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Bakgrund

Grästorps framtida möjligheter som en självständig och livskraftig kommun är beroende av
att kommunen kan behålla befintliga medborgare och att nya invånare lockas att bosätta sig
i kommunen. En förutsättning för att lyckas med denna målsättning är tillgång till bredband
med hög kapacitet i allmänhet, fortsättningsvis kallat bara bredband.
Syfte

Strategin ska fungera som ett styrdokument för kommunens långsiktiga arbete med
bredbandsutveckling fram till 2020. Strategin innehåller prioriterade målområden och
definierar konkreta målsättningar för dessa. Målen bör vara uppfyllda under strategins
giltighetstid.
Dokumentet vänder sig i första hand till politiker och tjänstemän i kommunen, men också
till boende och andra verksamma parter.
Beskrivning av tillgången till bredband idag

Grästorps kommun är en liten kommun till ytan, men ligger centralt beläget mellan
Lidköping och Trollhättan. Halva delen av befolkningen bor i tätorten och andra halvan på
landsbygden. Kommunen har väl utbyggd infrastruktur när det gäller större vägar och
järnväg, vilket medger effektiva resor till arbetsplatser i närområdet, främst Trollhättan,
Vänersborg och Lidköping. Dessutom möjliggör effektiva förbindelser tillgång till
arbetsmarknaden i Göteborgsregionen.
För att kunna vara en attraktiv boendekommun med arbetsmöjligheter från hemmet,
kontorshotell eller andra lösningar är det viktigt med en väl utbyggd IT-infrastruktur oavsett
boendeform. Detsamma gäller självklart även företag som redan finns eller företag som vill
etablera sig i kommunen.
Många på landsbygden har tillgång till internet via kopparburen ADSL-teknik som ger en
otillräcklig kapacitet redan nu, men framförallt i framtiden. Det är ett känt faktum att
internetåtkomst via kopparburen teknik är dyr att driva och underhålla och att den kommer
att fasas ut, även om inget uttalat datum är bestämt.
I tätorten använder många trådlösa tekniker för att få tillgång till internet. För många räcker
detta till dagens behov, men hur det ser ut framöver är mer osäkert.
I stort sett inom hela kommunen finns det tillgång till mobilnät som stöder tekniken 4G,
men det finns också fläckar som måste åtgärdas.
I framtiden kommer allt fler samhällskritiska funktioner att kräva tillgång till ett tillförlitligt
bredband, vilket bland annat diskuteras inom området e-hälsa. Det kommer att vara allt
viktigare för landets kommuner att ha ett pålitligt bredband för effektivt kunna utföra sin
service.
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Övergripande mål – Bredbandsmöjligheter som lockar

En övergripande målsättning för Grästorps kommun är att förbättra åtkomst till bredband
för både landsbygd och tätort.
Kommunen vill främja en levande landsbygd genom att;
- Ansluta sig till det nationella målet att minst 90 procent av medborgarna ska ha 100
Mbit/s eller mer senast 2020.
- Verka för att alla kommunmedborgare ska ha fått erbjudande om bredband med hög
kapacitet senast 2020.
Prioriterade områden

För att kunna arbeta effektivt med det övergripande målet – Bredbandsmöjligheter som
lockar – har detta indelats i tre prioriterade målområden. För dessa målområden har
konkreta och mätbara mål angivits.
1 – Bredbandsutbyggnad i Grästorps tätort

Alla tätortsboende kommer, via Grästorp Energi, att erbjudas bredband via fiber före 2017
års utgång. Tyvärr har det visat sig att anslutningsgraden i vissa fall är så låg som 30 procent
när man börjar bearbeta ett område.
Strategier:

-

Utbyggnad av bredband ska åstadkommas genom partnersamarbete, främst via
Grästorp Energi.
Kommunen ska använda sitt inflytande i olika organisationer och samarbeten för att
lyfta fram vikten av bredband för hela Grästorp kommun.
Kommunen ska bidra med information till allmänheten kring vikten av bredband
och hur det kommer att underlätta kontakterna med kommunen och andra
myndigheter.

2 – Bredbandsutbyggnad i övriga Grästorp

Via kommunens Landsbygdsutvecklare har ett samarbete etablerats som gör att alla
landsbygdsboende ska erbjudas att gå med i den heltäckande fiber, vatten- och
avloppsföreningen i Flo, nedan kallad FVA i Flo.
Strategier:

-

Samverka med FVA i Flo för att täcka bredbandsutbyggnaden på hela Grästorps
landsbygd.
Stöd till FVA i Flo och andra intressenter via kommunens Landsbygdsutvecklare.
Kommunen ska bidra med information till allmänheten kring vikten av bredband
och varför det krävs för kommunernas service i framtiden.
Erbjuda kommunal borgen som ett indirekt stöd för bredbandsföreningar.
Villkora kommunal borgen med krav på rätt till efteranslutning av fiberintressenter
för att maximera täckningsgraden.
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3 – Mobiltäckning inom kommunen

Det lokala näringslivet i Grästorps kommun lever och verkar till stor del på landsbygden
och är ofta på rörlig fot. En förutsättning för att kunna jobba effektivt är då ett heltäckande
och effektivt mobilnät. Så är det inte idag.
Strategier:

-

-

Det ska inte gå att hitta några ”blinda fläckar” på kartor över mobiltäckningen i
kommunen, i ett inledande skede gäller det främst alla större vägstråk genom
kommunen.
Kommunen ska kontinuerligt inrapportera in ”blinda fläckar” till Post- och
Telestyrelsen för att påverka operatörerna och kräva en förbättring.
Kommunen ska samverka med intresseorganisationer, som exempelvis LRF och
NSG, för att kontinuerligt följa upp tillgången till mobiltäckning.

Genomförande och uppföljning

Bredbandsstrategin fastställs av Kommunfullmäktige med en giltighetstid till och med 2020.
Strategin ska vara styrande för den kommunala verksamheten inom de berörda områdena.
Kommunstyrelsen är ansvarigt för genomförande och dess allmänna utskott för den
löpande uppföljningen.
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