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Befintliga strategidokument och utredningar 
 

1.1 EU-nivå 

1.1.1 Digital agenda för Europa 

Syftet är att skapa hållbara ekonomiska och sociala fördelar utifrån en digital inre 
marknad baserad på snabbt och ultrasnabbt Internet och kompatibla applikationer, med 
tillgång till bredband för alla senast 2013 och till mycket 
snabbare Internet (30 Mbps eller mer) senast 2020, och där 50 % eller fler av hushållen i 
EU har Internetuppkopplingar med över 100 Mbps. 
 
På EU-nivå kommer kommissionen att sträva efter att: 
 

 Tillhandahålla en stabil rättslig ram som stimulerar investeringar i en öppen och 
konkurrenskraftig infrastruktur för höghastighetsinternet och därmed 
förknippade tjänster. 

 Utveckla en effektiv spektrumpolitik. 

 Underlätta användningen av EU:s strukturfonder för att fullfölja denna agenda. 

 Inrätta en verklig inre marknad för onlineinnehåll och onlinetjänster (dvs. säkra 
EU-marknader över gränserna för webbtjänster och digitalt innehåll med hög 
tilltro och högt förtroende, ett balanserat regelverk med tydliga 
rättighetssystem, främjande av licenser för flera länder, tillräckligt skydd och 
lämplig ersättning för rättighetsinnehavare och aktivt stöd till digitaliseringen av 
Europas rika kulturarv, och forma den globala styrningen av Internet. 

 

 Reformera finansieringen av forskning och innovation och förbättra stödet på 
IKT-området för att öka EU:s tekniska styrka på centrala strategiska områden och 
skapa förutsättningar för små och medelstora företag med hög tillväxt att bli 
ledande på tillväxtmarknader och stimulera IKT-innovation inom alla 
företagssektorer. 

 

 Främja tillgång till och användning av Internet för alla EU-medborgare, särskilt 
genom stöd till digital kompetens och tillgänglighet. 

 
På nationell nivå måste medlemsstaterna: 
 

 Utarbeta operativa strategier för höghastighetsinternet och inrikta offentlig 
finansiering, inbegripet strukturfonder, på områden som inte helt omfattas av 
privata investeringar. 

 Inrätta en rättslig ram för samordning av offentliga arbeten för att minska 
kostnaden för nätverksutbyggnad. 

 Främja utbyggnad och användning av moderna och tillgängliga onlinetjänster 
(t.ex. e-förvaltning, webbaserade hälso- och sjukvårdstjänster, intelligenta hem, 
digital kompetens och säkerhet). 



1.2 Nationell nivå 

1.2.1 Bredbandstrategi för Sverige 

Det övergripande målet är att Sverige ska ha bredband i världsklass. En hög användning 
av IT och Internet är bra för Sverige både vad gäller tillväxt, konkurrenskraft och 
innovationsförmåga. 
 
Bredbandsstrategin för Sverige syftar till att möjliggöra för marknaden att åstadkomma 
följande täckningsgrad för bredband: 
 
År 2020 bör 

 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 
Mbit/s. 

 
År 2015 bör 

 40 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 
Mbit/s. 

 Alla hushåll och företag bör ha goda möjligheter att använda sig av elektroniska  
samhällstjänster och service via bredband. Det är marknadens uppgift att göra 
investeringar i infrastruktur. Statens roll är att se till att marknaden fungerar 
effektivt och att marknadsaktörerna ges förutsättningar för sin verksamhet 
genom lämplig reglering. 

 
Bredbandsstrategin för Sverige anger också som mål att alla hushåll och företag bör ha 
goda möjligheter att använda sig av elektroniska samhällstjänster och service via 
bredband. 
 
 

1.2.2 Digital agenda för Sverige 

 
För att möta de utmaningar som finns både internationellt och nationellt vill 
regeringen ta till vara de möjligheter som digitaliseringen ger och har därför fattat beslut 
om IT i människans tjänst - en digital agenda för Sverige och föreslagit ett nytt mål för it-
politiken: 
 
Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter! 
 
För att nå målet i agendan och möta de utmaningar som finns både på global och 
nationell nivå finns det behov av insatser inom flera områden. Med utgångspunkt i it-
användarens perspektiv har fyra strategiska områden på en övergripande nivå 
identifierats: 
 

 lätt och säkert att använda 

 tjänster som skapar nytta 

 det behövs infrastruktur samt 

 it:s roll för samhällsutvecklingen. 
 
