Bredbandsstrategi
för Lunds kommun

Förord
Detta dokument utgör Bredbandsstrategi för Lunds kommun. Det primära syftet med dokumentet är
att på en övergripande nivå lägga fast hur Lunds kommun ska agera i situationer där frågan om
bredband eller annan digital infrastruktur uppkommer. Föreliggande strategi bör således ses som en
vägledning för alla som är verksamma i kommunen, oavsett roll.

Mål
Bredbandsutbyggnaden i Lunds kommun ska underlätta tillvaron för medborgare och företag och
bidra till långsiktigt hållbar utveckling. När allt fler tjänster i samhället blir digitala måste alla ges
möjlighet att koppla upp sig.
Lunds kommun ska verka för att underlätta och stödja utbyggnaden samt informera om möjligheter
till bidrag och privata initiativ till utbyggnad. Detta innebär inte att kommunen själv ska utföra det
praktiska arbetet, men det bör det vara kommunens ansvar att verka för att förutsättningarna finns.
Målen som är satt av regionen och regeringen 2009 är rimliga att direkt överföra för Lunds kommun.
Det vill säga att minst 95 procent av alla hushåll och företag i Lund ska ha tillgång till bredband om
minst 100 Mbit/s år 2020.

Strategi för att nå målet


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



Genom att säkerställa att bredband finns till alla kommunens verksamheter täcks ett stort
geografiskt område där bredbandsinfrastruktur möjliggörs.



Samarbeta lokalt och regionalt, med näringslivet och andra aktörer.



Koordinering av bredbandsfrågor i Lunds kommun ska göras bättre genom att undersöka om
kommunen kan underlätta processen för intresserade t ex genom att samordna information
om utbyggnad av infrastruktur och möjlighet till samförläggning samt praktisk information
om hur man driva en bredbandsförening och vilka bidrag det finns att söka. Det innebär en
kontaktyta för medborgarna i alla bredbandsfrågor samt aktivt informera om dessa samt
koordinerad information om planerade grävningsarbeten till potentiella fiberföreningar och
mindre aktörer samt kartlägga befintlig infrastruktur man kan ansluta sig till.



Utreda möjligheten till billigare byggmetoder som kan accepteras för att underlätta
förläggning, ökad samförläggning samt hur vi kan verka för att förberedelse till utbyggnad
sker i samband med grävning.
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