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Bredband i Sigtuna kommun – mål och övergripande
handlingsplan
Nyttan med bredband för Sigtuna kommun
Utbredningen och användandet av IT och elektroniska kommunikationer har gjort
att bredband idag är en av de grundläggande infrastrukturer för att ett modernt
samhälle ska fungera och vara konkurrenskraftigt. För Sigtuna kommuns del
innebär det exempelvis bidrag till att vara en attraktiv kommun att flytta till för
privatpersoner och företag, bättre möjligheter för företag i kommunen att utveckla
sin verksamhet, bättre förutsättningar att möta behoven av tillgång till IT i skola
och förskola, förbättrade möjligheter till distansarbete för de som pendlar, ökade
möjligheter till e-demokrati och tillgång till tjänster i e-samhället och
förutsättningar för ökad effektivitet och minskad klimatpåverkan genom möten
via videokommunikation.

Sigtuna kommuns bredbandsmål
Den övergripande målsättningen för Sigtuna kommun bör vara att bredband ska
underlätta tillvaron för invånare och näringsliv, stimulera tillväxten och bidra till
en långsiktigt hållbar utveckling. Detta bör realiseras genom följande mål:
 Alla hushåll och arbetsplatser i kommunen ska senast år 2020 ha möjlighet
till bredband med minst 100 Mbit/s.
 När det gäller kommunkoncernen ska detta mål dock vara uppnått senast
år 2018.
 Alla kommundelar ska ha tillgång till öppna och operatörsneutrala nät.
Övergripande handlingsplan
Arbetet med att realisera kommunens bredbandsmål bör påbörjas enligt följande
övergripande handlingsplan:
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En bredbandssamordnare tillsätts i den kommunala förvaltningen för såväl
intern som extern samordning av aktiviteter.
Ett förslag till avsiktsavtal med de befintliga marknadsaktörerna tas fram,
så att det kan redovisas för kommunstyrelsen senast i juni 2013.
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Kommunen tar ansvar för att bredbandsutbyggnad säkerställs i
översiktsplaner och detaljplaner samt markexploateringar.
Kommunkoncernen verkar för att samtliga kommunala verksamheter och
fastigheter blir fiberanslutna.
Kommunen tar initiativ till och samordnar bildandet av fiberföreningar på
landsbygden.
Kommunen tillser att operatörsneutrala fibernoder etableras i kommunen.
Kommunen etablerar samarbete med angränsande kommuner.
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