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Handlingsplanen är beslutad av Kommunstyrelsen 2020-05-12. 

Bakgrund 
Lunds kommun har en stor landsbygd, en fjärdedel av alla invånare i 
Lunds kommun bor utanför tätorten Lund. Hela kommunen ska leva 
och utvecklas. Det är därför viktigt att kommunen genomför åtgärder 
som möjliggör för lundaborna att få tillgång till service och tjänster 
på lika villkor oberoende av var man bor. Kraven på en robust och 
stabil uppkoppling ökar i takt med att digitala tjänster utvecklas och 
det är kommunens mål att alla ska kunna dra nytta av 
digitaliseringens möjligheter.  
 
Regeringen har visionen ”ett helt uppkopplat Sverige” eftersom detta 
skapar förutsättningar för att bo och verka i hela landet, driva tillväxt 
och innovativ produktion. Målen som är uppsatta i den nationella 
strategin är att: 
 

• År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång 
till bredband om minst 100 Mbit/s. 

• År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster 
av god kvalitet. 

• År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband. 
 
Regeringens definition av målet att "hela Sverige ska ha tillgång till 
snabbt bredband" till 2025 beskrivs så här: 
 

• 98 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 1 
Gbit/s 

• 1,9 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 100 
Mbit/s 

• 0,1 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 30 
Mbit/s 

 
Lunds kommun antog 2016 en bredbandstrategi som syftar till att 
vara vägledande för hur kommunen ska verka och agera för att nå de 
nationella målen för bredbandsutbyggnad. I sammandrag säger 
strategin att: 
 

• Kommunen ska inte bygga bredband i egen regi utan har som 
uppgift att skapa goda förutsättningar för marknaden och 
undanröja hinder för utvecklingen. 

• Säkerställa att bredband finns till alla kommunens 
verksamheter. 

• Kommunen ska samarbeta lokalt och regionalt, med 
näringslivet och andra aktörer. 
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• Koordinering av bredbandsfrågor i Lunds kommun ska göras 
bättre genom att undersöka om kommunen kan underlätta 
processen för intresserade. 

• Kommunen ska utreda möjligheten till billigare byggmetoder 
som kan accepteras för att underlätta förläggning, ökad 
samförläggning samt hur vi kan verka för att förberedelse 
tillutbyggnad sker i samband med grävning. 

Syfte  
Syftet med Lunds kommuns handlingsplan för bredband är att 
beskriva hur kommunen avser att realisera bredbandsstrategin och 
att verka för att alla invånare i Lunds kommun ska ha tillgång till 
bredband.  

Nuläge 
I nulägesanalysen beskrivs bredbandstillgången i Lunds kommun, 
dagens investeringsbehov för att nå bredbandsmålen. 

Kartläggning av bredbandstillgången i Lunds kommun 
I en analys som genomförts på uppdrag av Lunds kommun i oktober 
2020 ligger Lunds kommun mycket bra till (92,9% tillgång till) 
avseende tillgång till 100 Mbit/s-kapabel bredbandsinfrastruktur på 
hushållsnivå sett till kommunens totala antal hushåll. Emellertid 
framgår av den genomförda analysen att det återstår en relativt stor 
utbyggnad att genomföra utanför tätorterna. I tätorterna har 94,35% 
av hushållen tillgång till 100 Mbit/s medan motsvarande siffra för 
landsbygden är 38,95%. Regions Skåne siffror från oktober 2019 
visar på att 84,40% av Skånes hushåll var uppkopplade med 
bredband om 100 Mbit/s. Samma siffra specifikt på glesbygd var 
37,75%. 

Investeringsbehov 
Utifrån den kartläggning och analys som genomförts i oktober 2020 
beräknades det investeringsbehov som krävdes för att nå de 
nationella målen på 95 % respektive 100 %.  
 
Kostnadsberäkningarna utgick från att närmaste nätleverantör 
bygger ut bredbandsstäckningen, samt med uppskattningen att de 
geografiska förutsättningarna innebar att hälften av insatserna 
kräver schaktning och hälften plöjning. 
 
Utifrån ovan premisser är den beräknade kostnaden för de olika 
scenarierna enligt nedan. 
 
Scenario: 50/50 plöj schakt 

Mål: 95% 17 066 744 kr 

Mål: 100% 141 032 006 kr 
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Aktiviteter  
Lunds kommuns bredbandsstrategi fastställer att kommunen inte 
ska bygga bredband i egen regi, utan att istället skapa goda 
förutsättningar för marknaden, undanröja hinder för utvecklingen 
och att samverka och samarbeta med andra aktörer i frågan. 
Aktiviteterna i handlingsplanen är därför fokuserade på samverkan 
och samarbete med regioner och andra aktörer, att ge stöd och 
information till intresserade, att skapa goda förutsättningar för 
marknaden att bygga ut bredband och aktivt bidra i exempelvis 
processen för bredbandsstöd för nätbyggare samt att säkerställa att 
bredband finns till alla kommunens verksamheter. Under 
2021 kommer kommunkontoret att förstärka verksamheten med en 
Landsbygdsstrateg, som i sitt uppdrag kommer att ha 
ett samordnande ansvar bredbandsfrågor tillsammans med 
andra verksamheter inom kommunen.  
¨ 
 

Samverkan med andra aktörer  
För att nå de högt ställda målen kommer samarbete krävas mellan 
offentliga och privata aktörer, vilka är involverade i utbyggnaden av 
bredband. Lunds kommun ska aktivt delta i de samarbetsforum som 
rör bredband, både i regionen och nationellt. 

