BILAGA
Kommunala bredbandsstrategier - sammanfattning

Bjurholms kommun – Bredbandsstrategi 2021-2025
Politisk viljeinriktning: Bjurholms kommun ska äga bredbandsnät (Bjurholms Net) och vara
initiativtagare till utbyggnad av den digitala infrastrukturen i kommunen. Det övergripande målet
med verksamheten är att Bjurholms ska ha bredband i världsklass. Den långsiktiga visionen är att alla
hushåll, företag och fritidsboenden ska ha möjlighet till bredbandsanslutning. På så sätt skapas
förutsättningar för lokal tillväxt, konkurrenskraft, innovationsförmåga och digital valfrihet.
Kommunens bredbandsstrategi ska följa nationella och regionala visioner och strategier, om inte
annat beslutas i enskilda ärenden.
Principer som ska gälla: Bjurholms kommun ska äga och utveckla stadsnätet som en del av
samhällsinfrastrukturen utifrån ett demokratiperspektiv. Det kommunala ägandet av
bredbandsinfrastrukturen är viktig för att säkerställa den långsiktiga utvecklingen, oberoende av
kommersiella incitament. Kommunens styrning av stadsnät och dess verksamhet ska sträva efter att
uppnå samhällsnytta och uppsatta bredbandsmål.
Bredbandsnät som byggs eller ägs av Bjurholms kommun ska vara s.k. Öppna nät. Det innebär att
infrastrukturen ska vara tillgänglig för marknadens alla aktörer på lika villkor. Nätet är öppet för alla
som vill hyra fiber och för alla som vill erbjuda tjänster i det kommunägda stadsnätet. Kommunen
som nätägare ska erbjuda en möjlighet till företag, offentliga organisationer och allmänhet att
ansluta sig till nätet.
Slutkunden (hushållet eller företaget) gör sina egna val av tjänster i nätet.
Avseende Samverkan i Västerbotten: Bjurholms Kommun ska fortsätta delta i det regionala
samarbetet som leds av Region Västerbotten och AC-Net. För att Västerbotten inte ska halka efter i
bredbandsutvecklingen behöver samarbetet både fortsätta och fördjupas, för att skapa
kostnadseffektiva och hållbara framtidslösningar. Detta kan till exempel gälla samverkan kring
innehållstjänster i nätet, drift, upphandlingar, hantering av lagar och regelverk.
Bjurholms kommun ska prioritera att delta i möten och samverkansprojekt med andra kommuner
och regionala aktörer i syfte att identifiera synergieffekter och utbyta kunskap och erfarenhet. Samt
medverka i fortsatt utveckling av samrådsmodeller för resursfördelning i ”Västerbottensmodellens”
anda.

Dorotea kommun – Bredbandsstrategi 2021-2025
Politisk viljeinriktning: Dorotea kommun ska äga bredbandsnät (DoroNet) och vara initiativtagare till
utbyggnad av den digitala infrastrukturen i kommunen. Det övergripande målet med verksamheten
är att Dorotea ska ha bredband i världsklass. Den långsiktiga visionen är att alla hushåll, företag och
fritidsboenden ska ha möjlighet till bredbandsanslutning. På så sätt skapas förutsättningar för lokal
tillväxt, konkurrenskraft, innovationsförmåga och digital valfrihet. Kommunens bredbandsstrategi ska
följa nationella och regionala visioner och strategier, om inte annat beslutas i enskilda ärenden.

Principer som ska gälla: Dorotea kommun ska äga och utveckla stadsnätet som en del av
samhällsinfrastrukturen utifrån ett demokratiperspektiv. Det kommunala ägandet av
bredbandsinfrastrukturen är viktig för att säkerställa den långsiktiga utvecklingen, oberoende av
kommersiella incitament. Kommunens styrning av stadsnät och dess verksamhet ska sträva efter att
uppnå samhällsnytta och uppsatta bredbandsmål. Bredbandsnät som byggs eller ägs av Dorotea
kommun ska vara så kallade öppna nät.
Avseende Samverkan i Västerbotten: Dorotea Kommun ska fortsätta delta i det regionala
samarbetet som leds av Region Västerbotten och AC-Net. För att Västerbotten inte ska halka efter i
bredbandsutvecklingen behöver samarbetet både fortsätta och fördjupas, för att skapa
kostnadseffektiva och hållbara framtidslösningar. Detta kan till exempel gälla samverkan kring
innehållstjänster i nätet, drift, upphandlingar, hantering av ansökningar, projekt och
utbyggnadssatsningar samt hantering av lagar och regelverk.
Dorotea kommun ska prioritera att delta i möten och samverkansprojekt med andra kommuner och
regionala aktörer i syfte att identifiera synergieffekter och utbyta kunskap och erfarenhet. Samt
medverka i fortsatt utveckling av samrådsmodeller för resursfördelning i ”Västerbottensmodellens”
anda.

