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Ny regional bredbandsstrategi (RUN/321/2017)
Sammanfattning
I slutet av 2016 presenterade regeringen en ny nationell bredbandsstrategi.
Den nya strategin har ett längre tidsperspektiv än den tidigare, den siktar mot år 2025 istället
för mot 2020. Den nya strategin har också höjt målen för år 2020.
Den nu gällande regionala bredbandsstrategin från 2013 är inte längre ett stöd i arbetet med
att nå bredbandsmålen. Den nulägesbeskrivning som finns i dokumentet är inte längre aktuell.
En omfattande utbyggnad av fiber har skett sedan strategin antogs. Samtidigt finns behov av
en aktuell nulägesbild av vad gäller i första hand tillgången till fiber i olika delar av länet.
Om en ny strategi ska tas fram är det naturligt att Region Jämtland Härjedalen ansvarar för
arbetet. Utbygganden av bredband är nära kopplat till den regionala utvecklingen i länet.
Dessutom är den regionala bredbandskoordinatorn anställd av Regionen. Länsstyrelsen har
dock, utifrån sitt regleringsbrev, fortfarande visst ansvar för bredbandsutbyggnaden.
Länsstyrelsen har också rollen att administrera bredbandsstöden från Landsbygdsprogrammet.
Ett nära samarbete med Länsstyrelsen är därför både naturligt och önskvärt.
En ny bredbandsstrategi bör ge en aktuell bild bredbandsutbyggnaden i länet.
Målsättningarna bör rimligen sättas utifrån målen i den nationella strategin. Sammantaget
bedöms en ny bredbandsstrategi kunna tas fram av ordinarie personal inom Region Jämtland
Härjedalen där den regionala bredbandskoordinatorn förutsätts vara den som avsätter mest tid
för arbetet.
Den nya regionala bredbandsstrategin bör vara färdig så att den kan antas av
regionfullmäktige under våren 2018.

Förslag till beslut
Utskottet för infrastruktur föreslår regionala utvecklingsnämnden
1. Godkänna uppdrag att ta fram en ny regional bredbandsstrategi som kan antas av
regionfullmäktige senast under våren 2018.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Yrkande
Elise Ryder Wikén (M) yrkar att utöver en bredbandsstrategi ska en handlingsplan för
bredbandsutbyggnaden tas fram i samverkan med Länsstyrelsen och kommunernas
bredbandssamordnare.
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Ordförande ställer proposition på Elise Ryder Wikéns (M) yrkande och finner det antaget.

Beslut
Utskottet för infrastruktur föreslår regionala utvecklingsnämnden
1 a. Godkänna uppdrag att ta fram en ny regional bredbandsstrategi som kan antas av
regionfullmäktige senast under våren 2018.
1 b. Utöver en bredbandsstrategi ska en handlingsplan för bredbandsutbyggnaden tas fram i
samverkan med Länsstyrelsen och kommunernas bredbandssamordnare.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Expedieras till
Peter Adolfsson
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