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1.0 Förvaltning av den regionala bredbandsstrategin
Den regionala bredbandsstrategin för Västra Götaland, ”Bredband där du bor, verkar och
vistas”, antogs av regionutvecklingsnämnden i juni 2018. Strategin kan ses som ett
underdokument till den regionala utvecklingsstrategin VG2020 parallellt med den regionala
digitala agendan.
Bredbandsstrategin innehåller mål för arbetet med bredbandsutbyggnaden i Västra Götaland.
Den ska också vara målbilden för de lokala och regionala aktiviteterna. Till strategin är kopplat
en handlingsplan som beskriver konkreta åtgärder för hur målen i strategin ska nås.
Följande bredbandsmål ska gälla i Västra Götalands län vid angivna tidpunkter:
1. 2020: 95 procent av Västra Götalands hushåll och företag ska ha tillgång till robust
bredband med en hastighet på minst 100 Mbit/s symmetriskt
2. 2023: Hela Västra Götalands län (det vill säga där man normalt befinner sig) ska ha tillgång
till stabila mobila tjänster av god kvalitet.
3. 2025:
3.1. 98 procent av Västra Götalands hushåll och företag ska ha tillgång till robust
bredband med en hastighet på minst 1000 Mbit/s symmetriskt
3.2. 99,9 procent av Västra Götalands hushåll och företag ska ha tillgång till robust
bredband med en hastighet på minst 100 Mbit/s symmetriskt
3.3. 100 procent av Västra Götalands hushåll och företag ska ha tillgång till robust
bredband med en hastighet på minst 30 Mbit/s symmetriskt
3.4. För var och en de nätägande mobiloperatörerna, ska 90 procent av länets yta ska nås
av mobilt bredband på minst 10 Mbit/s
Målgrupp för strategin är ledningspersoner i Västra Götalands län och syftet med den är att
skapa förutsättningar för fortsatt bredbandsutbyggnad så att fler kan delta i det demokratiska
samhället och kunna använda digitala tjänster oavsett var man bor, verkar och vistas.
Styrgrupp för det fortsatta arbetet med strategin är presidiet i BHU (Beredningsgruppen för
hållbar utveckling), det politiska samverkansorganet mellan region och kommuner.
För genomförandet av strategin har det bildats en regional arbetsgrupp som har verkat sedan
2008. Denna grupp, UBit, ska ha en rådgivande och utredande funktion. Den leds från Västra
Götalandsregionens koncernstab Regional utveckling, med regionens bredbandskoordinator
som sammankallande och kan bestå av representanter från:





Västra Götalandsregionen
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommunerna via de fyra kommunalförbunden
Organisationer så som Coompanion och Hela Sverige ska leva

Samarbete med andra grupperingar och organisationer som arbetar med närstående frågor
måste ske för att nå målen. Det handlar om sådana grupperingar som Västkom, SITIV,
Västgruppen, GITS, VGR IT, ALVG, det regionala digitaliseringsrådet etc, men även i stor
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utsträckning olika nätägare, operatörer och leverantörer såsom stadsnät, fiberföreningar och
privata bolag.
Finansiering av aktiviteter enligt handlingsplanen, informationsinsatser med mera söks från
Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd. Deltagande organisationer står för sina
representanters egna kostnader.

2.0 UBit-gruppens uppdrag
Handlingsplanen till den regionala bredbandsstrategin är UBit-gruppens verksamhetsplan.
UBit-gruppen träffas fyra till fem gånger per termin, beroende på behov, oftast heldagar och
oftast i Göteborg.
En huvuduppgift för gruppen är att genomföra möten i regionen för att sprida information om
nyheter inom bredbandsområdet från den nationella nivån. Regionens bredbandskoordinator
deltar i möten med Sveriges övriga bredbandskoordinatorer och koordinatorernas kansli på
Bredbandsforum och får där information som ska spridas i länet. Gruppens övriga
medlemmar, särskilt de som representerar de fyra kommunalförbunden, har därmed i uppgift
att sprida denna information vidare till sina kommuner och övriga intressenter som de
kommer i kontakt med.
Likaså ingår det i gruppmedlemmarnas uppgifter att fånga upp intressanta saker inom
bredbandsområdet som händer i deras närhet och som behöver tas upp till gemensam
diskussion i gruppen och eventuellt också via bredbandskoordinatorn lyftas upp till den
nationella nivån.
Deltagarna kan komma att behöva lägga tid på inläsning, genomföra lokala eller delregionala
möten med mera. De kan också bli ansvariga för att driva något av UBit-gruppens projekt. För
mer information kring eventuella insatser eller andra frågor, kontakta gärna regionens
bredbandskoordinator Eric Åkerlund, telefon 0705-36 63 06, e-post
eric.akerlund@vgregion.se.
UBit-gruppen använder Västra Götalandsregionens hemsida för att lägga ut anteckningar och
presentationer från sina möten, information om VGRs bredbandsstöd samt annan
bredbandsrelaterad information, med adressen: http://www.vgregion.se/bredband.
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