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Bredbandsstrategi för Habo kommun 
Utvecklingen inom e- och IT- området drivs 
från flera olika håll och är en konsekvens av 
samhällsutvecklingen och den snabba tekniska 
utvecklingen inom området. Från EU finns ini-
tiativ som Europa 2020 och Digital Agenda för 
Europa som styr strategier på nationell som nivå 
som exempelvis En digital agenda för Sverige. 
E- utveckling innebär verksamhetsutveckling i 
samhället utifrån informations- och kommuni-
kationsteknik i kombination med organisatoriska 
förändringar och utveckling av gamla och nya 
kompetenser. 

En bra infrastruktur som möjliggör ett snabbt 
bredband är en av grundförutsättningarna för 
att e- samhället ska kunna bli verklighet. Med 
snabbt bredband avses då i första hand en drift-
säkert optofibernät medan mobilnäten kommer 
att utgöra ett nödvändigt komplement. När det 
gäller kommunernas generella ansvar för bred-
bandsinfrastruktur så finns det reglerat i plan- 
och bygglagen där elektronisk kommunikation 
förts in som ett allmänt intresse. Det innebär att 
möjligheterna till elektronisk kommunikation ska 
vägas mot andra intressen för att åstadkomma ett 
för helheten bra resultat. Det innebär konkret att 
elektronisk kommunikation ingår i den grund-
läggande infrastrukturen för bebyggelse och ska 
komma in i ett tidigt skede i planeringen för att 
kunna samordnas med planering av bebyggelse 
och övrig infrastruktur. 

Det innebär i sin tur att bredbandsstrategin för 
Habo kommun kommer att utgöra ett underlag 
och komplement till den kommande översynen 
av kommunens översiktsplan. 

På samma sätt som regeringen i sin bredbands-
strategi antagit målet att minst 90 procent av alla 
hushåll och företag bör ha tillgång till snabbt 
bredband (>100 Mbit/sek) bör samma över-
gripande mål i princip gälla för Habo kommun. 
Det kommer dock att kräva mycket omfattande 
investeringar och ett stort engagemang från bred-
bandsaktörer, invånare, kommunen, regionen och 
staten om målet skall kunna uppfyllas. Eftersom 
utbyggnad av bredband inte är en primärkommu-
nal angelägenhet bör kommunen inte aktivt delta 
i fiberutbyggnaden. Däremot kan kommunen 

aktivt agera på olika sätt för att skapa möjligheter 
till en fortsatt utbyggnad via nätoperatörer och 
exempelvis fiberföreningar. 

Arbetet med framtagande av bredbandsstrategin 
och underlaget till strategin har skett i samverkan 
mellan kommunens styrgrupp, arbetsgrupp och 
tjänstemän från Habo energi AB. Styrgruppen 
har bestått av kommunalråden David Svensson, 
Thomas Werthén och Hans Jarstig. Arbetsgrup-
pen har bestått av kommunchef  Jan Sundman 
och ekonomichef  Johan Bokinge . Från Habo 
kraft har VD Bengt Fransson och marknadsan-
svarig Maria Thorén medverkat. 

Mål för bredbandsutbyggnad i Habo 
kommun 
• Minst 90 procent av alla hushåll och arbets-

ställen ska ha tillgång till att ansluta sig till 
höghastighetsnät (> 100 Mbit/sek) senast 
2020. 

Förutsättningar för kommunens engagemang 
• Fokus ska ligga på fiberbaserade nät eftersom 

denna teknik är förutsättningen för såväl 
fasta som mobila nät. 

• Kommunen ska verka för att tillgången till 
fibernät säkerställs vid ny exploatering av bo-
stads- och industriområden och vid ut- eller 
ombyggnad av kommunal infrastruktur som 
exempelvis el, vatten och avlopp samt fjärr-
värmeanläggningar. 

• Kommunen ska kunna pröva att ge ett visst 
ekonomiskt stöd för att säkerställa tillgången 
till bredband där marknadsförutsättningarna 
är otillräckliga. 

• De nät som kommunen på något sätt stödjer 
eller bidrar till ska vara öppna för konkurre-
rande tjänsteleverantörer. 

• De nät som kommunen på något sätt stödjer 
eller bidrar till, ska klara kraven för digitala 
trygghetslarm och medicinsk övervakning/ 
vård, enligt de standardiseringar som finns 
fastställda. 

• För att kunna ha en hög utbyggnadstakt och 
använda nedlagda resurser på effektivaste sätt 
så ska lokala initiativ stimuleras och tätorter 
prioriteras. 

• Kommunen ska, med beaktande av gällande 
lagstiftning om upphandling, neutralitet m.m. 



 

 

 

 

 

 

 

samarbeta med nätoperatörer som verkar i 
kommunen. 

Arbetssätt för genomförande av målen 
• Kommunen ska ha en samordnande uppgift 

mellan aktörer, myndigheter, företag och 
enskilda såväl lokalt som regionalt för att 
påskynda och underlätta utbyggnaden och 
därvid också bevaka möjligheter till eventu-
ella kommande stöd och bidrag. 

• Kommunen ska samordna verksamheter 
inom organisationen och bolagskoncern så 
att utbyggnaden av höghastighetsnät under-
lättas. 

• Kommunen ska stödja en aktiv dialog och 
information om bredbandsutbyggnadens 
inverkan på samhällsutvecklingen. 

• Kommunen ska uppmuntra permanentbo-
ende och verksamhetsutövare att samverka 
på olika sätt exempelvis genom att bilda 
fiberföreningar. 

• Kommunen ska införa ett kompletterande 
kommunalt bidrag för anslutning av abon-
nenter som ligger utanför områden som är 
intressanta för marknaden. 

• Kommunen ska beakta bredbandsstrategin i 
kommande översyn av översiktsplanen 

• Kommunen ska samverka med närliggande 
kommuner och med region Jönköpings län 
kring bredbandsutbyggnaden. 


	Bokmärken
	Bredbandsstrategi 2016-2020 med mål för Habo kommun 
	Bredbandsstrategi för Habo kommun 
	Futsättningar för kommunens engagemang 
	Arbetssätt för genomfande av målen 




