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PROGRAM 
Uttrycker värdegrund och önskvärd utveckling av verksamheten. 

 

POLICY 
Uttrycker ett värdegrundsbaserat förhållningssätt och principer för 

vägledning. 

 

STRATEGI 
Konkretiserar ett program eller en policy och utgör en grund för  

Prioritering. 

 

HANDLINGSPLAN 
Beskriver konkreta mål och åtgärder. 

 

RIKTLINJER 
Säkerställer ett riktigt agerande och en god kvalitet vid handläggning  
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Sammanfattning 
 
En väl utbyggd digital infrastruktur är en grundförutsättning för kommunens utveckling mot en modern 
och attraktiv kommun. Genom att använda digitaliseringens möjligheter kan vi bidra till att skapa ett 
demokratiskt, hållbart och klimatsmart samhälle. Vi skapar även goda förutsättningar för en effektivare, 
smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovationer och delaktighet. Digitala tjänster med hög 
kvalitet ska kunna användas av alla hushåll och företag i kommunen. Det kan aktivt bidra till att förenkla 
vardagen för företagare och privatpersoner och är en viktig del i kommunens mål för hållbar tillväxt.  
 
Regeringens har satt som mål för bredbandspolitiken i Sverige, som också fångats upp i det regionala 
samarbetet inom Örebro län. Örebro kommun ska verka för att uppfylla de regionala målen som antagits 
för bredbandsutbyggnaden. Det övergripande målet är att minst 90 procent av hushållen och företagen i 
såväl tätorterna som på landsbygden bör kunna erbjudas en överföringshastighet om minst 100 Mbit/s  
senast år 2020. 
 
Kommunens ambition är att det ska finnas förutsättningar att både bo och verka som företagare såväl i 
staden som på landsbygden med en bra servicenivå. Idag har endast omkring 29 procent av hushållen om 
företagen på landsbygden tillgång till bredband med föreskriven hastighet. Kommunen har därför för 
avsikt att primärt att inrikta sina resurser mot landsbygden.  
 
Utbyggnaden av bredbandsnäten sker idag huvudsakligen på kommersiell grund. Detta fungerar väl inom 
tätorterna där det finns ett stort intresse från de nätägare och bredbandsoperatörer som verkar på 
marknaden att ansluta hushåll och företag mot fibernät. Kommunen anser därför att bredband inom 
tätort även fortsättningsvis ska tillhandahållas av marknadens aktörer på kommersiell grund. För 
landsbygden är situationen däremot en annan och där behövs offentligt stöd för att bredbandsutbyggnad 
ska komma till stånd.  
 
Syftet med kommunen bredbandsstrategi är att lyfta fram den politiska viljan och ge vägledning i 
förverkligandet av kommunens strategiska mål i bredbandsfrågan. Bredbandsstrategin ska spegla Örebro 
kommuns värderingar och intentioner.  
 
I detta dokument beskrivs de strategiska inriktningsmålen för bredbandsutbyggnaden i Örebro kommun. 
Förverkligandet av de strategiska målen kommer att anges och följas upp genom handlingsplanen 
”Utbyggnadsplan för bredband i Örebro kommun” som kommer att föreslås kommunstyrelsen under  
hösten 2016 och sedan årligen uppdateras.  
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1. Strategisk inriktning för bredbandsutbyggnaden i 

Örebro kommun  
 
Örebro är en kommun i stark tillväxt både vad gäller antal människor, handel, logistik och 
företagande. Kommunens vision är att bli Skandinaviens mest attraktiva medelstora stad, en 
kommun där det är viktigt att människor och företag trivs och utvecklas.  
 
Goda kommunikationslösningar är en nödvändighet i ett modernt demokratiskt samhälle. Det 
främjar innovationer, konkurrenskraft och samhällsutveckling och bidrar till att förenkla vardagen 
för företag och privatpersoner.  
 
För en kommun i tillväxt är det av största vikt att den digitala infrastrukturen byggs ut i samma takt 
som kommunen i övrigt. Användningen av IT ska vara möjlig för alla medborgare, kvinnor och 
män, flickor och pojkar, oavsett vart man bor och verkar i kommunen. Väl utvecklade digitala 
kommunikationer kan bidra till att utveckla och effektivisera såväl näringsliv som offentlig 
verksamhet. Tillgången till bredband kan därför ses som ett verktyg för kommunen att hantera de 
samhällsutmaningar som kommunen står inför. 

