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1 Inledning 

Elektronisk kommunikation är en självklarhet i dagens samhälle. Möjligheten att 
kommunicera digitalt har kommit att bli ett grundläggande behov i våra liv. 
Dessutom håller det i snabb takt på att bli en förutsättning för att kunna ta del 
av grundläggande samhällsservice och för att fullt ut vara delaktig i samhället. 

 
Tillgång till samhällsviktig infrastruktur så som bredband är helt enkelt en 
demokrati- och rättighetsfråga. Sett ur ett regionalt perspektiv är digitalisering 
ett av fyra utvecklingsområden i Familjen Helsingborgs utvecklingsplan 2020- 
2023. Bredband är då en förutsättning att kunna digitalisera samhället och 
offentlig service. 

 

2 Strategiska perspektiv 

I riksdagens bredbandsstrategi redovisas tre strategiska perspektiv framtagna 
för att främja och höja utbyggnadstakten. Dessa utgör tillsammans med Post 
och telestyrelsens bredbandsinitiativ, de övergripande förhållningssätt som 
Svalövs kommun har för att möjliggöra att vi når målen för tillgänglig och stabil 
bredbandsuppkoppling i kommunen. 

 

2.1 Roller och spelregler 

För att höja utbyggnadstakten ska roller och spelregler vara tydliga för 
bredbandsmarknadens aktörer. 

 

2.2 Kostnadseffektiv utbyggnad 

För att sänka inträdeshindren på bredbandsmarknaden ska planer, villkor och 
incitament vara tydliga. 

 

2.3 Nät och tjänster till alla 

För att nå allt längre och allt fler ska hinder för att tekniker och aktiviteter ska 
kunna samverka undanröjas. 

 

3 Mål 

Svalövs kommuns mål med bredbandsstrategin innebär att: 

3.1   Visionen på längre sikt är att 100% av hushåll och företag skall ha 
tillgång till minst 100 Mbit/s oavsett var man bor och verkar i kommunen. 
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4 Framgångsfaktorer 

 Svalövs kommun samverkar genom PTS Bredbandsforum för att skapa ett 
sammanhållet agerade gentemot marknaden. 

 Kommunen ska verka för att förenkla processerna för samverkan med 
marknaden. 

 Kommunen ska upprätthålla en planering för fortsatt utbyggnad som 
tillgängliggörs för invånare och företag. 

 Kommunen ska hålla sig uppdaterad kring de stöd som kan ges för fortsatt 
bredbandsutbyggnad i glesbygd. 

 Kommunen ska säkerställa att fortsatt verka för att agera Digitalt först vid 
utformning av samhällstjänster. Detta förutsätter en fortsatt utbyggnad av 
bredband i kommunen, inte minst i glesbygd. 

 

5 Ansvar 

Ansvar för genomförande av bredbandsstrategin åligger de nämnder som har 
det enligt gällande reglemente samt de bolag som det inskrivet i gällande 
bolagsordning och ägardirektiv. 

 

6 Uppföljning 

Till kommunfullmäktige ska det regelbundet rapporteras måluppfyllelse av 
Bredbandsstrategin. 