Vindelns kommun – en ny bredbandsstrategi under revidering
En ny bredbandsstrategi är under framtagande men har ännu ej beslutats. I den bredbandsstrategi
som för närvarande gäller, 2014-2020, uttrycks den politiska viljeinriktningen som att det
övergripande målet är att Vindelns kommun ska ha bredband i världsklass. Den långsiktiga visionen
är att alla hushåll, företag och fritidsområden ska ha möjlighet till bredbandsanslutning. Därigenom
kan tillväxt, konkurrenskraft och innovationsförmåga stimuleras. Bredbandsnät som byggs eller ägs
av Vindelns kommun ska vara så kallade ”öppna nät” enligt Stadsnätsföreningens definition.
Bredband erbjuds genom ViNet, Vindelns stadsnät. Vindelns kommun avser att även i framtiden äga
bredbandsnät och vara initiativtagare till utbyggnad av bredbandsinfrastruktur i kommunen.

Lycksele kommun – Bredbandsstrategi 2015-2020
I bredbandsstrategin uttrycks att det övergripande målet är att Lycksele kommun ska ha bredband i
världsklass. Den långsiktiga visionen är att alla hushåll, företag och fritidsområden ska ha möjlighet
till bredbandsanslutning. Därigenom kan tillväxt, konkurrenskraft och innovationsförmåga stimuleras.
Lycksele kommun ska äga bredbandsnät och vara en initiativtagare till utbyggnad av
bredbandsinfrastruktur i kommunen. Bredbandsnät som byggs eller ägs av Lycksele kommun ska vara
s.k ”öppna nät” enligt Stadsnätsföreningens definition. Kommunägda Lycksele stadsnät fungerar som
leverantörsoberoende nätägare.

Malå kommun – Bredbandsstrategi 2021-2025
Malå kommun har fastställt reviderad bredbandsstrategi för perioden 2021-2025.
Politisk viljeinriktning: I Malå kommuns bredbandsstrategi framgår att kommunen ska äga
bredbandsnät och vara initiativtagare till utbyggnad av den digitala infrastrukturen i kommunen, med
den långsiktiga visionen att alla hushåll, företag och fritidsboenden ska ha möjlighet till

bredbandsanslutning. I Malå kommun finns dels kommunalt stadsnät (MalaMan) samt
marknadsaktörer. Kommunens IT-enhet är kommunikationsoperatör i nätet, Malå kommun erbjuder
inga egna tjänster. I bredbandsstrategin beskrivs även fortsatt samordning med det regionala nätet
(AC-Net) och andra kommuner för att säkerställa Post- och telestyrelsens krav på driftsäkerhet.
Principer som ska gälla: Malå kommun ska äga och utveckla stadsnätet som en del av
samhällsinfrastrukturen utifrån ett demokratiperspektiv. Det kommunala ägandet av
bredbandsinfrastrukturen är viktig för att säkerställa den långsiktiga utvecklingen, oberoende av
kommersiella incitament. Kommunens styrning av stadsnät och dess verksamhet ska sträva efter att
uppnå samhällsnytta och uppsatta bredbandsmål.
Avseende Samverkan i Västerbotten: Samverkan i Västerbotten framhålls viktigt, och Mål kommun
ska fortsätta delta i det regionala samarbetet som leds av Region Västerbotten och AC-Net. I
bredbandsstrategin framhålls att samarbetet behöver både fortsätta och fördjupas, till exempel vad
gäller samverkan kring innehållstjänster i nätet, drift, upphandlingar, hantering av ansökningar,
projekt och utbyggnadssatsningar samt hantering av lagar och regelverk.

