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Handlingsplan bredbandsstrategi för 2020 

Handlingsplanen beskriver Södertälje kommuns plan för 2020 för att uppfylla 
bredbandsstrategin (KS 16/398). 

Dokumentet summerar även aktiviteter genomförda under 2019 i enlighet med föregående års 
handlingsplan. 

Summering av Strategin 

Regeringens strategi: 
Sverige helt uppkopplad 2025. 

Detaljer:  

95% anslutna 2020, 100% anslutna år 2025 varav 98% med hasighet av minst 1GB/sek. 

 

Kommunens strategi: 
Hela kommunens befolkning och kommunens företag ska erbjudas möjlighet till anslutning 
av bredbandsuppkoppling senast 2022. 

Detaljer: 

Med bredbandsuppkoppling avses minst 100Mbit/sek  

 

 

Hänt 2019 

Statuskarta 
PTS (Post och Telestyrelsen) samlar varje år data från egna och externa källor för att 
sammanställa detta i en statuskartläggning av bredbandsutbyggnaden. PTS lämnade i somras ut 
denna rådata till Region Stockholm, något Region Stockholm hade ansökt om innan PTS kom 
med sin rapport. Södertälje kommun har bett Region Stockholm att delge oss behandlat data 
som rör vår kommun, något som Region Stockholm ansåg inte var möjligt eftersom rådatat 
innehåller både personuppgifter och annan känslig information.  

Nu samarbetar kommuner inom Region Stockholm och Region Sörmland för att få till en 
ansökan direkt till PTS för att få ut detta, var för sig. Denna ansökan beräknas bli klar och 
inskickad under november månad. 
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Bredbandskartan 
Post och telestyrelsen (PTS) har uppdaterat sin web-karta (http://bredbandskartan.pts.se/) med 
grunddata från oktober 2018 gällande både mobiltäckning och fibernät. 

 

Statistik 

PTS sammanställer status årligen och den senaste statusen från 2018-10-31 pekar på 89,64% 
(84,57%) uppkopplade hushåll samt 82,18% (67,91%) uppkopplade arbetsställen.  

På glesbygden har det också ökat kraftigt 37,67% (6,14%) för hushåll och 35,61% (8,85%) för 
arbetsställen. 

Siffror i parentes är för 2017. 

 

Handlingsplan 2020 

Följa pågående projekt 
Följa upp pågående leveranser både från Telge Nät och privata aktörer 

Statuskarta 
Enheten Geografisk Information tar fram en intern karta med status för varje fastiget med data 
från aktörerna. Målet är att, förutom ett register över status, även kunna identifiera områden som 
inte är påbörjade. 

 

Södertälje kommuns kommande Översiktsplan 
Kommunens gällande översiktsplan (ÖP) omfattar 2013-2030, men mycket har hänt och nu 
inleds arbetet med att ta fram en reviderad plan. I ÖP finns ett område som kallas ”Tekniska 
försörjningsystem” där bredband beskrivits med ett fåtal rader. Detta område behöver 
uppdateras. 

 

Bredband över länsgränsen Stockholm och Sörmland 
Under 2019 statades ett forum upp för kommuner längs södra länsgränsen. Forumet 
sammankallas av Region Stockholm och Region Sörmland och kommuner runt länsgränsen 
bjuds in.  
Förutom att diskutera bredbandsutvecklingen längs länsgränsen ger detta bredbandssamordnare 
från olika kommuner möjligheter att träffas. 

http://bredbandskartan.pts.se/
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