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Definition av bredband: 
Begreppet bredband används ofta som benämning på en fiberoptisk teknik som tillhandahåller datatrafik med 
hög hastighet.  

 

 

RIKTLINJER FÖR BREDBANDSUTBYGGNAD I BJUVS 
KOMMUN 

Dessa riktlinjers huvudfunktion är att tillsammans med Bjuvs kommuns vision, värdegrund och mål, 
styra och leda kommunens organisation och dess medarbetare mot en ständig utveckling. Riktlinjerna 
för bredband anger rekommendationer för kommunens agerande framöver. De beskriver hur saker 
bör göras och syftar till att styra agerande mot en väl utbyggd digital infrastruktur.  

Bjuvs kommun ska enligt visionen för 2020 vara en attraktiv Söderåskommun med fokus på boende, 
miljö och näringsliv. Vi ska helt enkelt arbeta för att skapa förutsättningar för ett gott boende, 
företagande och en hållbar utveckling i kommunen. En viktig del i detta handlar om att arbeta för en 
väl utvecklad digital infrastruktur. Bjuv bör därför arbeta mot samma målsättning som det nationella 
utbyggnadsmålet. Detta anger att minst 90 % av invånare och företag ska ha möjlighet till bredband 
med minst 100 Mb/s senast år 2020. För att uppnå målet bör beaktas att administrativ hjälp ges till 
sammanslutningar för att även av utbyggnad sker på landsbygden. 

 

För att nå detta behövs ett långsiktigt grepp om bredbandsnätet i Bjuvs kommun. En sådan utveckling 
är viktigt både ur ett individ, företags och samhällsutvecklingsperspektiv. Det är därför viktigt för Bjuvs 
kommun att utvecklas i enlighet med nedanstående principer 

 

Hög kvalitet, helhetsperspektiv och tillgänglighet 

I Bjuvs kommun är fiber och bredband en del av den grundläggande infrastrukturen, i likhet 
med vägar, gator, el- och telenät, vatten- och avloppsnät. En helhetssyn ska därför prägla 
både bredbandsutvecklingen och den digitala utvecklingen i stort. Kommunen ska verka för 
att etablera fiber utifrån ett samhällsbehov. I arbetet ska hela kommunen omfattas, såväl 
tätort som landsbygd. Fiberutbyggnaden ska åstadkommas med ett samhällsperspektiv samt 
med så lite ingrepp i miljön som möjligt. 

Utvecklingen av fiber ska syfta till att säkra tillgången till infrastruktur på likvärdiga villkor för 
olika aktörer. Detta innebär att det ska finnas öppet nät där varje marknadsaktör som önskar 
ska få kunna tillgång till fiber på marknadsmässiga villkor. Samtidigt ska kommuninvånarna 
kunna erbjudas en skälig anslutningsavgift. 

I likhet med andra samhällsviktiga funktioner bör kommunen råda över hur infrastrukturen 
för fiber utvecklas. Detta eftersom en väl utbyggd digital infrastruktur är avgörande för 
kommunens utveckling då tillgången till digital kommunikation redan idag är lika självklar som el och 
vatten. 

 


