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Bredbandsstrategi
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har gett kommunstyrelseförvaltningens
samhällsbyggnadsenhet i uppdrag att senast den 31 januari 2015 ta
fram en bredbandsstrategi (kommunstyrelsen den 25 augusti 2014 §
148). I november 2015 förlängde kommunstyrelsens arbetsutskott tiden
till augusti 2015.
Bollebygds kommun ställer sig bakom de nationella- och regional
målen för bredbandsutveckling att 90 procent av alla hushåll och
företag i kommunen bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s
till år 2020.
I bredbandsstrategin föreslås strategiska ställningstaganden som
tydliggör kommunens roll i bredbandsutvecklingen.
Ställningstagandena visar hur målet om tillgång till bredband kan
uppnås.
Samhällsbyggnadsnämnden förslog den 1 april 2015 § 171 att
kommunfullmäktige antar Bredbandsstrategi för Bollebygds kommun
enligt samhällsbyggnadsnämndens förslag.
Beskrivning av ärendet
Tillgång till snabbt och stabilt bredband har en avgörande betydelse för
utveckling av ett hållbart samhälle. Både staten och Västra
Götalandsregionen har tagit fram strategier för att underlätta
utbyggnad av bredband i samhället. Av samma anledning har
kommunstyrelsen i Bollebygd den 25 augusti 2014 § 148 lämnat
kommunstyrelse-förvaltningens samhällsbyggnadsenhet i uppdrag att
senast den 31 januari 2015 ta fram en bredbandsstrategi. I november
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2015 förlängde kommunstyrelsens arbetsutskott tiden till augusti 2015.
Förslaget till bredbandsstrategi har delats in i följande avsnitt:
• Inledning
• Kartläggning av förutsättningar
• Bredbandsmål och strategi för Bollebygds kommun
I inledningen beskrivs bakgrunden till ärendet och vad
bredbandsstrategin syftar till att åstadkomma. Nationella och regionala
bredbandsmål och strategier samt stöd för bredbandsutveckling i plan
och bygglagen tas också upp.

Kartläggningen av förutsättningar beskriver bredbandssituationen i
regionen och i Bollebygds kommun.
I avsnittet om bredbandsmål och strategi klargörs ansvarsfördelningen
inom kommunen och strategiska ställningstaganden.
Ställningstagandena tydliggör kommunens roll i bredbandsutvecklingen
och visar hur målet om tillgång till bredband kan uppnås.
Strategiska ställningstaganden:
• Kommunen ska sluta samverkansavtal med marknadsaktörer
för utbyggnad av bredband till hushåll och företag i kommunen.
• Kommunen ska främja konkurrensen mellan marknadsaktörer
för att ge bra förutsättningar för bättre och billigare lösningar
för användaren.
• Kommunen ska underlätta för invånare att bilda fiberföreningar
för att driva på utbyggnad av bredband i sina bygder, både i
tätort och på landsbygden.
• Kommunen ställer sig neutral när det gäller val av
bredbandsteknologi.
• Kommunen kan om inga andra realistiska, ekonomiska
alternativ finns, bistå utbyggnad av bredband i glesbefolkade
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områden genom t.ex. kommunal borgen till fiberföreningar eller
genom viss utbyggnad av stamnät om utbyggnaden inte kan
tillgodoses av marknadens aktörer.
Ekonomiska förutsättningar/konsekvenser
Förslaget till bredbandsstrategi förutsätter att kommunen avsätter
tjänstemannaresurser om minst 20 % tjänst för samordning av
bredbandsfrågor. Detta bedöms rymmas inom budget.
Kommunal utbyggnad av stamnät förutsätter investeringsbudget om 12 miljoner kronor per år 2018-2020.
För ärendet aktuella handlingar
- Bredbandsstrategi för Bollebygds kommun,
kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-04-16
- Bredbandsstrategi för Bollebygds kommun,
samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-03-16
- Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-01 § 46
- Bredbandsstrategi för Bollebygds kommun,
samhällsbyggnadsnämndens förslag
Beredande organs förslag
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 13 maj 2015 § 25
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta
Bredbandsstrategi för Bollebygds kommun enligt
samhällsbyggnadsnämndens förslag.
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