Handlingsplan
för Uppsala kommuns bredbandsprogram
Ett aktiverande dokument som kommunfullmäktige fattade beslut om 2018-06-11.
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Inledning
Uppsala ska bli Sverige bästa landsbygdskommun. Tillgång till uppkoppling med hög
kapacitet är grundläggande för utbildning, samhällsservice, demokrati, socialt samspel samt
möjligheter att arbeta och driva företag. Förutsättningarna för att leva och verka i kommunen
förbättras när digitaliseringens möjligheter tillgängliggörs för fler.
Det finns ett särskilt samhällsansvar att snabba på utvecklingen bredbandsutbyggnaden i våra
landsbygder, eftersom den kommersiella marknaden är svagare i glesbebyggda områden. För
att Uppsala kommun ska vara en av Sveriges bästa landsbygdskommuner krävs en effektiv
fiberutbyggnad.
Syfte med handlingsplanen
Syftet med handlingsplanen är att säkra genomslag för inriktningen i bredbandsprogrammet
2018-2025 samt precisera uppföljning, ansvar och prioriterade aktiviteter.
Ekonomiska förutsättningar
Insatser kopplade till handlingsplanen prövas i den långsiktiga investeringsplanen och avgörs
årligen i Mål- och budgetprocessen.
Uppföljning
Bredbandsprogrammet följs upp årligen i kommunens ordinarie programuppföljning.
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Strategi för bredbandsutbyggnad
Det övergripande målet för Uppsala kommun är att
-

99,9 procent av alla hushåll och arbetsställen i Uppsala kommun ska ha tillgång till
uppkoppling med kapacitet motsvarande 1 Gbit/s senast 2025.

För kommunens del så handlar det om att tillsammans med marknadsaktörer, markägare,
föreningsliv, medborgare och andra se över möjligheter för att åstadkomma en god
bredbandsutbyggnad. För att nå målen i bredbandsprogrammet krävs flera insatser.
Åtgärd
Säkerställ att tillgången till
internetanslutning, med hög
kapacitet och tillförlitlighet, är
god i alla kommundelar.

Huvudansvarig
KS

År
2025

Aktiviteter

Huvudansvarig

Berörda aktörer

År

Ta fram ett arbetssätt som
konkretiserar kommunens arbete
med att nå målsättningen, i alla
delar av kommunen.
Säkerställa kommunens
medverkan i regional och
nationell samverkan.
Verka för att
bredbandsutvecklingen sker
genom ett robust nät.
Vara en god samarbetspartner
genom exempelvis effektiv
handläggning av grävtillstånd och
markavtal samt vara behjälpliga
med kartmaterial och information.
Aktivt bidra till att kanalisation
finns tillgänglig i
utbyggnadsprojekt.
Stötta och initiera lokala
fiberprojekt.
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Ha god kontakt med
marknadsaktörer.
Informera marknadsaktörerna om
relevanta planärenden.
Erbjuda marknadsaktörer att
samförlägga kanalisation för fiber
vid kommunala gräv- och
beläggningsarbeten.
Mäta mobiltäckningen avseende
4G och mobilt bredband inom
kommunen.
Ge råd och stötta medborgare i de
frågor som kan uppstå och aktivt
informera om bredbandsutbyggnadsläget.
Informera om läget för
bredbandsutbyggnad.
Arbeta för att motverka digitalt
utanförskap hos medborgare.
Verka för ökad förekomst av
publikt wifi.
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Reviderad
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Uppsala vatten och
avfall AB
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Stöd för bredbandsutbyggnad
Det svenska landsbygdsprogrammet
Det svenska landsbygdsprogrammet ger möjlighet till olika ersättningar och stöd för
bredbandsutveckling. Det finns möjlighet att söka stöd för bredbandsutbyggnad hos
Länsstyrelsen Uppsala län.
Mer information finns på www.jordbruksverket.se och www.lansstyrelsen.se/uppsala.
Upplandsbygd – lokalt ledd utveckling
Kommunen medfinansierar årligen föreningen Upplandsbygd tillsammans med Sigtuna,
Knivsta och Östhammars kommuner. Hos Upplandsbygd är det möjligt att söka stöd för att
genomföra förstudier för bredbandsutbyggnad.
Upplandsbygds funktion är att göra det möjligt för näringslivet, det civila samhället och den
offentliga sektorn att tillsammans hitta samarbeten som utvecklar landsbygden, framförallt
inom deras fokusområden företagande, samspelet mellan land och stad, ungdomar och
utvecklande bygder. Mer information om Upplandsbygd lokalt ledd utveckling finns på
www.upplandsbygd.se.
Stöd till föreningar som tar ett övergripande ansvar för sin bygds utveckling
Alla lokala samverkansaktörer som driver demokrati- och utvecklingsfrågor i sin bygd kan
söka bidrag från kommunstyrelsen. Stödet söks i mars varje år. Den sammanlagda summan
för stödet är 300 000 kr. mindre insatser kopplat till digitalisering och bredbandsutbyggnad
kan sökas via stödet.