Norsjö kommun – Bredbandsstrategi 2022-2026
Förslag till bredbandsstrategi hanteras av kommunfullmäktige i mars 2022.
I förslaget uttrycks enligt nedan
Politisk viljeinriktning: Bredbandsnätet är en samhällskritisk infrastruktur och utgör liksom annan
samhällsbärande infrastruktur en viktig förutsättning för att bo, leva och verka i Norsjöbygden.
Bredbandsstrategin är en del i visionsarbetet och beskriver hur stadsnätet ska bidra till visionen
Världens bästa vardag. Stadsnätet och bredbandsverksamheten ska vara ett verktyg för
utveckling som ska samverka med, och förstärka, andra insatser som stärker varumärket och
bilden av Norsjöbygden. Norsjö kommun ska vara en aktiv och självständig nätägare som genom
strategiska utvecklingsinsatser och samarbeten lokalt, regionalt och nationellt säkerställer
stadsnätets täckning, drift och utveckling. För Norsjö kommuns stadsnät är den övergripande
målsättningen att vara ett nät med hög anslutningsgrad, robust infrastruktur, rationell drift och
kundnytta. Därigenom kan bredbandsstrategins genomförande stärka andra strategier för en bra
vardag då den bidrar till att möjliggöra nya sätt att leverera det vardagsnära.
Principer som ska gälla: Norsjö kommuns bredbandsnät ska vara ett s k Öppet nät. Det innebär
att infrastrukturen ska vara tillgänglig för marknadens alla aktörer på lika villkor. Nätet är öppet
för alla som vill hyra fiber och för alla som vill erbjuda tjänster i det kommunägda stadsnätet.
Kommunen som nätägare ska erbjuda företag, offentliga organisationer och allmänhet att
ansluta sig till nätet. Slutkunden (hushållet eller företaget) gör sina egna val av tjänster i nätet.
Avseende Samverkan i Västerbotten: Norsjö kommun ska fortsätta delta i det regionala
samarbetet som leds av Region Västerbotten och AC-Net. För att Västerbotten inte ska halka
efter i bredbandsutvecklingen behöver samarbetet både fortsätta och fördjupas, för att skapa
kostnadseffektiva och hållbara framtidslösningar. Detta kan till exempel gälla samverkan kring
innehållstjänster i nätet, drift, upphandlingar, hantering av ansökningar, projekt och
utbyggnadssatsningar samt hantering av lagar och regelverk.

Norsjö kommun ska prioritera att delta i möten och samverkansprojekt med andra kommuner
och regionala aktörer i syfte att identifiera synergieffekter och utbyta kunskap och erfarenhet.
Samt medverka i fortsatt utveckling av samrådsmodeller för resursfördelning i
”Västerbottensmodellens” anda.

Nordmalings kommun – Bredbandsstrategi för 2021-2025
Politisk viljeinriktning: Nordmalings kommun ska äga bredbandsnät (Prisma) och vara initiativtagare
till utbyggnad av den digitala infrastrukturen i kommunen. Det övergripande målet med
verksamheten är att Nordmalings kommun ska ha bredband i världsklass. Den långsiktiga visionen är
att alla hushåll, företag och fritidsboenden ska ha möjlighet till bredbandsanslutning. På så sätt
skapas förutsättningar för lokal tillväxt, konkurrenskraft, innovationsförmåga och digital valfrihet.
Kommunens bredbandsstrategi ska följa nationella och regionala visioner och strategier, om inte
annat beslutas i enskilda ärenden.
Principer som ska gälla: Nordmalings kommun ska äga och utveckla stadsnätet som en del av
samhällsinfrastrukturen utifrån ett demokratiperspektiv. Det kommunala ägandet av
bredbandsinfrastrukturen är viktig för att säkerställa den långsiktiga utvecklingen, oberoende av
kommersiella incitament. Kommunens styrning av stadsnät och dess verksamhet ska sträva efter
att uppnå samhällsnytta och uppsatta bredbandsmål.

Bredbandsnät som byggs eller ägs av Nordmalings kommun ska vara så kallade öppna nät.
Avseende Samverkan i Västerbotten: Nordmalings kommun ska fortsätta delta i det regionala
samarbetet som leds av Region Västerbotten och AC-Net. För att Västerbotten inte ska halka
efter i bredbandsutvecklingen behöver samarbetet både fortsätta och fördjupas, för att skapa
kostnadseffektiva och hållbara framtidslösningar. Detta kan till exempel gälla samverkan kring
innehållstjänster i nätet, drift, upphandlingar, hantering av ansökningar, projekt och
utbyggnadssatsningar samt hantering av lagar och regelverk.
Nordmalings kommun ska prioritera att delta i möten och samverkansprojekt med andra
kommuner och regionala aktörer i syfte att identifiera synergieffekter och utbyta kunskap och
erfarenhet. Samt medverka i fortsatt utveckling av samrådsmodeller för resursfördelning i
”Västerbottensmodellens” anda.

Robertsfors kommun – Bredbandsstrategi är under framtagande
Bredbandsstrategi för Robertsfors kommun är under beredning, och kommer att beslutas i februari
2022.

Skellefteå kommun
Skellefteå kommuns senast beslutade kommunala bredbandsstrategi avser perioden 2015-2020, och
det är enligt uppgift i dagsläget inte klart om en revidering av bredbandsstrategi ska genomföras.

