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Bredbandsstöd för bredbandsutbyggnad på 
landsbygden i Lunds kommun 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen 
beslutar 

att avsätta 10 miljoner kronor för kommunal medfinansiering till 
bredbandsutbyggnad på landsbygden, 

 
att kommunalt stöd villkoras till att medel hos Region Skåne 

beviljas,  
 
att  ge kommunkontoret i uppdrag att lämna in ansökan om 

regionalt stöd till Region Skåne samt att efter positivt beslut 
upphandla och teckna avtal med nätverksoperatörer,  

 
att finansiering sker inom kommunstyrelsens budgetram 

Sammanfattning 
För att möjliggöra det nationella bredbandsmålet för år 2025 har 
Region Skåne inrättat ett regionalt bredbandsstöd och  
har avsatt 25 miljoner kronor under 2022 för att sträva mot målet.  
Det regionala bredbandsstödet får endast användas till geografiska 
ytor som kan anses vara marknadsmisslyckanden. Stödet är villkorat 
till att Region Skåne och kommunerna finansierar stödet med 50% 
var. Genom att avsätta kommunala medel för bredbandsstöd som 
kan växlas upp med regionalt stöd kan bredbandstäckningen på 
landsbygden öka avsevärt.  

Kommunstyrelsen föreslås besluta att avsätta 10 miljoner kronor för 
att stödja bredbandsutbyggnaden på landsbygden i Lunds kommun. 
Avsättningen villkoras till att sökt Regionalt stöd beviljas.  
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Underlag för beslutet 
 Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2022-06-14 

Bredbandstöd för bredbandsutbyggnad på landsbygden i 
Lunds kommun 

 Handlingsplan Bredband i Lunds kommun, 2020-05-12 
 Riktlinjer Region Skånes Bredbandsstöd 
 Ansökan Region Skånes Bredbandsstöd 

Ärendet 

Bakgrund 

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.  

För att möjliggöra det nationella bredbandsmålet för år 2025 har 
Region Skåne inrättat ett regionalt bredbandsstöd och  
avsatt 25 miljoner kronor under 2022 för att uppnå målet.  

Det regionala bredbandsstödet får endast användas till geografiska 
ytor som kan anses vara marknadsmisslyckanden. Stödet är villkorat 
till att Region Skåne och kommunerna finansierar stödet med 50% 
var.  

 Stödet ska gå till en tillhandahållandeupphandling av nät. 
 Stödet avser stamnät till lokala anslutningsnät som ligger långt 

från befintliga nät samt anslutning av hushåll i områden som inte 
nås med stöd från det nationella stödprogrammet. 

 Finansieringen kan endast sökas hos Region Skåne av skånska 
kommuner, eller av aktörer som kan uppvisa ett samverkansavtal 
med kommunen som avses. I samverkansavtalet ska det framgå 
att kommunen medfinansierar regionens stöd enligt ovan. 

 Godkända ansökningar behandlas enligt turordningsprincipen. 
 

Syftet med stödet är att bidra till möjligheterna att erbjuda en 
höghastighetsanslutning till de byggnader som idag inte nås av 
varken de kommersiella utbyggnadsplanerna eller de statliga stöd 
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som tilldelats/tilldelas av Post- och Telestyrelsen (PTS) för 
bredbandsutbyggnad. 

Efter beslut om ett kommunalt stöd till bredbandsutbyggnad sker 
ansökan om regionalt stöd. Efter beviljad ansökan gör kommunen en 
upphandling av operatörer och tecknar avtal. Utbetalning av 
regionalt stödet sker efter utbyggnaden är klar.  

 
Illustration: besluts- och arbetsprocess för Region Skånes bredbandsstöd 

Föredragning 
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.  

Tillgång till bredband i bostaden och verksamheten har en 
avgörande betydelse för att kunna bedriva verksamhet eller arbeta 
eller studera hemifrån. 

En analys som genomförts i oktober 2020, i arbetet med att utarbeta 
en handlingsplan, visar att i Lunds kommun har 92,9% tillgång till 
100 Mbit/s-kapabel bredbandsinfrastruktur på hushållsnivå sett till 
kommunens totala antal hushåll.  

Men analysen visar också 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%.  

År 2021 var det totalt 1304 återstående byggnader som saknade 
fiber i alla tätorter exklusive Lund tätort. Under 2021 tilldelade Post 
och telestyrelsen (PTS) Lund med omnejd stöd till 364 byggnader 
varav 115 fritidshus.  
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Genom att avsätta medel för bredbandsstöd som kan växlas upp med 
regionalt stöd kan bredbandstäckningen på landsbygden öka 
avsevärt.  

Kommunstyrelsen föreslås besluta att avsätta 10 miljoner kronor för 
att stödja bredbandsutbyggnaden på landsbygden i Lunds kommun. 
Avsättningen villkoras till att Regionalt stöd beviljas.  

Beredning 
Ärendet har beretts av kommunkontoret. Samråd har skett med 
Region Skåne under beredningen. 

Barnets bästa 
Ärendet berör barn. En fungerande bredbandsuppkoppling har stor 
betydelse för att skapa likvärdiga livsvillkor för barn oavsett var i 
kommunen de bor.  

Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget innebär en kostnad om 10 000 000 kronor. Kostnaden 
föreslås finansieras inom kommunstyrelsens budgetram. 

 
 
 
 
Christoffer Nilsson 
kommundirektör 

Vesna Casitovski 
kanslichef 

Beslutet skickas till 
För verkställighet eller motsvarande åtgärd: 
Kommunkontoret 
 
För kännedom: 
Region Skåne  
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