Stöd till intresserade 
De som är intresserade av att ansluta sin fastighet till fiber kan 
behöva stöd i processen och få praktisk information om till exempel 
vilka bidrag som finns att söka och hur man driver en 
bredbandsförening. Lunds kommun ska ha en kontaktyta för 
medborgare som söker information och verka för att underlätta 
processen genom koordinerad information. 

Bredbandsstöd för nätbyggare 
Då målen för tillgång till bredband är högt satta har regeringen gett 
Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att årligen utlysa 
bredbandsstöd till nätbyggare. PTS bredbandsstöd kan sökas för 
bredbandsutbyggnad till utpekade byggnader som listas i PTS 
byggnadsförteckning. Förteckningen tas fram genom en kartläggning 
där PTS identifierar byggnader i glesbygd. För 2021 ska 1,6 miljarder 
kronor fördelas mellan utlysningsområdena Norrland, Svealand och 
Götaland. Fördelningen beräknas vara ca 30 procent mellan de olika 
landområdena. 
 
Regionerna har till uppdrag att samordna stödprocessen mot PTS 
och har i detta arbete en nära dialog med kommunerna.  
Huvudaktiviteter i processen är kvalitetssäkring av PTS 
byggnadsförteckning för byggnader där stöd kan beviljas, samt 
möjlighet att göra regionala prioriteringar som får utgöra 30% av 
förteckningen över stödberättigade byggnader. Det är Region Skånes 
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uppdrag att göra den slutliga bedömningen utifrån ett samlat 
utvecklingsperspektiv med grund i den Regionala 
Utvecklingsstrategin. Lunds kommun ska vara en aktiv part i arbetet 
med bredbandsstöd och verka för att ta fram gynnsamma 
förutsättningar för nätbyggare att ansöka om bredbandsstödet i 
Lunds kommun och att göra de investeringar som krävs för att nå de 
nationella målen. 

Bredband i kommunens verksamheter 
Genom att säkerställa att samtliga verksamheter i Lunds kommun 
har tillgång till bredband kan stora geografiska områden täckas och 
kringliggande områden gynnas. Lunds kommun ska årligen följa upp 
att samtliga verksamheter har bredband och om detta inte är fallet 
agera för att säkerställa detta. 

Aktivitetslista 
 

Strategiskt område Aktivitet Ansvarig Tid 
Kommunen ska skapa 
goda förutsättningar för 
marknaden och 
undanröja hinder för 
utvecklingen. 
 

Kartläggning och mätning av 
kommunens uppfyllnad av 
de nationella 
bredbandsmålen. 

Kommunkontoret Årligen 

Kommunens ska 
säkerställa att bredband 
finns till alla kommunens 
verksamheter 

Genomlysning av att 
samtliga kommunens 
verksamheter har bredband 
tillgängligt, samt 
framtagning av plan för de 
verksamheter som inte har 
detta. 

Kommunkontoret 2021 

Kommunen ska 
samarbeta lokalt och 
regionalt, med 
näringslivet och andra 
aktörer. 

Samverkan med Region 
Skåne och Skånes 
kommuner inför ansökan av 
statligt bredbandsstöd för 
nätbyggare. 

Kommunkontoret 2021–2022 
(årligen) 

Koordinering av 
bredbandsfrågor i Lunds 
kommun ska göras 
bättre genom att 
undersöka om 
kommunen kan 
underlätta processen för 
intresserade. 

Ta fram process och 
beskrivning för vilket stöd 
kommunen kan erbjuda 
medborgare för att 
underlätta processen för 
intresserade av 
bredbandsutbyggnad. 

Kommunkontoret 2022 

Kommunen ska utreda 
möjligheten till billigare 
byggmetoder som kan 
accepteras för att 
underlätta förläggning, 
ökad samförläggning 
samt hur vi kan verka för 
att förberedelse till 

av möjligheten till billigare 
byggmetoder för att 
underlätta förläggning, ökad 
samförläggning och 
förberedelse till utbyggnad 
tillsammans med nätaktörer 
på marknaden. 

Tekniska 
nämnden 

2022 
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utbyggnad sker i 
samband med grävning. 
Landsbygdsstrateg Kommunkontoret  förstärker  

med en Landsbygdsstrateg, 
med samordnande ansvar 
för bredbandsfrågor . 

Kommunkontoret 2021 

 

Uppföljning 
Uppföljning av handlingsplanen görs årligen av kommunkontoret 
och rapporteras till kommunstyrelsen. 