 
Regeringen har satt mål för bredbandspolitiken som också har fångats upp i det regionala 
samarbetet inom Örebro län. Ett väl utbyggt bredbandsnät möjliggör att elektroniska tjänster av 
hög kvalitet kan användas av alla hushåll och företag i såväl tätorterna som på landsbygden. I första 
hand ska trådbunden anslutning erbjudas, men för hushåll i mycket glest bebyggda områden kan 
anslutning via trådlösa alternativ bli aktuellt. Täckningen av mobila bredbandsnät ska vara god i 
hela länet. 
 

 

 

1.1 Bakgrund och syfte 
Syftet med kommunens bredbandsstrategi är att lyfta fram den politiska viljan och ge vägledning i 
förverkligandet av kommunens mål i bredbandsfrågan. Utbyggnaden av kommunens digitala infrastruktur 
ska hanteras långsiktigt, strategiskt och kostnadseffektivt.  
 
En väl utvecklad digital infrastruktur kan bidra till att förenkla vardagen för företagare och privatpersoner 
och är en viktig del i kommunens mål för hållbar tillväxt. Utbyggnaden av kommunens digitala 
infrastruktur ska därför hanteras långsiktigt och strategiskt och på samma sätt som andra liknande 
samhällsutvecklande frågor. Särskild hänsyn ska tas till de ställningstaganden, viljeinriktningar och 
prioriteringar som finns i kommunens översiktsplan. 
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2. Inriktning och mål för bredband i Örebro 

kommun 

2.1 Nationellt mål och inriktningsmål för regionen 

Regeringens har satt som mål för bredbandspolitiken att Sverige ska ha ett bredbandsnät i 
världsklass. I det regionala samarbetet inom Örebro län har målsättningen fångats upp och 
behandlats genom framtagandet av ”Örebro läns regionala digitala agenda”. 

 

De regionala inriktningsmålen för Örebro län har sammanställts enligt följande: 
 

Etappmål är att senast 2016 bör  

- minst 40 procent av hushållen och företagen i såväl tätorterna som på  
landsbygden kunna erbjudas en överföringshastighet på minst 100 Mbit/s. 

 
Etappmål är vidare att senast 2018 bör  

- minst 70 procent av hushållen och företagen i såväl tätorterna som på landsbygden 
 kunna erbjudas en överföringshastighet på minst 100 Mbit/s.  

- minst 98 procent av hushållen och företagen i såväl tätorterna som på landsbygden  
ha täckning av 4G-nät (eller bättre).  

- tillgång till internet finnas i alla boendeformer inom stöd, vård och omsorg.  
 

Etappmål är att senast 2020 bör 

- minst 90 procent av hushållen och företagen i såväl tätorterna som på landsbygden  
kunna erbjudas en överföringshastighet på minst 100 Mbit/s.  

- alla hushåll och företag i såväl tätorterna som på landsbygden ha täckning av  
 4G-nät (eller bättre).  

 

2.2 Örebro kommuns övergripande mål 

Örebro kommun ska verka för att uppfylla de regionala målen senast år 2020 som antagits för 
bredbandsutbyggnaden genom att definiera egna mål inom kommunens geografiska yta. 

 
Örebro kommuns övergripande mål är att senast år 2020 ska minst 90 procent av hushållen och 
företagen i kommunen, såväl i tätorterna som på landsbygden, ha möjlighet att ansluta sig till en 
överföringshastighet om minst 100 Mbit/s. 
 
 
Tillgången till bredband i Sverige mäts och följs upp av Post- och telestyrelsen (PTS). Vid den senaste 
bredbandskartläggningen1 i oktober 2015 har i genomsnitt 84 procent av hushållen i Örebro kommun 
tillgång till bredband via fiber av en hastighet av 100 Mbit/s eller mer. Inom tätort eller småort är andelen 
88 procent och för hushåll utanför tätort eller småort är andelen 29 procent. 

 

För att nå detta mål anges följande målområden: 

- En levande landsbygd  

- Stöd till byalag 

- Bredband – en del av kommunens infrastruktur 

- Framtidssäkra nät 

- Konkurrens på lika villkor 

- Ökad samordning i bredbandsfrågan  

- Finansiering 
 
Redovisning av målområdena görs i respektive avsnitt i denna bredbandsstrategi. 

