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RUN/321/2017

REMISSMISSIV

Remissutgåva Regional bredbandsstrategi:
Jämtland Härjedalen helt uppkopplat
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, Bredbandsstrategi för
Jämtlands län – mot år 2020, 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.
Regionala utvecklingsnämnden beslutade därför i juni 2017 om en uppdatering av den
befintliga regionala bredbandsstrategin för Region Jämtland Härjedalen. Strategin ska
ge en aktuell bild bredbandsutbyggnaden i länet och målsättningarna bör sättas utifrån
målen i den nationella strategin. Den nya bredbandsstrategin har tagits fram av
Område Infrastruktur och kommunikationer inom Region Jämtland Härjedalen. De
kommunala bredbandssamordnarna har fungerat som referensgrupp för arbetet och
regionala utvecklingsnämndens utskott för infrastruktur har fungerat som styrgrupp.
Genomförandet har skett genom samråd, dialoger och aktiviteter med kommunernas
bredbandssamordnare, med andra läns regionala bredbandskoordinatorer, med flera
av marknadsaktörerna samt med Länsstyrelsen Jämtlands handläggare för
bredbandsstöd. Remissutgåva av Jämtland Härjedalen helt uppkopplat:
Bredbandsstrategi för Jämtlands län – mot år 2015 fastställdes av regionala
utvecklingsnämnden 2018-09-18, § 136, och går härmed ut på remiss enligt lista.
Remissutgåvan finns även att hämta på www.regionjh.se/bredband/strategi och
remisstiden är till och med 1 december 2018.
I första hand ber vi om synpunkter gällande strategins avsnitt 8. Hur prioritera befintliga
och framtida stöd samt 9. Behov av ytterligare stöd. Synpunkter om övrigt innehåll kan
givetvis lämnas. Notera också att samtliga kartor finns att ladda ner på
www.regionjh.se/bredband/strategi/.
Synpunkter lämnas senast 1 december till regionalutveckling@regionjh.se eller
Region Jämtland Härjedalen, Box 654, 831 27 Östersund.
Ange diarienummer RUN/321/2017 på yttrandet.
Beslut om ny regional bredbandsstrategi fattas av regionfullmäktige.
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