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Årsuppföljning 2017
Bredbandskoordinator
Dnr: 00273-2018

Regionutvecklingsutskottets beslut
Regionutvecklingsutskottet föreslår regionstyrelsen att
1. Godkänna 2017 års återrapportering av uppdraget Regional bredbandskoordinator till Näringsdepartementet.

Yttrande till beslutsförslaget
Målet med bredbandsarbetet är att ge länets medborgare och företag full
utbyggnad av bredband till år 2025.
Vid själva övergången var ledstjärnan att tredje man, dvs företag, projektägare och samarbetspartner, skulle påverkas så lite som möjligt. Bedömningen är att övergången kunde ske relativt smärtfritt.

Sammanfattning
Den ökade digitaliseringen av samhället innebär att tillgång till bredbandsinfrastruktur får allt större betydelse. Genom ett aktivt arbete och ett helhetsgrepp på alla nivåer, såväl den nationella som den regionala och lokala nivån, blir det möjligt att nå längre med bredbandsutbyggnaden. Därför beslutade regeringen att införa regionala bredbandskoordinatorer i varje län. Syftet är att öka samordningen och därmed effektivisera arbetet på regional
nivå.
2017 års uppföljning av Bredbandskoordinators (BBK) arbete visar hur arbetet med bredbandsutbyggnaden i länet har fortgått. Bredbandsutbyggnaden
innefattar både fiberbredband och mobilt bredband och 2017 har regionens
digitaliseringsarbete fokuserat på projekt med mobilt bredband och nyttan
med bredband.

Ärendet
1 januari 2017 bildades Region Norrbotten och ett antal funktioner flyttades
från länsstyrelsen till regionen. En sådan funktion var den regionala bredbandskoordinatorn. I uppdraget ingår att årligen återrapportera vad som
gjorts inom uppdraget regional bredbandskoordinator till Näringsdepartementet per sista februari. En rapport är inskickad med tillägget att regionstyrelsen ska godkänna rapporten vid styrelsemötet 2 maj 2018.
Under 2017 har samarbete mellan kommunala IT-chefer, regionen och ITNorrbotten fortsatt att utvecklas. I ett led av det har IT-Norrbotten under
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2017 anställt ny resurs som stöttar kommuner med tekniska frågor i bredbandsutbyggnaden.
I arbetet med bredbandsutbyggnaden i länet har regionen deltagit i två viktiga projekt. Det ena är ”Smarta hållbara byar” och det andra ”Service som
process i regionen”. Bägge projekten syftar till att skapa förutsättningar för
människor och företag att bo och verka var de vill i länet och erbjudas god
servicenivå utifrån realistiska förutsättningar och inom rimliga avstånd.
2017 års bredbansarbete har skett i stor samverkan med länets kommuner,
universitetet och andra aktörer i syfte att nå bred enighet om länets bredbandsutbyggnad men också för att utbyta erfarenheter mellan varandra.
Bilagor:
Återrapportering av uppdraget Regional bredbandskoordinator 2017
Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör
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