                                                 
1Källa: Post- och telestyrelsen, oktober 2015. Siffrorna är avrundade. (www.statistik.pts.se/bredband) 
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3. Strategiska målområden 
 

3.1 En levande landsbygd  

Kommunens ambition är att det ska finnas förutsättningar att både bo och verka som företagare såväl i 
staden som på landsbygden med en bra servicenivå. Tillgången till bredband är en viktig framgångsfaktor 
för en levande landsbygd, och ur ett socialt hållbarhetsperspektiv en allt mer grundläggande förutsättning 
för att alla medborgare såväl flickor, pojkar som kvinnor och män ska kunna erbjudas service på lika 
villkor.  
 
Utvecklingen på landsbygden ska ske på villkor likställda de som gäller för utveckling i staden. I Örebro 
kommuns Landsbygdsprogram2 förtydligas viljeinriktningen för kommunens landsbygdsutveckling.  
  
Kommunen har målet att skapa förutsättningar för fast eller mobilt bredband för alla hushåll och företag, 
såväl i tätorterna som på landsbygden. Bredbandet ska ha god täckning, kapacitet och tillgänglighet.  
 

 
Kommunens målsättning och strategiska inriktning är att bygga ut nätet i de områden som saknar tillgång 
till bredbandsfiber med en överföringshastighet om minst 100 Mbit/s, vilket innebär särskilt fokus på 
landsbygden.  
 

 
Vid den senaste bredbandskartläggningen från Post- och telestyrelsen i oktober 2015 
hade i genomsnitt endast 29 procent av de boende på landsbygden tillgång till bredband med en sådan 
hastighet. Kommunen har därför för avsikt att primärt inrikta sina resurser på att öka tillgången till 
bredband på landsbygden. Uppskattningsvis finns det omkring 3 500 hushåll kvar på landsbygden att 
ansluta till bredbandsnätet.3  
 
Aktuella prioriteringsgrunder, prioriterade områden och förslag till utbyggnadstakt och kartläggning av 
planerad linjesträckning kommer att framgå av den årligen uppdaterade handlingsplanen: ”Utbyggnadsplan 
för bredband i Örebro kommun” som beslutas av Kommunstyrelsen. 
 
 
 

3.2 Stöd till byalag  

Kommunen ska verka för att stötta byalag och andra föreningar, till exempel vägföreningar, som vill 
ansöka om att få bygga ut bredbandsnätet i form av områdesnät på landsbygden. Kommunen ska även 
aktivt stimulera intresset för fiber på landsbygden genom till exempel informationsmöten, 
medborgardialog eller andra likande aktiviteter.   
 

 
Kommunen ska vara stöd i att stimulera det lokala intresset för bredband via fiber på landsbygden och 
vara vägen in för byalag och andra intresseföreningar på landsbygden genom att till exempel ta emot 
intresseanmälningar för fiberutbyggnad. 
 

 
 
 
 

                                                 
2 Landsbygdsprogrammet är på remiss under hösten 2016. 
3 Post- och telestyrelsen. (www.statistik.pts.se/bredband) 
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3.3 Bredband - en del av kommunens infrastruktur 

Enligt plan- och bygglagen ingår elektronisk kommunikation som en grundläggande del i infrastrukturen 
för bebyggelse och kan jämställas med annan infrastruktur så som el, vatten, avlopp och fjärrvärme. 
Utbyggnaden av IT-infrastrukturen ska därför planeras i samband med framtagandet av kommunens 
översikts- och detaljplaner. 
 

 
Bredband är en del av kommunens infrastruktur och ska därför planeras och samordnas med övrig 
infrastruktur när nya områden planeras och byggs i kommunen.  
 

 
Utbyggnaden av kommunens digitala infrastruktur ska hanteras långsiktigt och strategiskt men också 
kostnadseffektivt. Kommunen ska därför verka för att planeringen och utbyggnaden av bredband ska i 
möjligaste mån samordnas med andra infrastrukturintressenters planer. Det innebär att kommunen ska 
arbeta för att utnyttja möjligheten till så kallad samförläggning när det sker förnyelser eller förändringar i 
vatten-, avlopps eller elnät. Samförläggningen innebär att rör för bredband läggs ner tillsammans med 
övriga ledningsnät när grävningen utförs. Det är ett mycket kostnadseffektivt sätt att bygga ut nätet och 
gör det möjligt att, till en rimlig kostnad, nå områden som annars inte skulle kunna nås.  
 

