
  

Dokumenttyp 
Strategi 

Version 
2 

Dokumentansvarig 
Kommunledningsförvaltning

Senast reviderad 2016-06-20

Fastställd 
Kommunfullmäktige 
2016-06-20
Diarienummer 
2014/119  041 

Bredbandstrategi  
för Tingsryds kommun 

____________________________________ 

Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-20 § 134 



Bredbandstrategi för Tingsryds kommun 

Syfte 
Tillgången till bredband i Tingsryds kommun ska stödja hela kommunens långsiktigt hållbara 
utveckling utifrån sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter. Bredbandstrategin ska 
medverka till att det är möjligt att bo och bedriva verksamhet i hela kommunen. 

Förutsättningar 
Fortsatt bredbandsutbyggnad är ett prioriterat externt fokusområde för kommunen i 
kommande arbete med budget, hållbar ekonomi och attraktivitet. Utbredd tillgång till 
fiberbredband i kommunen utgör en grundläggande förutsättning för attraktivitet avseende 
boende, föreningsliv och näringsliv. Det är också en förutsättning för att kunna utveckla, 
effektivisera och säkra kommunala verksamheter som t ex vattenverk, hemtjänst och 
hemsjukvård, återvinningsstationer, olika former av e-tjänster med mera. Kommunal tillgång 
till fiberbredband ska samordnas verksamhetsövergripande. 
Bredbandstrategin ska aktualitetsprövas minst varje mandatperiod. 

Kommunövergripande mål 
 År 2020 ska 90 procent av alla hushåll och företag i Tingsryds kommun ha tillgång till

bredband om minst 100 Mbit/s, i enlighet med det nationella målet.
 IT-infrastrukturen ska säkerställas ur ett beredskaps- och säkerhetsperspektiv.
 Ökad redundans i det totala fibernätet för minskade driftstörningar och därmed förbättrad

säkerhet för såväl näringsliv, privat sektor och kommunal verksamhet.

Strategier för bredbandsutbyggnad 

 Utbyggnadstakten för bredband till flerbostadshus, villor och verksamheter i kommunens
tätorter ska öka i väsentlig omfattning.

Strategiska prioriteringar 2016-2018
o Tingsryds Energi AB har genom ägardirektiv och delägarskap i Wexnet AB att aktivt

verka för planering och genomförande av bredbandsutbyggnad i kommunens tätorter.
o Tingsrydbostäder har genom ägardirektiv att verka för ökad tillgång till fiberbredband

i bolagets hyresbostäder.

 Stamnätet ska, inom ramen för god ekonomisk hushållning, byggas ut i de områden på
landsbygden som ännu inte fått tillgång till bredband (s.k. vita fläckar), till förmån för
medborgare och näringsliv

Strategiska prioriteringar 2016-2018
o Tingsryds Energi AB har genom ägardirektiv och delägarskap i Wexnet AB att aktivt

verka för en fortsatt utveckling av tillgången till bredband och bredbandstjänster för
kommunens invånare, näringsliv och verksamheter.

o Bredbandsföreningar bör i princip kunna ansluta till stamfibernätet inom ett avstånd
om ca 5 km.

 Kommunen ska aktivt främja fortsatt bredbandsutbyggnad på landsbygden

Strategiska prioriteringar 2016-2018
o Kommunen främjar bildandet av nya fiberföreningar.
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