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Årsmötets beslut 2015

Årsmötet 2016  beslutade om att föreningen tillsätter en central 
resurs för att fortsätta förankra regionaliseringsarbetet hos 
medlemmar och kluster samt hos länsstyrelse och 
regionrepresentanter .
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Min roll

- Sammarbeta tätt tillsammans med stadsnätens regionrepresentanter

- Tillsammans möta Länsstyrelser, kommuner och regionförbund på deras       
spelplaner

- Väsentligt lyfta prioriteringen av digitalisering och digital infrastruktur     
i dessa organisationers planering och arbete.

- Vara stadsnätens gemensamma representant i Stockholms län  
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• Regionalt kunskapslyft
• Stadsnätens roll
• Bredband
• Digitaliseringens 

möjligheter
• Andra för er viktiga frågor

Modell: Nå längre med samverkan
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Göra självStadsnät  –
Ingen hjälp

Stadsnät –
Hjälp

Tillsammans
Stadsnäts-
föreningen



Regional utvecklingsplan RUP

• Beskriver hur regionen skall utvecklas

• Beskriver försörjningssystem, effektiva, robusta, flexibla

• Beskriver expandering, förstärkning, hur kopplas samman

• Beskriver inte bredbandsinfrastruktur?  

• Kommuner remissinstans -
tjänstemannautlåtande  
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Medlemssamarbeten (kluster)

• Bygger på ett visst geografiskt sammanhang, tar ofta inte 
hänsyn till länsadministrativa gränser.

• Fokuserar på samordning och erfarenhetsutbyte samt att 
effektivisera affärsnyttan. (Kommersiell samordning)

• Har ofta liten eller ingen koppling till regionalt 
utvecklingsansvarig, LST eller regionkommun.     
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http://www.vastlank.se/default.aspx
http://www.vastlank.se/default.aspx


Regionala samordnare

• Statliga bredbandskordinatorer, LST syfte att fördela ut 
stödmedel från jordbruksverket och PTS, samordna byalag, 
kommuner och statligt gjorda investeringar. 

• e-samordnare på regionförbund, stödja kommuner och 
landsting inom digital verksamhetsutveckling, e-hälsa, NPÖ   
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Regionaliseringens målsättning

Att tillföra en helt ny verksamhetsdimension.

• Mål före 2017 års utgång.                                   
Betydande part i regional utveckling. 

• Mål före 2015 års utgång.                                      
Etablerat en dialog i samtliga län/regioner
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Inta strategiska positioner

• Agera sakkunniga - Företräda branschen

• Stödja regional utveckling - RUP, regional 
digital agenda, regionalt bredbandsmål  

• Samverka gränslöst - opartiska mellan 
aktörer, länsgränser, kluster

• Strategiska – styra mot regionala 
utvecklingsmål, ej affärsmål 
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https://www.google.se/url?url=https://www.skanova.se/Nyheter/Nyheter/Skanova_lanserar_ny_logotype_och_grafisk_profil.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=gByIVK31MIG_ywPkjYCQAw&ved=0CBUQ9QEwAA&usg=AFQjCNGvR7-Sf859fsMeVsi6FZ_fGzkQfg
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https://www.google.se/url?url=https://app.trafikverket.se/jpbs.web&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=mB-IVM6iOer7ygOFuYD4Aw&ved=0CBcQ9QEwAQ&usg=AFQjCNGfX_p8h8Xs4kJnj7e2MAjxyXH2MQ
https://www.google.se/url?url=https://app.trafikverket.se/jpbs.web&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=mB-IVM6iOer7ygOFuYD4Aw&ved=0CBcQ9QEwAQ&usg=AFQjCNGfX_p8h8Xs4kJnj7e2MAjxyXH2MQ


Höjd medlemsnytta
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Tack!