 

3.4 Framtidssäkra nät 

Utbyggnaden av kommunens digitala infrastruktur ska hanteras långsiktigt och strategiskt. 
Bredbandsnäten som byggs ska vara framtidssäkra med god kapacitet och tillgänglighet.   
 
Kommunen ska verka för att planeringen och utbyggnaden av IT-infrastrukturen hanteras 
kostnadseffektivt och i möjligaste mån planeras och samförläggs ihop med övrig infrastruktur när nya 
områden planeras och byggs i kommunen.  
 
Kommunen ska i första hand verka för utbyggnad av de fiberbaserade bredbandsnäten. 
Fibernät ger robusta och framtidssäkra lösningar med hög kapacitet och har den just nu mest överlägsna 
överföringshastigheten, jämfört med annan tillgänglig teknik. Fibernäten kan även utgöra basen för 
utbyggnaden av de mobila näten. Från de fiberbaserade näten är det möjligt att t ex koppla på master som 
kan förbättra de mobila nätens täckning.    
 
Den tidigare tekniken i form av kopparbaserade analoga nät, som huvudsakligen använts för fast telefoni, 
motsvarar inte morgondagens krav på överföringshastighet för bredbandstjänster och kommer därför att 
avvecklas på sikt.  
 

 
För att långsiktigt kunna bidra till en hållbar tillväxt vill kommunen satsa på en framtidssäker  
IT-infrastruktur. 
 

 
De mobila bredbandsnäten, 4G-näten, täcker redan idag i 100 procent av kommunens hushåll4 och 
användningen av de mobila näten har ökat kraftigt de senaste åren. Tyvärr är tekniken ännu inte 
tillräckligt tillförlitlig. Den överföringshastighet som leverantörerna utlovat är till exempel allt som oftast 
inte möjlig att uppnå för kunderna. Dock finns det höga förväntningar och tilltro till den framtida 
tekniska utvecklingen på området och kommunen har för avsikt att följa den utvecklingen.  
 

                                                 
4 Post- och telestyrelsen, oktober 2015. Siffran är avrundad. Det kan finnas hushåll i kommunen som saknar 4G.  
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3.5 Konkurrens på lika villkor 

Kommunen ska aktivt och på lämpligt sätt bistå de nätägare som verkar inom kommunen och deras 
underleverantörer vid planering och utbyggnad av bredbandsnätet. Genom tidig dialog och samverkan 
ska utbyggnaden ske i linje med den viljeinriktning som framgår av kommunens översikt- och 
detaljplaner. Kommunen ska eftersträva en transparent hållning i samband med planering av utbyggnad 
och kring vilken linjesträckning som prioriteras beroende på vilken finansiering som finns. 
 

 
Kommunen ska verka för att de bredbandsnät som byggs i kommunen ska vara öppna för alla 
bredbandsoperatörer som vill erbjuda bredbandstjänster till konsumenterna på lika villkor.  
 

 
Statsbidragsfinansiering kommer att eftersträvas för bredbandsutbyggnaden i de delar av kommunens 
landsbygd där EU:s regelverk medger detta. För att få stöd för bredbandsutbyggnad ställer  
EU-kommissionen bland annat krav på konkurrensutsättning av alla affärer som projekten ger upphov 
till. Det innebär att så många leverantörer som möjligt ska få lämna anbud. Syftet med detta är att 
kommunen ska få ett bra pris och inte störa den konkurrens som normalt råder på marknaden. 
 
Förslag till utbyggnadstakt och kartläggning av planerad linjesträckning framgår av den årligen 
uppdaterade handlingsplanen: ”Utbyggnadsplan för bredband i Örebro kommun” som beslutas av 
Kommunstyrelsen. 
 
 

 

3.6 Ökad samordning i bredbandsfrågan 

Det är idag ett komplext arbete att samordna de olika aktörerna i utvecklings- och anläggningsarbetet av 
den digitala infrastrukturen.  
 

 
För att praktiskt bedriva arbetet kring bredbandsutbyggnaden krävs samverkan på många olika områden 
med till exempel byalag, föreningar, infrastrukturintressenter, Länsstyrelsen och  
Region Örebro län. 
 

