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1 Inledning 
Tillgång och användning av digital kommunikation ger ökade möjligheter att ta 
del av samhällets tjänster och utbud, ta del av digitala tjänster samt driva och 
utveckla företag. Det bidrar också till social sammanhållning. För ett hållbart 
samhällsbygge är bredbandsinfrastrukturen en förutsättning.  

Genom en bredbandsinfrastruktur i ständig utveckling kan möjligheter och 
risker hanteras och skapa förutsättningar för ett datadrivet samhälle, för 
digitalisering och för digital omställning.  

Bredbandsrategin hänger ihop med regeringens digitaliseringsstrategi och utgår 
från dalarnas bredbandstrategi 2019-2025. Regeringens digitaliseringsstrategi 
har som övergripande mål att Sverige ska vara bäst i världen på att ta tillvara på 
digitaliseringens möjligheter. Ludvika kommuns bredbandstrategi fokuserar på 
tillgången på bredband och hur den ska förbättras i kommunen.  

I det nuvarande utbyggandet av bredband ingår det att ta fram en långsiktig 
förvaltningsorganisation för bredband.  

2 Syfte  
Det övergripande syftet med bredbandstrategin är att skapa förutsättningar för 
fortsatt bredbandsutbyggnad så att alla kan delta i det demokratiska samhället 
och kunna använda digitala tjänster oavsett var man bor, verkar och vistas.  

Vidare ska strategin ge en tydlig målbild och inriktning för 
bredbandsutbyggnaden i Ludvika kommun till och med år 2025. Strategin ska 
också ge en övergripande bild över de utmaningar som finns samt föreslå 
åtgärdsområden att bevaka och arbeta med i kommunen för att säkerställa att 
målen uppnås.  

Strategin ska också ligga till grund för handlingsplaner och åtgärder inom 
bredbandsutbyggnaden. 

3 Övergripande mål  
Det övergripande målet är att Ludvika kommun ska verka för att möjliggöra 
digital kommunikation i hela kommunen där bredbandsinfrastrukturen 
motsvarar användarens behov. Vidare ska Ludvika kommun uppfylla de 
nationella målen som antagits för bredbandsutbyggnaden genom att definiera 
egna mål inom kommunens geografiska yta. 

3.1 Delmål 
Ludvika kommuns delmål är följande och utgår från Region Dalarnas 
bredbandsstrategi: 

- År 2025 bör minst 98% av alla hushåll, företag och kommunala 
verksamheter ha tillgång till minst 1 Gbit/s.  
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- År 2025 bör (om inte 98 % överstigs) övriga 1,9 procent ha tillgång till 
100 Mbit/s och övriga 0,1 procent bör ha tillgång till 30 Mbit/s.  

Mobiltäckningsmålet 

- År 2023 ska områden där människor och företag normalt befinner sig 
ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet.  

4 Förutsättningar för måluppfyllelse 
Utbyggnaden av bredband ska fokuseras på byggnation av fiberbaserade 
bredbandsnät då denna teknik är en grundförutsättning för såväl fasta som 
mobila bredbandsnät i framtiden. Bredbandsnäten ska kunna tillgodose både 
befintligt och framtida behov av kapacitet och tillgänglighet.  

Planering och utbyggnad av bredband ska så långt som möjligt samordnas med 
satsningar på nationell och regional nivå. Samverkan bör kunna ske med 
omkringliggande län och grannkommunerna.  

För att nå måluppfyllelse behövs vissa förutsättningar. Om målen ska kunna 
uppnås behövs bland annat;  

 Samförläggning med övrig infrastruktur. 

 Kommunicera nyttan och behoven av bredband. 

 Samverka regionalt/kommunalt/lokalt. 

 Samverkan över regiongränsen. 

 Stöd till byalag och intresseföreningar i bredbandsutbyggnaden. 

 Dra nytta av den befintliga infrastrukturutbyggnaden. 

 Nyttja befintliga och kommande stödmedel optimalt. 

 Verka för ytterligare finansiellt stöd till kommunen. 

5 Genomförande 
Genomförande ska ske i projektform och förvaltningen av bredband ska vara 
klart innan 2025. Projektet bör beakta följande inriktningar för att uppnå målen: 

 Kommunen ska verka för att även de orter där marknadens intresse är lågt 
får tillgång till fiber.  

 Kommunen ska verka för att tillgången av bredband säkerställs vid 
nybyggnad genom att utrymme för bredband ges i de planer som tas fram, 
både på översikts- och detaljplanenivå.  

 Kommunen ska verka för att fiberbaserad IT-infrastruktur säkerställs vid 
nyexploatering av bostads- och industriområden, vindkraftsparker samt 
vägar, va-anläggningar, dammbyggnader och fjärrvärme.  
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 Kommunen ska verka för att säkerställa att samförläggning av bredband 
sker.  

 Kommunen ska informera hushåll och företag om bredband och hur de 
kan få tillgång till bredband.  

 Kommunen ska kartlägga fiberuppbyggnaden med berörda aktörer. 

 Kommunen ska kartlägga mobiltäckningen. 

 Kommunen ska kvalitetssäkra bredbandsutbyggnaden enligt Robust fiber.  

6 Förvaltning  
Under strategins tidsperiod mellan 2021- 2025 ingår det att ta fram en långsiktig 
förvaltningsmodell, Modellen kommer att läggas fram för politiskt beslut under 
tidsperioden.  


