnad.  

 

1.1 Definition av bredband 

Begreppet bredband används ofta som benämning på en fiberoptisk teknik 

som tillhandahåller datatrafik med hög hastighet. Detta dokument omfattar 

även andra tekniska lösningar exempelvis elnätskommunikation, 4G och 

ADSL. 

 

1.2 Beslutsstruktur 

Bredbandsstrategin antas av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen 

ansvarar för genomförande, årlig uppföljning och revidering av 

bredbandsstrategin en gång per mandatperiod. Strategin ska i tillämpliga 

delar införas och synkroniseras med kommunens översiktsplan samt införas 

i kommunens uppföljningssystem.  
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2. Förutsättningar 
 

Ett bättre användande av en digital infrastruktur kommer att vara 

betydelsefullt för möjligheterna till att minska belastningen på den 

traditionella transportinfrastrukturen i samhället samt för energibesparing 

genom en effektiv energistyrning. Med hjälp av en bra digital infrastruktur 

kan ny teknik användas för att effektivisera resurskrävande verksamheter. 

Nya arbetssätt som möjliggörs av ökad digitalisering kan bidra till 

energibesparingar och därför är ett utvecklat bredbandsnät en viktig fråga 

för en hållbar utveckling.  

 

2.1 Målsättningar kring bredbandsutvecklingen inom Europa, 

nationellt och regionalt 

 Inom EU har det beslutats att alla i Europa ska ha tillgång till över 30 

Mbit/s senast 2020. 

 Regeringen har beslutat att Sverige ska ha bredband i världsklass. År 

2020 bör 90 % av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om 

minst 100 Mbit/s. 

 Region Skåne har beslutat att minst 95 % av Skånes hushåll respektive 

arbetsplatser har tillgång till bredband med en hastighet om minst 100 

Mbit/s. 100 % av alla skolor och offentliga inrättningar ska ha tillgång 

till 100 Mbit/s. 

 

2.2 Åstorps vision 

Åstorps kommuns vision lyder: 

 

Åstorp – Söderåsstaden där människor och företag möts och växer  

 

Åstorps kommuns vision ska åskådliggöra en önskad framtid som anger 

färdriktningen som ska beröra, skapa känsla samt ge energi.  

 

Åstorps kommuns strategi i syfte att nå visionen bygger på fem 

fokusområden med ett antal övergripande mål som ska uppnås år 2020. 

 

Utvecklingen av IT-infrastrukturen berör i hög grad tre av fokusområdena 

med de övergripande målen. De tre mest berörda fokusområdena är: 

- Fler i arbete och fler företag 

- Utveckla attraktivt boende 

- Förbättra framtiden för barn, unga och äldre 
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2.3 Översiktsplan 2012 

Översiktsplanen innehåller strategier och grundläggande inriktningar som 

har beröringspunkter med utvecklingen av kommunens 

bredbandsinfrastruktur: 

 

 Åtgärder enligt översiktsplanen sker med beaktande av de nationella och 

regionala miljömålen 

 Åtgärder enligt översiktsplanen sker med hänsynstagande till den 

nuvarande och tillkommande befolkningen bl.a. genom minskad trafik i 

befintlig bebyggelse, trafikreglerande åtgärder, kommunala naturreservat, 

nya vandringsleder, nya gång och cykelvägar samt förbättrade kollektiva 

kommunikationer sam t ex tågstation Kvidinge. 

 Alla nya bostadsområden ska ha nära tillgång till kollektiva 

kommunikationer och service, framför allt skola, samt naturområden. 

 

2.4 Dokumentation av bredbandsinfrastrukturen 

Dokumentationen är en viktig del i arbetet att på ett aktivt sätt möta kraven i 

Plan- och bygglagen. Plan- och bygglagen kräver att kommunen ansvarar 

för dokumentation av kabelnäten och övrig bredbandsinfrastruktur. 