 
En tydligt utsedd kontaktperson är en viktig del i att effektivisera samordningen och förenkla aktörernas 
kontakt med kommunen. Funktionen som kommunal bredbandskoordinator ska ha till uppgift att driva 
och samordna arbetet med att med att uppnå bredbandsmålen inom kommunen med särskild tonvikt på 
landsbygden men även kunna föra en dialog med motsvarade roll på regional nivå och vara aktiv i 
diskussioner kring behovskartläggning och prioritering av fiber till landsbygden.  
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3.7 Finansiering 

Utbyggnaden av bredbandsnät sker idag huvudsakligen på marknadsmässiga grunder. Detta fungerar väl 
inom tätorterna där det finns ett stort intresse från de nätägare och bredbandsoperatörer som verkar på 
marknaden att ansluta hushåll och företag mot fibernät. Kommunen anser därför att bredband inom 
tätort även fortsättningsvis ska tillhandahållas av marknadens aktörer på kommersiell grund.  
 
För landsbygden är situationen däremot en annan. Där behövs i många fall offentligt stöd för att 
bredbandsutbyggnad ska komma till stånd.  
 
 

 
Strategisk inriktning för finansiering av bredbandsutbyggnad i Örebro kommun:  
 
1. Bredband ska tillhandahållas av marknadens aktörer på kommersiell grund.  
2. Om kommersiell grund saknas ska finansiering ske via offentliga bidrag, t ex genom EU:s 

Landsbygdsprogram.  
3. Om kommersiell grund saknas, och det offentliga stödet ovan inte går att söka, kan stöd från 

kommunen bli aktuellt i de fall det prövas som lämpligt. 
 

 
 

4. Ekonomi och uppföljning 

4.1 Ekonomi 

Enligt PTS kartläggning har i genomsnitt endast 29 procent av de boende på landsbygden tillgång till 
bredband. Kommunen har därför för avsikt att primärt inrikta sina resurser på att öka tillgången till 
bredband på landsbygden. Uppskattningsvis finns det omkring 3 500 hushåll kvar på landsbygden att 
ansluta till bredbandsnätet.5  
 
Hushållens egen kostnad bestäms utifrån varje enskilt utbyggnadsprojekt och i relation till tillgången på 
offentligt stöd. 
 
Under perioden 2014 - 2020 finns möjlighet att erhålla medel genom EU:s Landsbygdsprogram. 
Offentligt stöd från EU:s Landsbygdsprogram prövas och tilldelas efter ansökan via Länsstyrelsen hos 
Jordbruksverket. Först då fastställs de exakta beloppen.  
 
Kommunen har i investeringsplanen för 2016-2018 budgeterat 20 mnkr årligen, det vill säga totalt  
60 mnkr, inom Kommunstyrelsens ansvar. Dessa medel prioriterades för att göra det möjligt att bistå i 
utvecklingen av utbyggnad av bredband i enlighet med målsättningarna. 
 
Hur det kommunala investeringsmedlen kan disponeras, utan att komma i konflikt med den kommersiella 
konkurrensen och regelverken för de statliga bidragen, kommer att tydliggöras i handlingsplanen 
”Utbyggnadsplan för bredband i Örebro kommun”. 
 
 
 
 

                                                 
5 Post- och telestyrelsen, oktober 2015 (www.statistik.pts.se/bredband) 



11 BREDBANDSSTRATEGI FÖR ÖREBRO KOMMUN 2016-2020 

 

4.2 Indikatorer och uppföljningsmått 

 

Effektmål: 
Effektmål 2020 för Örebro kommuns arbete med infrastruktur för bredband: 
Bredbandsnätet är utbyggt senast 2020 så att 90 procent av hushållen och företagen i såväl tätorterna som 
på landsbygden i Örebro kommun kan erbjudas en överföringshastighet på minst 100 Mbit/s. 
 

Indikator:  
Andel hushåll och företag inom tätort eller småort, respektive utanför tätort och småort, som kan 
erbjudas tillgång till bredbandsnätet, eller som har anslutit sig till nätet enligt PTS kartläggning.  
 

Uppföljningsmått: 
Följande mått utöver indikatorn används för uppföljning och analys i den årliga revideringen i 
handlingsplanen ”Utbyggnadsplan för bredband i Örebro kommun”. 
 

