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Revidering av regional bredbandsstrategi: Jämtlands län helt
uppkopplat
Ärendebeskrivning
Våren 2013 antogs en regional bredbandsstrategi av både Länsstyrelsen Jämtlands
län och Regionförbundet Jämtlands län. Strategin baserades till stor del på den
nationella Bredbandsstrategi för Sverige som regeringen antog år 2009. Både den
tidigare nationella och regionala bredbandsstrategin siktade mot år 2020.
Regeringen har i slutet av 2016 presenterat en ny nationell bredbandsstrategi;
”Sverige helt uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi”. Den nya nationella
bredbandsstrategin har således 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 tidigare strategin hade målet att minst 90 procent av hushållen och
företagen skulle ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020. Den nya
strategin har höjt målet till att minst 95 procent av hushållen och företagen bör ha
tillgång till bredband med den hastigheten år 2020. För år 2025 har målet satts att
98 procent av hushåll och företag bör ha tillgång till 1 Gbit/s. Av de resterande två
procenten bör 1,9 procent ha tillgång till 100 Mbit/s och 0,1 procent bör ha tillgång
till 30 Mbit/s.
Målen i nu gällande regionala bredbandsstrategi var harmoniserade med den
tidigare nationella strategin. När nu målen i den nya strategin har höjts är det
rimligt att höja också de regionala målen.
Regionala utvecklingsnämnden beslutade därför i juni 2017, § 107, att arbeta fram
en ny regional bredbandsstrategi. Ett förslag till ny bredbandsstrategi för Jämtlands
län presenterades för regionala utvecklingsnämnden i september 2018, och
skickades därefter ut på remiss under perioden 2018-09-18 – 2018-12-01.
Remissvar lämnades från Bräcke och Krokoms kommuner, Härjeåns Nät AB,
Länsstyrelsen Jämtlands län och Tillväxtverket. De flesta av de synpunkter som
framförts har arbetats in i det förslag till ny bredbandsstrategi som nu föreslås.
Målen i förslaget till ny bredbandsstrategi, Jämtlands län helt uppkopplat,
Bredbandsstrategi för Jämtlands län – Mot år 2025, överensstämmer med nu
gällande nationella mål vilket bland annat innebär att 95 procent av alla hushåll och
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företag i Jämtlands län bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s redan år
2020. År 2025 bör 98 procent av alla hushåll och företag i länet ha tillgång till
bredband om minst 1 Gbit/s. Detta är mycket högt ställda mål som kommer att
kräva stora insatser från både privata och offentliga aktörer.
Regionala utvecklingsnämnden behandlade ärendet 2019-03-27, § 67, och föreslår
Regionfullmäktige att Reviderad regional bredbandsstrategi, Jämtlands län helt
uppkopplat, Bredbandsstrategi för Jämtlands län – Mot år 2025, antas.

Regiondirektörens förslag
Regionstyrelsen tillstyrker regionala utvecklingsnämndens förslag.
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