
Typ av dokument Beslutat av Beslutsdatum Diarienummer 

Dokumentägare Giltighetstid Framtagen av Reviderad 

Program för bredband i 
Stenungsunds kommun 

0793/16Kommunfullmäktige 2017-04-81 § 69Program

IT - Sektor stödfunktion



Postadress Besöksadress Telefon Telefax E post  Giro Org nr 

444 82 Stenungsund Strandvägen 15 0303-73 00 00 0303-73 82 35 kommun@stenungsund.se Bg 430-7203 21 20 00-1298 

www.stenungsund.se 

Sida 1 av 3 

Program för bredband i Stenungsunds kommun 

Sammanfattning 
Bredbandsanslutning till hushåll och företag är en viktig fråga för Stenungsunds kommun, dels för att 
utveckla kommunens verksamhet dels för att attrahera fler och behålla nöjda kommuninnevånare.  
Bredbandsmålen som regering och region sätter ställer sig Stenungsunds kommun bakom för att 
Stenungsunds kommun skall ha möjlighet att ansluta sig till modernt bredband år 2020. 
Stenungsunds kommun arbetar aktivt med bredbandsfrågan, bland annat genom kontakter med invånare i 
Stenungsunds kommun och de som bygger bredband i Stenungsund. 

Bakgrund 
Stenungsunds kommun består av landsbygd och tätorter, företag och privatpersoner. För att möta deras 
och kommunens behov av en tillgänglig och effektiv digital infrastruktur, för dagens och framtidens 
behov och krav av uppkoppling, arbetar Stenungsunds kommun med bredbandsfrågan. 
I den av regeringen tagna ”Bredbandsstrategi för Sverige” sätts det övergripande målet att 90% av 
hushållen skall ha 100 mbit till år 2020. För att detta skall vara möjligt krävs att kommunerna jobbar med 
frågan i sin egen verklighet. 
Stenungsunds kommun antog 2012 en IT-Infrastrukturplan för arbetet med bredbandsutbyggnad i 
kommunen, sedan dess har en mängd aktiviteter genomförts. Kommunen har även deltagit i arbetet med 
att ta fram Västra Götalandsregionens bredbandsstrategi 2.0. 
Syftet med detta dokument ”Program för bredbandsanslutning i Stenungsunds kommun” är att visa hur 
Stenungsunds kommun skall fortsätta att arbeta med bredbandsfrågan. 

E-strategi
E-strategi för Stenungsunds kommun 2017-2021 handlar om hur Stenungsunds kommun skall kunna dra
nytta av de möjligheter som e-samhället ger och hur Stenungsunds kommun skall jobba mot målet Vision
2035. För att detta skall bli möjligt krävs en utbyggd digital infrastruktur.
Stenungsunds kommun ska ta ett ökat ansvar för att förvaltningen, invånarna och företagen ska få ta del 
av en god digital infrastruktur. Detta är en förutsättning för att fler ska kunna dra nytta av utvecklingen. 
Samtidigt stärks Stenungsunds kommuns varumärke och ökar attraktionskraften till kommunen helt enligt 
vår vision. 

Syfte 
Bredband är idag i många fall en förutsättning för att kunna delta i samhället, att ta del av information, 
utöva sina demokratiska rättigheter, att jobba och studera. Det skall inte spela någon roll var man bor och 
vistas.  
Program för bredband i Stenungsunds kommun är Stenungsunds kommuns sätt att konkretisera vad vi 
vill ha ut av bredbandsutbyggnaden. 
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Mål 
Stenungsunds kommun ställer sig bakom Västra Götalandsregionen formulerade mål för 
bredbandsutbyggnaden 

• 90 % av Västra Götalands hushåll och företag ska ha tillgång till robust bredband med
en hastighet på 100 Mbit/s symmetriskt

• 90 % av länets yta ska nås av allmänt tillgängligt bredband med 30 Mbit/s

I regeringens nya bredbandsstrategi ”Sverige helt uppkopplat 2025 - en bredbandsstrategi” formuleras 
målen såhär: 

• 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

Strategi 
Stenungsunds kommun fortsätter på den i IT-infrastrukturplanen från 2012 fastslagna strategin. 
Stenungsunds kommun främjar bredbandsutbyggnad i Stenungsunds kommun och stöttar de som driver, 
bygger och äger fiberinfrastruktur. Vår inställning är att detta sköts bäst av marknaden, antingen genom 
nätägande operatörer eller genom projekt drivna av invånare i Stenungsund själva. 