Antal hushåll och företag inom tätort eller småort 

- varav antal hushåll och företag som har möjlighet att ansluta sig (dvs. framdraget till 
fastighetsgräns) eller som har fått nätet inkopplat i fastigheten (fungerande tjänster t ex internet) 

Antal hushåll och företag utanför tätort och småort 

- varav antal hushåll och företag som har möjlighet att ansluta sig (dvs. framdraget till 
fastighetsgräns) eller som har fått nätet inkopplat i fastigheten (fungerande tjänster t ex internet) 

Antal hushåll som fått tillgång till bredband genom samförläggning (dvs i samband med 
utbyggnad av annan infrastruktur)  
Antal byalag (eller andra intressenter/föreningar) som det förs en samrådsdialog om 
bredband med 
Antal mottagna intresseanmälningar för bredbandsprojekt 
Antal genomförda projekt utanför tätort och småort 
Antal projekt som finansieras med statligt/EU-stöd 
Antal hushåll och km fibernät/tomrör med kommunalt finansieringsstöd 

 
 
 

4.3 Revidering av strategin 

Revidering av grundläggande principer och övergripande strategier ska inte ske under styrdokumentets 
giltighetstid 2016-2020. 
 
Utbyggnadstakt och kartläggning av planerad linjesträckning framgår av handlingsplanen: 
”Utbyggnadsplanen för bredband i Örebro kommun”. Planen ska revideras årligen. 
 
 
 

4.4 Rutiner för uppföljning och rapportering 

Kommunens arbete med bredbandsutbyggnaden enligt kommunens övergripande mål följs varje år upp i 
den ordinarie verksamhetsuppföljningen. 
 
I samband med den årliga uppdateringen av ”Utbyggnadsplanen för bredband i Örebro kommun” kommer också 
rapportering av status för utbyggnadstakten att anges. 
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5. Kommunens roll i bredbandsutbyggnaden 

Kommunens agerande i bredbandsfrågan är viktigt för att målen i den kommunala bredbandsstrategin ska 
kunna nås. Kommunen har flera viktiga roller som t ex initiativtagare, planerare och samordnare av olika 
aktiviteter på bredbandsområdet. Kommunen kontrollerar även nätägares tillträde till kommunal mark 
och ger tillstånd till att anlägga nät. 
 
Utbyggnad av bredband sker idag på marknadsmässig grund vilket innebär att det inte är staten eller 
kommunerna som ansvarar för var och när nätet byggs ut. Följden av detta är att utbyggnaden främst sker 
i tätorterna. För att boende på landsbygden ska få tillgång till bredband via fiber krävs ofta att egna 
initiativ tas och att det finns ett personligt engagemang. Det är upp till den enskilda byn, byalaget eller 
området att dra igång och samordna det arbete som krävs för att få ett bra bredbandsnät. Det är dock ett 
komplext arbete och där kan kommunen bistå med stöd och vägledning.  
 
Kommunstyrelsen ansvarar för den strategiska inriktningen för bredbandsutbyggnaden i Örebro 
kommun, den årliga uppdaterade handlingsplanen och för avsatta investeringsmedel för 
bredbandsutbyggnaden.  
 
Landsbygdsnämnden ansvarar inom sitt ansvarsområde för att stödja och stimulera lokala initiativ och 
lokala utvecklingssatsningar på landsbygden. Nämnden ansvarar även för att uppmärksamt följa villkor 
för bosättning och företagande på landsbygden. 

 
Kommunstyrelsens IT-strategiska uppdrag och ansvar är att utveckla och samordna IT-stödet i samklang 
med organisation och processutveckling inom kommunen. En väl utbyggd digital infrastruktur är en 
grundförutsättning för kommunens utveckling mot en modern och attraktiv kommun. Det skapar goda 
förutsättningar för digitalisering och att till exempel att e-tjänster med hög kvalitet kan användas av alla 
hushåll och företag i kommunen. 

 
Programnämnd samhällsbyggnad ansvarar för kommunens översiktsplan. Där ingår stads-, mark-, vatten- 
och trafikplanering. Planering av IT-infrastruktur ingår som en naturlig del i detta arbete.  
 
Byggnadsnämnden ansvarar för kommunens detaljplaner.  
 
Tekniska nämnden verkar för långsiktigt hållbar utveckling och ansvarar för markfrågor och utbyggnads- 
och underhållsplaner för den tekniska infrastrukturen i kommunen. Nämnden är huvudman för allmän 
plats och hanterar därmed tillstånd för ledningsägare som vill förlägga ledningar där, samt ansvarar för 
teknisk infrastruktur med avseende på gator och cykelbanor mm samt vatten- och avloppsledningar. 
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Definitioner 
 

Invånare i Örebro kommun 
Kvinnor och män, flickor och pojkar som bor inom kommunens geografiska gränser.  
 
