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Förslag till kommunstyrelsen
Förslag till beslut
Miljö- och räddningstjänstnämnden föreslår kommunstyrelsen att anta
förslaget till Bredbandsstrategi för Eskilstuna kommun.

Ärendet
Miljö- och räddningstjänstnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över
kommunledningskontoret förslag till Bredbandsstrategi för Eskilstuna kommun.
Förslaget beskriver förutsättningar för bredbandsinfrastruktur och kommunens
möjligheter och hinder att agera på området. Utifrån detta ser Eskilstuna kommun
som sin viktigaste roll att vara en möjliggörare för utbyggnad av fast och mobil
bredbandsinfrastruktur. Vi vill underlätta för marknadens aktörer att bygga ut
infrastrukturen för de boendes, företagens och samhällets nytta.
I förslaget till Bredbandsstrategi för Eskilstuna kommun sätts tre mål för önskad
utveckling ifråga om tillgänglighet till fast och mobil bredbandsinfrastruktur samt
kommunens roll som leverantör av e-tjänster. Varje mål har tillhörande mått för
uppföljning. Inom varje målområde formuleras ett antal strategier för att närma sig
målen med tillhörande aktiviteter.
1.
Mål: Tillgänglighet till fast bredbandsinfrastruktur ska öka
Mått: 90 % av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband
om minst 100 Mbit/s senast år 2020. Årlig uppföljning baserat på PTS
kartläggning.
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2.

Mål: Tillgänglighet till mobil bredbandsinfrastruktur ska öka
Mått: 100 % tillgång till mobilt bredband år 2020 av 3G och 4, vilket
verifieras av egna mätningar.

3.

Mål: Kommunen som tjänsteleverantör ska öka utbudet och
användandet av e-tjänster
Mått: 100 % av dem som har tillgång till det öppna stadsnätet ska vid
behov ges tillgång till ett Välfärdsbredband innan år 2017.
Mått: 100 % av dem som har tillgång till andra operatörsstyrda nät
ska vid behov ges tillgång till ett Välfärdsbredband innan år 2018.
Antalet digitala välfärdstjänster som erbjuds via bredband ska ha ökat
till år 2018

Detta ligger helt i linje med miljö och räddningstjänstförvaltningens arbete med att
utveckla och utöka den digitala interaktionen med sina brukare/kunder/
medborgare/intressenter. En förutsättning för att öka den digitala interaktionen är
tillgång till snabba stabila uppkopplingar.
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