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Strategi för bredbandsutbyggnad i Håbo kommun 

Strategin för bredbandsutbyggnad i Håbo kommun ligger till grund för hur kommunen ska arbeta 
med infrastruktur för elektronisk kommunikation, samt hur kommunen avser att arbeta med detta 
i kommunens översiktsplanering.  

Utgångspunkten för strategin är länets regionala utvecklingsplan, Uppländsk Drivkraft 3.0 samt 
den regionala digitala agendan för Uppsala län. Strategin lutar sig även mot kommunens 
övergripande mål och vision. 

I den regionala digitala agendan för Uppsala län nämns fyra mål: 

• Lätt och säkert att använda 
• Tjänster som skapar nytta 
• Det behövs IT-infrastruktur 
• IT:s roll för samhällsutvecklingen 

Kommunal målsättning 
God tillgång till fasta och mobila bredbandsnät är en förutsättning för att arbeta mot kommunens 
vision Mitt Håbo 2030 och övergripande mål. 

Håbo kommun ska eftersträva att utbyggnad av bredbandsnätet ska ske i alla delar av 
kommunen, att ha ett brett utbud av tjänster och tjänsteleverantörer samt öppna nät med hög 
kvalitet och robusthet.  

Håbo kommuns mål är att 90 % av alla hushåll och verksamheter ska ha tillgång till minst 100 
Mbit/s till år 2020.  

Ansvar  
Håbo kommun ansvarar för att: 

• Fri konkurrens ska gälla på bredbandsmarknaden. 

• Ge administrativt stöd till lokala grupper som arbetar med bredbandsutbyggnad, så 
kallade byalag. 

• Samordna bredbandsutbyggnaden. 

• Genom en stabil och säker infrastruktur skapa förutsättningar för att tillgängliggöra ett 
brett spektrum av e-tjänster till privatpersoner och företag.  

• Målet ”IT:s roll för samhällsutvecklingen” uppnås genom att arbeta mot övriga mål i den 
regionala digitala agendan. 
 

Förtydligan av ansvarsfördelning redovisas i tabellen nedan. 
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Tabell över ansvarsfördelning 

Mål Delmål Ansvar 

Lätt och säkert 
att använda 

• Arbeta för en ökad digital kompetens och IT-
användning. Att IT blir en integrerad del i 
lärarens och pedagogers lärprocess och 
undervisningsmetodik. 

• Arbeta för en ökad jämlikhet och minskat 
utanförskap. 

• Utöka tillgången till IT-utrustning, IT-verktyg, 
internetutbildning och IT-support för personal 
inom kommunens verksamheter.  

• Arbeta för en ökad konkurrenskraft för 
småföretag i aktuella branscher.  

Barn- och 
utbildningsförvaltning, 
socialförvaltning, 
kommunstyrelsens 
förvaltning (Plan- och 
utvecklingsavdelningen, 
IT-enheten), avdelningen 
för kommunikation och 
service 

Tjänster som 
skapar nytta 

• Ta fram ett program om utveckling av 
eFörvaltning och e-tjänster för kommunen. 

• Utveckling av e-tjänster bör ske i samverkan 
med andra likvärdiga verksamheter. Olika typ er 
av e-tjänster, Eförvaltning och eHälsa måste 
kontinuerligt följas. 

• Offentliga verksamheters data bör i möjligaste 
mån göras öppen och tillgänglig. Uppmuntra till 
en innovations- och applikationsutveckling.  

• Vidta åtgärder som medför att användningen av 
IT-verktyg som stöd vid medborgardialoger och 
remisser ökar.  

Avdelningen för 
kommunikation och 
service 

Det behövs IT-
infrastruktur 

• Planera och samordna bredbandsutbyggnaden i 
kommunen. 

• Ge administrativt stöd till aktiva lokala 
intressegrupper som vill bidra till 
bredbandsutbyggnad i tätorter och på 
landsbygden. 

• Regelbundet samverka med grannkommuner, 
regionförbundet och länsstyrelsen. 

• Upprätta och uppdatera kommunens 
bredbandsstrategi.  

Kommunstyrelsens 
förvaltning (Plan- och 
utvecklingsavdelningen, 
tekniska avdelningen) 
och kommunala bolag 

 
• Operatörer på marknaden svarar för utbyggnaden 

av bredband. Övriga aktörer 
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Åtgärder 
Håbo kommun ska ge goda förutsättningar för ett samarbete med marknadsaktörerna genom att 
berörda avdelningar:  

• Kontinuerligt ser över de befintliga principerna för markavtal samt för tillstånd för 
ledningar i kommunal mark. 

• Kontinuerligt ser över de regler för grävning som finns och vid behov tar fram riktlinjer 
för att upplåta kommunal mark för bredbandsutbyggnad. 

• Kontinuerligt ser över tillståndsprocessen för att fräsa spår i asfalterade gator eller 
trottoarer. 

• Effektivt handlägger grävtillstånd och andra ärenden relaterade till bredbandsutbyggnad. 

• I samband med förnyade upphandlingar av förvaltningsnät och inför eventuell 
förläggning av fiber, väga in allmänhetens infrastrukturintresse. 

• Hantera elektronisk infrastruktur som allmän infrastruktur i den fysiska planeringen och i 
bygglovsärenden enligt plan- och bygglagen. 

Offentlig medfinansiering utanför tätort 
Utanför tätort krävs ytterligare insatser för att målet om att 90 % av befolkningen ska ha tillgång 
till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020. Den gällande modellen för statligt bredbandsstöd på 
landsbygden bygger på att grupper av intresserade individer går ihop, exempelvis byalag, och 
själva arbetar för bredbandsutbyggnaden. Bredbandsstödet hanteras av länsstyrelsen och avser 
projekt för anläggning av kanalisation för IT-infrastruktur. Projektet ska vara förenligt med den 
kommunala bredbandsstrategin eller genomföras efter samråd med kommunen.  
Bredbandsstödet i landsbygdsprogrammet för Uppsala län 2015-2020 avser att 

• Stödet utgår med högst 50 procent av anläggningskostnaden dock högst 35 kr/m vid 
samförläggning med annan infrastruktur.  

• Vid enbart förläggning av kanalisation för bredband utgår stöd med max 60 kr/m.  

• Stödet kan kombineras med annat offentligt stöd från landsbygdsprogrammet, PTS 
medfinansieringsmedel eller kommunalt stöd. 

Uppföljning  
I varje nämnds verksamhetsberättelse ska bredbandsstrategin vägas in. I verksamhetsberättelsen 
ska nämndernas arbete och resultat av de åtgärder som baseras på den regionala digitala agendan 
följas upp.  

Uppföljning och utvärdering av bredbandsstrategin ska ske årligen av kommunfullmäktige och 
nämnderna i samband med verksamhetsberättelsen och årsredovisningen. Detta kommuniceras 
vidare till regionförbundet och länsstyrelsen som gör en årlig samlad uppföljning av den digitala 
agendan i dialog med länets kommuner, landsting och övriga berörda aktörer.  

Kommunens arbete med bredband ska redovisas i ett särskilt kapitel i årsredovisningen med 
avstämning mot bredbandsstrategin.  
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