Mbit/s 
Bredbandshastighet mäts i Mbit/s - megabit per sekund. Det anger hur mycket information 
som transporteras per sekund. Ju snabbare bredband, desto snabbare transporteras 
informationen. 
 
Nätägare 
Företag som affärsmässigt äger och förvaltar bredbandsnät.  
 
Bredbandsoperatör 
Företag som tillhandhåller tjänster i bredbandsnäten som till exempel internet, telefoni och TV. 
 
Tätort 
Tättbebyggt område med minst 200 invånare och där avståndet mellan husen är mindre än 200 meter  
(Källa: Statistiska centralbyrån.)  
 
Småort   
Samlad bebyggelse med 50–199 invånare där avståndet mellan husen är högst 150 meter.  
(Källa: Statistiska centralbyrån.) 
 
Landsbygd 
Område utanför tätort och småort. 
 
Post- och telestyrelsen (PTS) 
PTS mäter årligen bredbandstäckningen i Sverige på uppdrag av regeringen. Mätningen visar tillgången till 
fast bredband i byggnader med hushåll och arbetsställen (dvs. vid fasta punkter). Mobilnät för bredband 
ingår i PTS kartläggning om det täcker hushåll och arbetsställen. Kartläggningen omfattar dock inte 
tillgång till mobilt bredband på andra platser, t ex vägar eller fritidshusområden. Samtliga nätägare bidrar 
med uppgifter om täckning. Resultatet publiceras på PTS statistikportal (www.statistik.pts.se/bredband). 
 
EU:s Landsbygdsprogram  
EU:s Landsbygdsprogram löper från 2014 till och med 2020 och består av stöd och ersättningar för att 
utveckla landsbygden. Jordbruksverket är ansvarig myndighet för programmet i Sverige. Länsstyrelsen 
handlägger och beslutar om stödet. Stödet fördelas procentuellt över landet och är anpassat efter varje 
läns unika förutsättningar. EU:s stöd lämnas i enlighet med de villkor som anges i Kommissionens 
förordning (EU) nr 651/2014. 

 
Region Örebro län 
Från och med årsskiftet 2015/2016 har Region Örebro län tagit över den samordningsroll som 
Länsstyrelsen tidigare haft. Länsstyrelsen kommer dock att fortsätta att handlägga det offentliga stödet. 
Regionen Örebro län har intentionen att verkar för att fortsätta främja samarbetet mellan kommunen i 
regionen i bredbandsfrågan.  

 
Konkurrens på lika villkor: ”Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet”. (Vägledande principer 
framtagna i samarbete mellan: Konkurrensverket, Post- och telestyrelsen, Sveriges Kommuner och 
Landsting)  
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Landsbygdsprogram för Örebro kommun 
I Örebro kommuns kommande Landsbygdsprogram förtydligas viljeinriktningen för kommunens 
landsbygdsutveckling. Utvecklingen på landsbygden ska ske på villkor likställda de som gäller för 
utveckling i staden. Landsbygdsprogrammet syftar till att säkerställa god utveckling. ”Det handlar om 
möjligheter för lokalt näringsliv och villkor för människor att bo, leva och utvecklas i samklang med miljö 
och övriga begränsande levnadsvillkor. Det demokratiska inflytandet sker i samarbete med lokala 
utvecklingsgrupper, företagarföreningar och det civila samhällets många olika aktörer.” (Ur ÖSB, 2016) 
 
 
Bredbandskoordinator 
Särskild utsedd person inom Kommunstyrelseförvaltningen som samordnar kommunens olika 
verksamhetsdelar så att de tar hänsyn till bredbandsperspektivet i alla relevanta sammanhang.  
Bredbandskoordinatorn ansvarar för att driva och samordna kommunens arbete med 
bredbandsutbyggnaden samt att aktivt verka för att uppnå de strategiska bredbandsmålen inom 
kommunen. 
 
 
Översiktsplan 
Enligt plan- och bygglagen ska alla kommuner ha en översiktsplan som omfattar hela kommunen. 
Översiktsplanen ska ge vägledning för beslut om användningen av mark- och vattenområden samt om 
hur den byggda miljön skall utvecklas och bevaras. Regleringen av markens användning och av 
bebyggelsen inom kommunen sker genom detaljplaner. En detaljplan får omfatta endast en begränsad del 
av kommunen. 
 

 

 
 
 
 

 


