Länsstyrelsens uppdrag och stöd








Regleringsbrevet


Verka för regeringens bredbandsmål



Handlägga och besluta om stöd

Koordinatoruppdraget


Verka för regional samordning



Stötta kommuner och lokala initiativ

Bredbandsstöd i Landsbygdsprogrammet


Totalt 153 mkr tilldelat 2014-2020. Ytterligare medel annonserade



Beviljade 93 mkr 2016. Nästa beslut om 60 mkr under 2017

Kanalisationsstödet


Inga nya beslut efter 2016-12-31

Sveriges mest uppkopplade län






Tillgången till 100 Mbit/s är hög, men inomregionala
skillnaderna är stora


Sundbyberg, Solna, Stockholm: >95 %. Norrtälje har 41 %. Glesbygden: 11 %



88 % av boende, 83 % av arbetsställen.



En kvarts miljon anslutningar kvar 2016

Kommersiell aktivitet har ökat kraftigt på kort tid


Villamarknaden har exploderat. Kommuner får svårt att hänga med företagen



Kommersiell utbyggnad pågår även i tätortsnära glesbygd - utan stöd, i
konkurrens



Utkanterna av länet fortsatt behov av statligt stöd



Risk för fragmentering utan kommunal framförhållning

Stödregler 2014-2020 anpassades inte till efterfrågan/behov


Projektstöd utan regionala prioriteringar och med stora förseningar



Små eller glesa områden kan inte hävda sig inte mot stora projekt

Regional verksamhetslogik
Sverige helt uppkopplat 2025
– en bredbandsstrategi

En Digital Agenda
för Stockholms län

En Digital Infrastruktur
Strategisk handlingsplan för utbyggnad av digital infrastruktur

Utgångspunkter för arbetet
Sverige helt uppkopplat 2025
– en bredbandsstrategi

Regional digital Agenda
för Stockholms län

 Regeringens vision är ett helt
uppkopplat Sverige.

 Målet är att Stockholmsregionen och
Sverige ska bli bäst i världen på att se
och fullt ut använda digitaliseringens
alla möjligheter.

 Fokus måste ligga på människors
behov av bredband oavsett om de bor
i tätort, i småort, i lands- och glesbygd
eller i områden däremellan.
 För att visionen ska bli verklighet
krävs insatser från både privata och
offentliga aktörer.
 Utgångspunkten är en fortsatt
marknadsstyrd utveckling
kompletterad med offentliga insatser.
 Regeringen har identifierat tre
strategiska områden som är centrala
för att nå målen år 2020–2025:
 roller och spelregler på
bredbandsmarknaden
 Kostnadseffektiv utbyggnad av
bredband
 nät och tjänster till alla

 Det handlar både om att arbeta
långsiktigt och vara följsamma i en
mycket snabbt föränderlig digital värld.

En Digital Infrastruktur
Strategisk handlingsplan för
utbyggnad
 Handlingsplanen beskriver regionala
förutsättningar för utbyggnad

 Den ska konkretisera ett regionalt
utbyggnadsmål fram till 2020, med
avstamp från befintliga regionala och
nationella målbilder.

 Agendan är en strategisk vägledning –
ett övergripande måldokument – som
regionens aktörer kan samlas kring i
det fortsatta utvecklingsarbetet.

 Handlingsplanen definierar regionala
prioriteringar och insatser 2016-2018
för att nå målbilden.

 Den regionala digitala agendan har
fokus på sådana områden som vi tror
är kritiska för en nivåhöjande
utveckling i vårt län – områden där vi
vill göra skillnad.

 Handlingsplanen ska kunna revideras
efter 2018

 Nästa steg är att ta fram strategier,
mål och handlingsplaner inom varje
prioriterat område samt påbörja
gemensamma utvecklingsinsatser.

 Handlingsplanen ska presentera
rekommendationer till andra aktörer
som arbetar med utbyggnad av digital
infrastruktur

Målbilderna för utbyggnad i regionen
Sverige helt uppkopplat 2025
– en bredbandsstrategi

Regional digital Agenda
för Stockholms län
Digital Infrastruktur:

En Digital Infrastruktur
Strategisk handlingsplan för
utbyggnad

 År 2020 bör 95 procent av alla hushåll
och företag ha tillgång till bredband
om minst 100 Mbit/s

 Stockholmsregionen är den självklara
platsen för innovativa företag att
utveckla och pröva digitala tjänster
och produkter i

 År 2020 ska alla invånare och företag i
länets tätorter och småorter ha tillgång
till symmetrisk bandbredd
motsvarande 100 Mbit/s

 År 2023 bör hela Sverige ha tillgång
till stabila mobila tjänster av god
kvalitet


Där man normalt befinner sig



Situationsanpassat



Applikationstäckning

 År 2025 bör hela Sverige ha tillgång
till snabbt bredband


98 %: 1 Gbit/s



1,9 % 100 Mbit/s



0,1 % 30 Mbit/s

 Samtliga invånare, företagare och
offentlig sektor har tillgång till fast och
mobil bredbandsuppkoppling med
höga överföringshastigheter
 Vi har en öppen, robust och
interoperabel digital infrastruktur i den
tekniska frontlinjen
 Stockholmsregionens
landsbygdsområden har under de
senaste åren gjorts mer attraktiva och
konkurrenskraftiga genom förbättrade
anslutningsmöjligheter som möjliggör
distans arbete, företagande och
utbildning

 Alla invånare och företag utanför
tätorter och småorter ska ha tillgång
till bandbredd motsvarande minst 30
Mbit/s.

Regionala handlingsplanens Prioriteringar

1

2

Öka marknadens räckvidd
utanför tätorterna

Stärka offentliga aktörers
samordning och
främjandekapacitet

3

4

Stötta lokala engagemang och
lokala initiativ

Främja befintlig och planerad
digital infrastruktur som
plattform för innovation

Kontaktinformation:
Claes Johansson, tfn 010-223 13 89,
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www.lansstyrelsen.se/stockholm

