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Yttrande gällande Västerbottens regionala utvecklingsstrategi
Svenska Stadsnätsföreningen är en bransch- och intresseorganisation som representerar stadsnät i 200
kommuner. Stadsnäten är nätägare av ny modern IT-infrastruktur och säljer grossistprodukter till både
operatörer och tjänsteleverantörer. 94 procent av stadsnäten ägs av kommunerna som tidigt började
bygga ut det svenska bredbandsnätet. Föreningen företräder en majoritet av de aktörer som aktivt
investerar i ny modern infrastruktur för bredband i Sverige.
Stadsnätsföreningen verkar för öppna stadsnät, en modell som har varit mycket framgångsrik. Modellen
öppna nät innebär att stadsnätet bär ansvaret för det öppna nätet och ska säkerställa att lika och ickediskriminerande villkor efterlevs samt ska säkerställa god konkurrens i nätet.
Stadsnätsföreningen tackar för möjligheten att få svara på remissen. Föreningen svarar endast på de delar
som rör våra medlemmars verksamhet, dvs det i utredningen som rör digital kommunikation.

Yttrandet
Förslaget på ny Regional Utvecklingsstrategi är välskriven och tar höjd, på ett övergripande sätt, för
digitaliseringens framtida behov och möjligheter. Stadsnätsföreningen anser dock att den regionala
utvecklingsstrategin behöver kompletteras med en regional bredbandsstrategi som mer beskriver roller,
tekniklösningar och tillvägagångsätt.
Regionen behöver en strategi och handlingsplan för hur den digitala infrastrukturen ska finnas tillgänglig
för allt och alla. Sverige har visserligen kommit långt i utbyggnaden av fiberinfrastruktur. I Västerbotten är
det hälften av hushållen som har en anslutning till fast bredband via fiber eller fiber-LAN på landsbygden.
De kvarstående utbyggnadsdelarna består av landsbygd med långa avstånd och glest mellan hushåll och
näringsliv vilket ställer stora krav på kommunernas gemensamma förmåga att samverka i syfte att bygga
ut, skapa redundanta och säkra bredbandsnät oavsett kommungränser. Det kommer att krävas en väl
samordnad utbyggnadsprocess av alla de aktörer som tillhandahåller fiberinfrastruktur inom regionen.
Bredband är en viktig aspekt när det gäller jämställdhets- och jämlikhetsarbete. Utifrån ett
jämställdhetsperspektiv är bredbandsutbyggnad angeläget, då bredband påverkar hur människor
samverkar både med varandra och med samhället i stort. En bredbandsuppkoppling påverkar också
möjligheterna till att bo kvar på landsbygden, kunna arbeta hemifrån, kunna starta upp eller driva ett eget
företag eller kunna ta del av den offentliga välfärden. Bredbandsutbyggnaden är en jämställdhetsfråga då
många näringsidkare befinner sig på landsbygden. Många av dessa företagare är också kvinnor som
bedriver företagsamhet i eller i närheten till hemmet. Viktiga aspekter som kan omhändertas i en
bredbandsstrategi och i en handlingsplan.
Digitaliseringens behov av ett tekniskt försörjningssystem innebär att fibernät måste anläggas så nära
konsumenter och näringsliv så möjligt för att också mobilnät och andra trådlösa anslutningar ska kunna
fungera även på landsbygden. Den digitala infrastrukturen är klassad som samhällskritisk, enligt
regeringens Nationella säkerhetsstrategi, därmed finns det krav på öppna, robusta och säkra
bredbandsinfrastrukturer för såväl trådbundna som trådlösa nät. För att upprätthålla hög tillgänglighet
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över tid finns det behov av att uppnå en strategiskt god samverkan mellan regionens bredbandsaktörer
gällande drift och felavhjälpningar. Ska digitaliseringens möjligheter kunna utvecklas så måste funktionen
och tillgänglighetskraven säkerställas. Stadsnätsföreningen anser att Regionen tillsammans med lokala
och regionala partners kan säkerställa att regionen tillsammans kan upprätthålla ett tekniskt
försörjningssystem.
Det är avgörande för Sveriges utveckling att alla Regioner och kommuner har en vision, en målbild och en
handlingsplan för det digitala samhället. Region Västerbotten har i sin Regionala utvecklingsstrategi
kommit en bra bit på vägen.

