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Uppföljning: Jämtlands län helt uppkopplat
Bredbandsstrategi för Jämtlands län - Mot år 2025
Ärendebeskrivning
Regionala utvecklingsnämnden fastställde den 17 november 2020, § 161, en
verksamhetsplan och uppföljningsplan för 2021. I uppföljningsplanen anges vilka
områden inom nämndens verksamhetsområde som särskilt följs upp under året.
Enligt fastställd plan ska regionala utvecklingsnämnden vid sitt sammanträde i
mars följa upp länets bredbandsstrategi Jämtlands län helt uppkopplat
Bredbandsstrategi för Jämtlands län - Mot år 2025.
I den regionala bredbandsstrategin, liksom i den nationella bredbandsstrategin, var
målet att år 2020 borde 95 % av alla hushåll och företag i Jämtlands län ha tillgång
till bredband om minst 100 Mbit/s. Vidare att år 2025 bör 98 % av alla hushåll och
företag i länet ha tillgång till bredband om minst 1 Gbit/s. Av de resterande två
procenten bör år 2025 1,9 % ha tillgång till minst 100 Mbit/s och 0,1 procent bör ha
tillgång till minst 30 Mbit/s år 2025. Dessutom bör alla ha tillgång till stabila
mobila tjänster av god kvalitet där de normalt befinner sig senast år 2023.
Vi den senaste kartläggningen, 1 oktober 2020, hade 75 % av länets hushåll tillgång
till bredband om minst 100 Mbit/s. Motsvarande siffra för hela landet var 87 %.
Bredbandsmålet för 2020 nåddes inte, varken nationellt eller i länet, då marknaden
inte bygger i den takt det behövds. Marknaden anser också att det är för dyrt att
bygga i stor del av vår glesbygd. Detta beskrevs också i förra årets uppföljning.
Övriga mål, för 2023 samt 2025, bedöms vara mer realistiska att nå. Men för att nå
målen behöver tillgängliga stöd genom till exempel tillväxtanslagen prioritera
bredbandsutbyggnad i geografiska områden där marknaden ej avser bygga
bredbandsnät eller där anslutningskostnaden är för hög för ett företag eller hushåll.
För 2021 har regeringen avsatt 1,6 miljarder kronor för bredbandsutbyggnad i
landet och fram till 2025 ytterligare 1,1 miljard kronor varav 800 miljoner kronor
för 2022. Dock är det väldigt oklart hur stor del av dessa stödmedel som kommer i
länet till godo. Detta eftersom, som stödsystemet är uppbyggt idag, att om det blir
konkurrens om stödmedel med övriga län i Norrland kommer stöd ges till de
projekt som ger flest anslutna byggnader i förhållande till sökt stödbelopp. Detta
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gynnar inte glesbebyggda områden där kostnaden är väldigt hög per byggnad att
ansluta. Och stor del av Jämtland Härjedalens yta är just sådana områden. Avsevärt
mer riktade statliga medel behöver alltså avsättas för att bredbandsmålen ska nås i
hela landet och inte minst i Jämtland Härjedalen. Men för att länet ska få tillräcklig
andel av dessa stödmedel måste uppföljningar regelbundet göras på de stödmedel
som kommer länet tillgodo. Om dessa medel inte är tillräckliga måste
påverkansinsatserna från länet och Region Jämtland Härjedalen gentemot
regeringen intensifieras.
En utförligare beskrivning av måluppfyllelsen och lägesrapport för länet finns
sammanfattat i Uppföljningsrapport 2021: Bredbandsstrategi - Jämtlands län helt
uppkopplat.

Regiondirektörens förslag
Uppföljningen av bredbandsstrategin ”Jämtlands län helt uppkopplat,
Bredbandsstrategi för Jämtlands län – mot år 2025” godkänns.
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