För att det ska vara möjligt att använda och erbjuda digitala tjänster behövs en 
grundläggande infrastruktur med väl fungerande elektroniska kommunikationer. 



Internet som bärare av tjänster ska vara tillgängligt och robust och den information som 
skickas över nätet ska behandlas på ett säkert sätt.  
 
Här är ett framgångsrikt arbete med internets förvaltning och standarder, både 
nationellt och internationellt av avgörande betydelse.  
 
En viktig förutsättning är att det finns en god tillgång till telefoni och bredband i alla 
delar av landet. Utgångspunkten är att den ska tillhandahållas av marknaden och 
fortsatta investeringar behövs i alla delar av landet. Den fysiska infrastrukturen ska 
därför vara byggd på ett sådant sätt att datatrafiken fungerar även vid driftstörningar 
eller avbrott. Geografisk information av god kvalitet är viktig för tjänster som är 
beroende av lägesbunden information. 
 
För att kunna ta till vara på digitaliseringens möjligheter ställs krav på nya former av 
samarbete med fler och nya aktörer. Inom t.ex. tvecklingssamarbetet är det viktigt att 
stimulera samverkan mellan nya och mer etablerade aktörer på området liksom lokala, 
nationella och internationella aktörer. Det handlar inte minst om att stimulera innovativt 
tänkande och utveckling av nya metoder och arbetssätt. 
 
 

1.2.3 Stadsnätsföreningen (SSnf) 

Stadsnätsföreningen har tagit fram en serie rekommendationer med fokus på åtgärder 
för att öka robustheten i de svenska telenäten och för en säker kundanslutning. 

 
Syftet med rekommendationerna är att belysa de faktorer som bör beaktas för att en 
nätägare ska etablera en enhetlig och robust fysisk infrastruktur som bidrar till säkrare 
elektroniska kommunikationer. 
 



1.3 Regional nivå 

1.3.1 Västerbottens läns prioriteringar i det regionala tillväxtarbetet 

I Region Västerbottens dokument ” Västerbottens läns prioriteringar i det regionala 
tillväxtarbetet” för 2014 och framåt, anges att: 
 
En god tillgång till IT-infrastruktur och IT-baserade tjänster, samt att öka kompetensen 
kring, och användning av GIS- och IT-lösningar i både privat och offentlig sektor, är av 
stor vikt för att stärka regionen i ett globalt perspektiv och utveckla förutsättningarna för 
ett konkurrenskraftigt näringsliv. För att stärka detta kommer Region Västerbotten att 
tillsammans med aktörer i länet arbeta med en Digital Agenda för Västerbottens län. 
Ett ytterligare område av strategisk innovativ betydelse för länet utgörs av användningen 
av mobil och distansöverbryggande teknik. I Västerbottens län finns en stor kunskap 
inom området där e-hälsa har en strategisk position. Olika IKT- lösningar inom till 
exempel E-hälsa, för att överföra kunskap inom hälso- och sjukvården, mellan sändare 
vid sjukhus i urbana miljöer till mottagare i mera perifera och glesbefolkade områden är 
en angelägenhet för samtliga glest befolkade områden. Fortsatt bredbandsutbyggnad 
krävs i länet med särskild inriktning på mindre tätorter, småorter och glesbygd. I 
sammanhanget är det också viktigt att betona vikten av ett mobil- och telenät med god 
täckning samt hög kapacitet för såväl telefoni som för datatrafik. 
 

1.3.2 Västerbottens läns utvecklingsstrategi (RUS) inkl Digitala agendan 

I arbetet med den Regionala utvecklinsstrategin för Västerbottens län som pågår under 
21012/2013 finns en arbetsgrupp som  arbetar med "digital utveckling".  
Det underlag som gruppen lämnar ifrån sig kommer att vara stommen till den Regionala 
Digitala Agendan (RDA). Parallellt med detta påbörjas arbetet med eVästerbotten.  
Förhållandena mellan de europeiska, nationella och regionala strategierna för den 
digitala utvecklingen framgår av nedanstående bild: 
 

 
 



1.4 Privata aktörer 

1.4.1 Telia / Skanova 

Telia/Skanova har uttalat sin strategi att under perioden fram till 2016 avveckla 
olönsamma kopparledningar, olönsamma stationer och gammal teknik.  
Det innebär att Telia/Skanovas infrastruktur för fast telefoni kommer att avvecklas i 
stora delar av landsbygden. 
 

1.4.2 Telenor 

? 
 

1.4.3 Tele 2 

? 
 

1.4.4 Net4Mobility 

? 
 