Historiskt har kommunen inte haft detta ansvar. Således bidrar denna 

strategi till att uppfylla kraven i 2 kap 5 § 3 p i Plan- och bygglagen 

(2010:900). 
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3. Nuläge och analys 

 
Ett stamnät är den centrala del av ett datornät som har hög 

överföringskapacitet. Stamnäten i Åstorps kommun ägs av det kommunala 

bolaget Björnekulla IT AB och externa operatörer. Till ett stamnät kan det 

anslutas ett områdesnät där enskilda operatörer ansvarar för datatrafiken.  

Operatörer som önskar bygga ut ett områdesnät ansöker hos kommunen om 

grävningstillstånd.  

 

3.1 Definition av tätort respektive landsbygd 

Statistiska centralbyrån definierar tätort som hussamlingar med minst 200 

invånare och som mest 200 meter mellan husen. Övriga områden definieras 

som landsbygd. 

 

 

3.2 Slutsatser 

Arbetet med att ta fram bredbandsstrategin har visat att delar av både 

Åstorps kommuns tätorter och landsbygd behöver få tillgång till bredband 

för att Åstorps kommuns övergripande mål ska uppfyllas.  

De stora utmaningarna ligger i att öka täckningsgraden på landsbygden. 

Landsbygden och vissa delar av tätorten erbjuder inte alltid ett tillräckligt 

stort antal potentiella kunder i förhållande till områdets storlek. Detta för 

med sig att operatörer behöver stimuleras för att investera i dessa områden. 

Samarbetet mellan kommun, lokala stadsnät, byalag och liknande är därför 

viktigt för att så många som möjligt av invånarna ska kunna tillgodogöra sig 

bredbandsstöd.  
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4. Mål och uppföljning 

 
4.1 Övergripande mål 

År 2030 ska 95 % av hushållen i Åstorps tätorter samt 95 % av hushållen på 

landsbygden i Åstorps kommun ha möjlighet att ansluta till bredband med 

kapacitet om minst 100 Mbit/s. 

Som ett delmål år 2020 ska 95 % av hushållen i Åstorps tätorter samt 50 % 

av hushållen på landsbygden i Åstorps kommun ha möjlighet att ansluta till 

bredband med kapacitet om minst 100 Mbit/s.  

 

4.2 Uppföljning 

Till kommunfullmäktige ska det i samband med delårsbokslut och 

årsbokslut avrapporteras måluppfyllelse av den övergripande 

bredbandsstrategin samt hur implementeringen genomförts i verksamhet och 

underliggande styrdokument. Skall läggas till som ett fullmäktigemål inom 

ett fokusområde. 

Tillämpning av den antagna planens delstrategier bedöms inte vara fullt 

genomförd i löpande verksamhet förrän efter 2- 4 år varför en uppföljning 

krävs för att inte utvecklingen ska stanna av speciellt det första året efter 

beslut. 

 

En annan viktig del är en regelbunden uppföljning av marknadsutvecklingen 

på bredbandsområdet. Förändringar kan ske snabbt därför är strategin viktig 

för kommunens agerade i denna fråga. 

 

5. Ansvar 
Ansvarsfördelningen för bredbandsstrategin delas mellan Björnekulla IT AB 

(BITAB) och Åstorps kommuns teknik- och serviceenhet. 

 

BITAB 

BITAB har det övergripande ansvaret för att bredbandsstrategins mål 

uppfylls. I detta ingår också att: 

 BITAB ansvarar för att det finns en rutin över hur 

samordningsprocessen ska gå till mellan aktörer i stamnäten och 

kommunen samt att rutinen kontinuerligt följs upp 

 BITAB ansvarar för att kartunderlaget för befintlig 

bredbandsstruktur årligen uppdateras och förmedlas till bygg- och 

miljöförvaltningen 

 Finansiering av kanalisation vid gemensamma projekt mellan 

Åstorps kommun och BITAB ska för att kunna uppnå 

Bredbandsstrategins mål, utgå från att BITAB efter separat 

överenskommelse erlägger merkostnaden för kanalisation  

Kommun 

Teknik- och serviceenheten ansvarar för att: 

 Samordna kanalisationsarbeten i samband med att grävarbeten utförs 

 Återrapportering av genomförda kanalisationsarbeten till BITAB 

 


