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Bredbandspolicy för Eslövs kommun 
Tillgång till säkert bredband med hög kapacitet håller på att bli förutsättning 
för att driva företag, arbeta hemifrån, ta del av välfärdstjänster samt 
grundläggande samhällsinformation och samhällsservice etc. Tillgång till 
bredband är i grunden en demokrati- och rättighetsfråga och väl förankrad i 
vart och ett av de tre perspektiven i visionen för Eslövs kommun 

• Medborgare och andra intressenter 

• Tillväxt och hållbar utveckling 

• Verksamhet och medarbetare 
 
Eslövs kommun ska 

• verka för att all bredbandsutbyggnad inom kommunen sker genom öppna 
och konkurrensneutrala nät 

• verka för att 100 procent av kommunala arbetsplatser, skolor, förskolor, 
och övriga kommunala inrättningar har tillgång till 100 Mbit/s år 2020 

• verka för att minst 50 procent av kommunens hushåll abonnerar på minst 
100Mbit/s år 2020 

• skapa förutsättningar för marknaden att åstadkomma 
o att minst 95 procent av kommunens hushåll och företag har tillgång till 

bredband om minst 100 Mbit/s år 2020 
o att det i hela kommunen finns tillgång till stabila mobila tjänster av god 

kvalitet år 2023 
- där man normalt befinner sig 
- situationsanpassat 
- applikationstäckning 

o att hela Eslövs kommun har tillgång till snabbt bredband år 2025 
- 98 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 1Gbit/s 
- 1,9 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 100 Mbit/s 
- 0,1 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 30Mbit/s 

o samverka med övriga skånska kommuner, Region Skåne med flera 
aktörer inom bredbandsutbyggnad 

 

Bakgrund 
Bredbandspolicy för Eslövs kommun ansluter till 
”Sverige helt uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi” (december 2016) 
http://www.regeringen.se/informationsmaterial/2016/12/sverige-helt-
uppkopplat-2025---en-bredbandsstrategi/ 
 
En digital Agenda för Europa (maj 2010) kap 2.4 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=celex:52010DC0245 


