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Förvaltningsnamn  

Avsändare  

  

Svar på interpellation från Maria 
Hörnsten, Socialdemokraterna – 
angående Elektronisk infrastruktur och 
bredband. 
I en interpellation från Maria Hörnsten, Socialdemokraterna, ställs frågan: 

 

- Anser du att den satsning som nu görs när det gäller tillgång till fibernät och snabbt 

internet i vår region är tillräcklig med tanke på regionens mål att minst 90% av regionens 

innevånare skall ha tillgång till bredband 2020. 

 

 

Bredbandsutbyggnaden är en viktig attraktions- och utvecklingsfråga för Jönköpings län. 

Alla innevånare, näringsliv och övrig samhällssektor är starkt beroende av snabb 

teknikuppkoppling för att vardagslivet och verksamheterna skall fungera. Att alla i vårt 

län får förutsättningar att delta i samhällslivet är en demokratifråga! UD:s kansli för 

strategisk analys säger angående frågan att ”Digitaliseringen anses vara den enskilt 

starkaste förändringsfaktorn i samhället fram till år 2025”.  

 

Det är därför angeläget att regionen och övriga aktörer under tiden fram till år 2020 

arbetar strategiskt med och kontinuerligt följer upp hur Jönköpings län utvecklas mot 

uppsatta mål. Uppföljningen kan innebära att ytterligare beslut behöver tas för att nå det 

uppsatta bredbandsmålet. Förutsatt att alla inblandade aktörer samverkar kring 

bredbandsutbyggnaden kommer det nationella målet att nås 2020. Aktörernas ansvar och 

roller behöver vara tydligt definierat och kommunicerat. För att målet ska kunna nås 

behövs ytterligare statligt stöd till bredbandsutbyggnaden. 

 
Regeringen beslutade under 2015 att möjliggöra för de organ som har det regionala 

utvecklingsansvaret i varje län att tillsätta en regional bredbandskoordinator. Region 

Jönköpings län har tagit vara på den möjligheten. Bredbandskoordinatorernas uppdrag är 

att i samverkan med alla berörda aktörer inom bredbandsområdet arbeta för att det 

nationella bredbandsmålet uppnås, som innebär att alla hushåll och företag har tillgång till 

bredband om minst 100 Mbit/s, år 2020. Berörda aktörer inom bredbandsområdet är 

regionen, kommunerna, länsstyrelsen, operatörerna, fiberföreningar, myndigheter m.fl.  

 

Region Jönköpings län, länsstyrelsen i Jönköpings län samt länets kommuner har under 

2015 och i samverkan tagit fram en regional digital agenda (REDA). Inom det strategiska 
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området ”digital infrastruktur” är en viktig insats att ta fram en regional bredbandsstrategi 

med tillhörande regionala bredbandsmål. Beslut om en ny nationell strategi tas under 

2016 och i direkt anslutning till det kommer en regional bredbandsstrategi att tas fram.  

 

En av de mest prioriterade arbetsuppgifterna på regional nivå är att ta fram en 

nulägesbeskrivning av bredbandsutbyggnaden i länet. Geografiska områden som saknar 

grund för utbyggnad på marknadsmässiga grunder finns i Jönköpings län likväl som i 

övriga landet. Dessa områden tillsammans med de geografiska områden som finns mellan 

redan utbyggda projektområden och kallas ”vita fläckar”, kommer att vara en stor 

utmaning att försörja med bredband.  

 

Regionen och övriga aktörer behöver ha ett särskilt fokus på hur hushåll och företag inom 

dessa områden kan försörjas med bredband och ny teknik för att möta en digitaliserad 

framtid. För att målet ska nås behövs ytterligare statligt stöd till bredbandsutbyggnaden.  

 

 

 

Malin Wengholm 

Ordförande 

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

 