Sorsele kommun – Bredbandsstrategi 2021-2025
Politisk viljeinriktning: Sorsele kommun ska äga bredbandsnät och vara initiativtagare till utbyggnad
av den digitala infrastrukturen i kommunen. Det övergripande målet med verksamheten är att
Sorsele kommun ska ha bredband i världsklass. Den långsiktiga visionen är att alla hushåll, företag
och fritidsboenden ska ha möjlighet till bredbandsanslutning. På så sätt skapas förutsättningar för
lokal tillväxt, konkurrenskraft, innovationsförmåga och digital valfrihet.
Kommunens bredbandsstrategi ska följa nationella och regionala visioner och strategier, om inte
annat beslutas i enskilda ärenden.
Principer som ska gälla: Sorsele kommun ska äga och utveckla stadsnätet som en del av
samhällsinfrastrukturen utifrån ett demokratiperspektiv.
Det kommunala ägandet av bredbandsinfrastrukturen är viktig för att säkerställa den långsiktiga
utvecklingen, oberoende av kommersiella incitament.
Kommunens styrning av stadsnät och dess verksamhet ska stäva efter att uppnå samhällsnytta och
uppsatta bredbandsmål.
Avseende Samverkan i Västerbotten: Sorsele Kommun ska fortsätta delta i det regionala
samarbetet som leds av Region Västerbotten och AC-Net. För att Västerbotten inte ska halka efter i
bredbandsutvecklingen behöver samarbetet både fortsätta och fördjupas, för att skapa
kostnadseffektiva och hållbara framtidslösningar. Detta kan till exempel gälla samverkan kring
innehållstjänster i nätet, drift, upphandlingar, hantering av ansökningar, projekt och
utbyggnadssatsningar samt hantering av lagar och regelverk.
Sorsele kommun ska prioritera att delta i möten och samverkansprojekt med andra kommuner och
regionala aktörer i syfte att identifiera synergieffekter och utbyta kunskap och erfarenhet. Samt
medverka i fortsatt utveckling av samrådsmodeller för resursfördelning i ”Västerbottensmodellens”
anda.

Storumans kommun – nu gällande bredbandsstrategi avser perioden 2015-2020
I den nu gällande bredbandsstrategin för Storumans kommun som avser perioden 2015-2020,
beskrivs att Storumans kommun ska äga bredbandsnät (SumNet) och vara initiativtagare till
utbyggnad av bredbandsinfrastruktur i kommunen, bredbandsnät som byggs eller ägs av kommunen
ska vara så kallade öppna nät. I strategin uttrycks som politisk viljeinriktning att Storumans kommun
avser att även i framtiden äga bredbandsnät och vara initiativtagare till utbyggnad av
bredbandsinfrastruktur i kommunen. Ett revideringsarbete pågår.

Umeå kommun
Umeå kommun har ett IT-infrastrukturprogram som avser perioden 2015-2019.

Vilhelmina kommun – bredbandsstrategi för 2021-2025 under behandling
Förslag till reviderad bredbandsstrategi för Vilhelmina kommun är under behandling, i det förslag till
bredbandsstrategi för 2021-2025 som ska behandlas av kommunfullmäktige framgår politisk
viljeinriktning och principer som ska gälla.

Politisk viljeinriktning: Vilhelmina kommun ska äga bredbandsnät (VilNet) och vara initiativtagare till
utbyggnad av den digitala infrastrukturen i kommunen. Det övergripande målet med verksamheten
är att Vilhelmina ska ha bredband i världsklass. Den långsiktiga visionen är att alla hushåll, företag
och fritidsboenden ska ha möjlighet till bredbandsanslutning. På så sätt skapas förutsättningar för
lokal tillväxt, konkurrenskraft, innovationsförmåga och digital valfrihet.
Kommunens bredbandsstrategi ska följa nationella och regionala visioner och strategier, om inte
annat beslutas i enskilda ärenden.
Principer som ska gälla: Vilhelmina kommun ska äga och utveckla stadsnätet som en del av
samhällsinfrastrukturen utifrån ett demokratiperspektiv. Det kommunala ägandet av
bredbandsinfrastrukturen är viktig för att säkerställa den långsiktiga utvecklingen, oberoende av
kommersiella incitament. Kommunens styrning av stadsnät och dess verksamhet ska sträva efter att
uppnå samhällsnytta och uppsatta bredbandsmål.
Bredbandsnät som byggs eller ägs av Vilhelmina kommun ska vara s.k. Öppna nät.
Avseende Samverkan i Västerbotten: Vilhelmina Kommun ska fortsätta delta i det regionala
samarbetet som leds av Region Västerbotten och AC-Net. För att Västerbotten inte ska halka efter i
bredbandsutvecklingen behöver samarbetet både fortsätta och fördjupas, för att skapa
kostnadseffektiva och hållbara framtidslösningar. Detta kan till exempel gälla samverkan kring
innehållstjänster i nätet, drift, upphandlingar, hantering av ansökningar, projekt och
utbyggnadssatsningar samt hantering av lagar och regelverk.
Vilhelmina kommun ska prioritera att delta i möten och samverkansprojekt med andra kommuner
och regionala aktörer i syfte att identifiera synergieffekter och utbyta kunskap och erfarenhet. Samt
medverka i fortsatt utveckling av samrådsmodeller för resursfördelning i ”Västerbottensmodellens”
anda.

