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Förord 

Detta  dokument  utgör  Bredbandsstrategi  för  Staffanstorps  kommun.  Det 
primära syftet med dokumentet är att på en övergripande nivå  lägga  fast hur 
Staffanstorps  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. 
Målsättningen  är  att  ge  en  långsiktig  vision  och  strategi  för  Staffanstorps 
kommun  avseende  bredband  till  slutanvändare  och  annan  IT‐infrastruktur  i 
kommunen. 

Mål 

Kommunen ska  ta ansvar  för att det  finns  tillgång  till  fiber  inom kommunens 
gränser och göra denna  fiber åtråvärd  för  flera olika  tjänsteleverantörer. Detta 
för att på så sätt skapa mångfald och valfrihet av utbud, inte bara inom Internet 
utan  även  för  TV,  telefoni  etcetera.  Detta  innebär  inte  per  automatik  att 
kommunen  själv  ska  utföra  allt  arbete, men  dock  bör  det  vara  kommunens 
ansvar  att  förutsättningarna  finns.  Inte  bara  där  det  är  lätt  eller  ekonomiskt 
försvarbart  på  kort  sikt,  utan  inom  hela  den  geografiska  plats  som  utgör 
Staffanstorps kommun.  
 
2009 satte Regeringen upp mål för den svenska bredbandsutbyggnaden. Dessa 
mål är rimliga att direkt överföra och i viss mån höja för Staffanstorps kommun. 
Detta innebär att:  
Minst  40%  av  alla  hushåll  och  företag  ska  ha  tillgång  till  bredband med  en 
hastighet på minst 100mbit/s  senast år 2015. 4 år  senare, år 2019,  ska andelen 
hushåll  och  företag vara minst  80%  för  att  slutligen  år  2020 uppgå  till minst 
90%. 
 
Det nät av kommunägd fiber som finns idag, främst i Staffanstorp och Hjärup, 
bör utnyttjas för att expandera lokala områdesnät vid exempelvis nybyggnation 
eller annan lämplig grävning. Det är av stor vikt att exploateringsavtalen alltid 
innehåller direktiv och anvisningar om utbyggnaden av ett sammanhängande, 
säkert och öppet fiberbaserat bredbandsnät.  
 
Kommunen ska genom sitt kommunala bolag Staffanstorp Centrum AB kvarstå 
som ledningsägare och succesivt bygga ut det befintliga kommunala fibernätet. 
Nätet  ska  uppgraderas  till  ett  så  kallat  öppet  stadsnät  enligt  nedanstående 
kriterier,  formulerade  av  Fastighetsägarna  Sverige,  Hyresgästföreningen 
Riksförbundet, SABO och Svenska Stadsnätsföreningen. 

Postadress  Hemsida  Telefon  BG 281‐1222 

245 80 STAFFANSTORP  www.staffanstorp.se  046‐25 11 00  PG 11 42 62‐9 

kommunen@staffanstorp.se    Telefax  Org nr  

    046‐25 55 70  212000‐1017 
 



 4(5) 

 

 Nätet  ska  klara  att  leverera  multimediatjänster  av  bra  kvalitet  med 

standardiserad teknik; 

 Nätet ska klara av samtidigt mottagande av flera tjänster; 

 Enskilda  hushåll  ska  själva  kunna  välja  av  det  tjänsteutbud  som 

marknaden erbjuder oberoende av vad andra hushåll i samma fastighet 

eller bostadsföretag väljer; 

 Nätet ska vara öppet för alla tjänsteleverantörer som vill ansluta sig och 

godkänner tekniska och ekonomiska villkor; 

 Villkoren  ska  vara  lika  för  alla  tjänsteleverantörer  inom  samma 

tjänstegrupp (Internet, IT‐tele, IP‐TV m fl grupper); 

 Tjänsteleverantörerna  ska  konkurrera  på  icke‐diskriminerande  och 

rättvisa villkor. 

 Nätet  ska  vara  öppet  för  alla  operatörer  som  vill  nyttja  nätet  och 

godkänner tekniska och ekonomiska villkor; 

 Villkoren  ska  vara  lika  för  alla  operatörer  inom  samma produktgrupp 

(svartfiber, transmission). 

Extern kommunikationsoperatör 

I  det  läget  som  nätet  uppfyller  kriterierna  ovan  ska  en  extern 
kommunikationsoperatör,  som  sköter  själva kommunikationen  i nätet,  anlitas 
för  att  tillse  att  nätet  aktiveras  till  slutkunder  och  för  att  garantera  att  nätet 
uppfyller  kraven  på  konkurrensneutralitet.  Kommunikationsoperatören  ska 
tillhandahålla en plattform där olika tjänsteleverantörer kan etablera sig för att 
sälja sina tjänster till slutkund. Plattformen ska erbjuda flera olika leverantörer 
av bredband, telefoni och TV i konkurrens, detta för att tillse att kunderna kan 
köpa tjänster med högre kvalitet än idag till samma eller lägre pris än idag.    

Prioriteringar 

Alla prioriteringar  ska  göras  i  ljuset  av den  sammanlagda  samhällsnyttan  av 
varje  insats.  Det  lokala  näringslivets  behov  ska  särskilt  beaktas  vid 
bedömningen.  I övrigt bör dock  tätorterna prioriteras  initialt  för att snabbt nå 
de  uppsatta  målen.  Andra  lokala  initiativ  ska  särskilt  tas  tillvara  och 
uppmuntras. Landsbygden bör byggas ut med ett antal  riktade projekt per år 
beroende  på  lokalt  engagemang  och  i  de  fallen  ska  möjlighet  till 
bidragsfinansiering särskilt beaktas.  
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Ansvar & beslutsstruktur 

Kommunfullmäktige  ansvarar  för  och  beslutar  om  bredbandsstrategin  som  i 
tillämpliga delar ska gälla för kommunens samtliga verksamheter.  
 
Bredbandsstrategin  ska  i  så  hög  utsträckning  som  möjligt  följa  Framtidens 
kommun  perspektiv  2038. Vidare  ska  bredbandsstrategin  revideras minst  en 
gång per mandatperiod.  

Kommunikation & information 

Kommunen eftersträvar att i aktiv dialog informera företag och medborgare om 
bredbandsutbyggnaden.  
Kommunikationen  präglas  av  ett  öppet  förhållningssätt  i  kontakterna  med 
medborgare, företag och media.  
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