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Inledning
Verksamhetsplan för bredband har syftet att beskriva kommunens nytta med bredband,
strategi för utbyggnad, kommunens organisation samt uppföljning.
Verksamhetsplanen är kopplad till policy för bredband, antagen av kommunfullmäktige §182,
2016-12-19. Policyn anger att den politiska ambitionen för arbetet med bredband bedrivs
genom att erbjuda bredband till de som bor, verkar och vistas i kommunen. I policyn framgår
Ljungby kommuns mål och ansvar för bredbandsarbetet.
Begreppet bredband innebär att anslutningen har hög överföringshastighet i båda riktningarna.
Ambitionen är också att den ska vara stabil och tillförlitlig.

Nyttan med bredband
Bredband betraktas i Ljungby kommun som en lika nödvändig del av infrastrukturen som
exempelvis vägar, järnvägar och elnät. Kraven ökar på stabila och tillförlitliga anslutningar
med hög överföringskapacitet. Genom anslutningarna möjliggörs tillgång till service såsom
kommunikation med myndigheter, banker, handel och olika former av vård och omsorg.
Tillgång till bredband är även en förutsättning för utveckling av befintliga företag och
skapande av nyetableringar, samt tillgång till tjänster såsom utbildning, telefoni och TV.
Vidare skapar bredbandstillgång förutsättningar för attraktiv bostads- och arbetsmarknad
oavsett geografiskt läge.

Strategi för utbyggnad
I Ljungby kommun kan olika marknadsaktörer bygga bredband.
Planering och utbyggnad av bredband ska samordnas med satsningar på nationell, regional
och lokal nivå för att nå maximal geografisk täckning. Där utbyggnad sker ska samtliga
fastigheter i det geografiska området tas i beaktan så att ”vita fläckar” inte uppstår.
Samförläggning ska ske där det finns planer på utbyggnad t.ex. av vägar, vatten och avlopp, el
och fjärrvärme.

Organisation
Kommunfullmäktige antar policy för bredband för Ljungby kommun och ägardirektiv för
Ljungby Energi AB.
Kommunstyrelsen antar verksamhetsplan för bredband för Ljungby kommun och ansvarar
för strategisk ledning och uppföljning. Kommunledningsförvaltningen ansvarar för det
strategiska arbetet och deltar i kontaktskapande aktiviteter och diskussioner för
bredbandsutveckling.
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Ljungby Energi AB med dotterbolaget Ljungby Energinät AB ansvarar för utbyggnad av
bredband, samt för att söka möjliga externa medel för bredbandsprojekt.

Uppföljning
Kommunledningsförvaltningen ansvarar för att kontinuerligt följa upp bredbandsutbyggnad.
Årlig sammanställning av bredbandsutbyggnad genomförs av kommunledningsförvaltningen.
Sammanställningen redovisas i Ljungby kommuns årsredovisning.

4 av 4