Vindelns kommun – bredbandsstrategi under revidering
Bredbandsstrategin är för närvarande under revidering, nu gällande strategi avser perioden 20142020. Kommunägda ViNet fungerar som leverantörsoberoende nätägare.
Politisk viljeinriktning: Det övergripande målet är att Vindelns kommun ska ha bredband i
världsklass.
Den långsiktiga visionen är att alla hushåll, företag och fritidsområden ska ha möjlighet till
bredbandsanslutning. Därigenom kan tillväxt konkurrenskraft och innovationsförmåga stimuleras.
Vindelns kommun avser att även i framtiden äga bredbandsnät och vara initiativtagare till utbyggnad
av bredbandsinfrastruktur i kommunen.
Fastställda principer är kopplade dels till ekonomi (kommunens totala bredbandsnät på sikt ska bära
sina egna kostnader), prioriterade tekniska lösningar, öppenhet (bredbandsnät som byggs eller ägs av
Vindelns kommun ska vara så kallade öppna nät enligt Stadsnätsföreningens definition). Principer
avseende robusthet, tillgänglighet, prisstruktur samt ägande, drift och tjänsteleveranser finns också
beskrivet.

Vännäs kommun – bredbandsstrategi under revidering
Bredbandsstrategin är för närvarande under revidering, nu gällande strategi avser perioden 20152020.
Politisk viljeinriktning: Kommunens bredbandsstrategi ska följa nationella och regionala visioner och
strategier om inte annat beslutas i enskilda ärenden. Som medlem i Stadsnätsföreningen (SSNf) så
följer vi deras avtalsmall och prisstruktur för att underlätta samarbete samt förenkla för vår egen
verksamhet. Då försäljning av svartfiber och kapacitet (ofta med speciella tjänster) till större kunder
sköts via AC-nets försäljningsorganisation följer vi (i samråd) deras prissättning. Avgifter och taxor
gentemot ”medborgare” hanteras på samma sätt som andra kommunala avgifter och taxor. I brist på
att kommersiella krafter bygger bredbandsnät, är det av vikt att vi själva äger och expanderar dessa
nät. För att kunna behålla kompetens på ett effektivt sätt ska kommunen vara operatör för näten.
Kommunen ska inte leverera tjänster i nätet med undantag för kabel-tv nätet där det av tekniska skäl
inte går att göra annat.
Fastställda principer i bredbandsstrategi 2015-2020 avser ekonomi, prioriterade tekniska lösningar,
robusthet, öppenhet mm – här framgår att bredbandsnät som byggs eller ägs av Vännäs kommun ska
vara så kallade öppna nät enligt Stadsnätsföreningens definition.

Åsele kommun – en ny bredbandsstrategi under revidering
En ny bredbandsstrategi är under framtagande. För närvarande gäller bredbandsstrategi 2015-2020.
Politisk viljeinriktning: I den nu gällande framgår att Det övergripande målet är att Åsele kommun
ska ha bredband i världsklass. Den långsiktiga visionen är att alla hushåll, företag och fritidsområden
ska ha möjlighet till bredbandsanslutning. Därigenom kan tillväxt konkurrenskraft och
innovationsförmåga stimuleras. Åsele kommun avser att även i framtiden äga bredbandsnät och vara
initiativtagare till utbyggnad av bredbandsinfrastruktur i kommunen. Bredband erbjuds via AseleNet.
Fastställda principer är kopplade dels till ekonomi (kommunens totala bredbandsnät på sikt ska bära
sina egna kostnader), prioriterade tekniska lösningar, öppenhet (bredbandsnät som byggs eller ägs av
Åsele kommun ska vara så kallade öppna nät enligt Stadsnätsföreningens definition). Principer
avseende robusthet, tillgänglighet, prisstruktur, ägande, drift och tjänsteleveranser finns också
beskrivet.