I IT-infrastrukturplanen från 2012-2015 för Stenungsunds kommun står: 
Stenungsunds kommun strävar efter att IT-infrastrukturen i kommunen skall vara öppen och 
leverantörsoberoende och klara av kommunikation för framtidens slutkundstjänster till kommunens 
innevånare, företag och offentliga myndigheter.  
Stenungsunds kommun ansvarar inte själv för att bygga IT-infrastruktur. Det ansvarar 
bredbandsaktörerna på marknaden för. 
Detta gäller alltjämt. 
Stenungsunds kommun har stöttat och kommer fortsätta stötta de som vill etablera bredbandsnät i 
kommunen.  

Idag vid årsskiftet 2016-2017 består Stenungsunds kommun till stora delar av fibernät eller fiberprojekt. 

Stenungsunds kommun växer, fler vill bo och verka i Stenungsund. När nya områden anläggs och när 
områden förtätas är bredband en naturlig del av utbyggnaden. Sektor Samhällsbyggnad skall etablera 
kontakt med nätägare i planprocessen och tillse att frågan om bredband blir löst vid nya bygglov. Från 
2017 skärps kraven i Plan och bygglagen gällande bredbandsanslutning vid beviljande av bygglov. 
I samband med exempelvis anläggande av gång- och cykelbanor eller avloppsnät skall Stenungsunds 
kommun samförlägga kanalisation för fibernät. Samarbete med nätägare skall om möjligt sökas. 
Stenungsunds kommun är hyresvärd i gruppboenden och äldreboenden, våra hyresgäster där skall ha 
samma möjligheter som andra hyresgäster att ta del av bredbandsutbyggnaden. Stenungsunds kommun 
skall samverka med nätägare för att hantera detta. 
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Utmaningar 
Fiberutbyggnaden i Stenungsunds kommun går framåt, tätorter så väl som landsbygd är hanterad. Trots 
detta finns det hushåll och företag som ännu inte omfattas av utbyggnaden.  
Enskilt belägna fastigheter, fastigheter i gränslandet mellan samhälle och landsbygd, enstaka fastigheter 
omgivna av fiberanslutna områden måste även de få chans att få en modern bredbandsanslutning 

Aktiviteter 
• I alla sammanhang prata väl om bredbandsanslutning och uppmana alla att ansluta sig

till fibernät.
• Påverka operatörer och nätägare att bygga mer fiber i Stenungsund

Löpande kontakter med operatörer och nätägare för att utöka befintliga 
områden samt etablera fiber i fler områden 

• Engagemangsskapande aktiviteter på landsbygden
Delta på möten för att sprida information 

• Stötta fiberföreningar
Rådgivning och erfarenhetsförmedling 

• Undersöka mobiltäckning för att påverka operatörer att öka täckningen
Kommunen avser genomföra mätningar av mobiltelefontäckningen med hjälp 
av Täckningskollen under 2017 

• Stötta företag och privatpersoner att anskaffa bredbandsanslutning
Rådgivning 

• Samverka med Stenungsunds energi och miljö för att undersöka möjligheterna att
samförlägga kommunala anläggningar med fiber

Avgränsning 
Inför arbetet med detta dokument har ingen kartläggning av olika operatörers täckning gjorts då detta 
snabbt skulle bli inaktuellt på grund av den för tillfället snabba utbyggnaden av bredbandsinfrastruktur 
och den teknologiska omställningen som sker.  
Faktisk bredbandstäckning visas, med ett års eftersläpning, på Post och Telestyrelsens webbplats 
bredbandskartan.pts.se. 
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