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Erbjudande att inkomma med synpunkter på 
Västernorrlands regionala bredbandsstrategi 
 

Härmed inbjuds Ni att inkomma med synpunkter på remissversionen av Regional 

bredbandsstrategi för Västernorrlands län. 

 

Förslaget till regional bredbandsstrategi har tagits fram i bred dialog och samverkan 

tillsammans med bland andra länets kommuner, länsstyrelsen, Mittuniversitetet, idella 

organisationer samt näringslivsaktörer. Ett 10-tal dialogmöten på kommunal och 

regional nivå har genomförts.  

 

Remissversionen tar sin utgångspunkt i Sveriges nationella bredbandsmål, 

Västernorrlands regionala utvecklingsstrategi (RUS), nuläget för bredbandsutbyggnaden 

i Västernorrland samt alla inspel som inkommit under dialogprocessen. 

 

Remissversionen har inte fått den slutliga layouten. Detta då det nya EU-direktivet 

gällande tillgänglighet till offentliga aktörers webbplatser började gälla 23 september 

och hanteringen av direktivet inte har hunnit beslutas inom Region Västernorrland. 

Bredbandsstrategin kommer att få en layout som anknyter till RUS under 

slutrevideringen i januari 2021. 

 

På Region Västernorrlands webbplats http://www.rvn.se/bredbandsstrategi hittar du 

såväl remissversion som länkar till ovan nämnda strategidokument. 

Så svarar du på remissen 

Vi önskar ert svar senast 2020-12-23 till följande e-postadress: 

region.vasternorrland@rvn.se med kopia till: mathias.sundin@rvn.se. 

Ange i er ärenderubrik; Remissvar regional bredbandsstrategi, diarienummer 

19NHU745. 

Vid remissvar vill vi särskilt be om era synpunkter enligt följande: 

1. Hur väl fångar valda fokusområden upp de utmaningar som länet står inför när 

det gäller att uppnå de nationella bredbandsmålen? 

2. Är de strategiska vägvalen tillräckligt tydliga och omfattande? 

3. Är roller och ansvar för det fortsatta arbetet tydligt och korrekt beskrivna? 

4. Övriga synpunkter 
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Hur behandlas synpunkterna? 
Efter remissperioden sammanställer och behandlar Region Västernorrland inkomna synpunkter. 

 

Regionstyrelsen avser besluta om bredbandsstrategin vid sammanträde i mars 2021, efter 

föredragning och ställningstagande i Regionala samverkansrådet. 

 

Har du frågor? 

Välkommen att kontakta regionala bredbandskoordinator Mathias Sundin, e-post 

mathias.sundin@rvn.se, telefon: 070-214 38 23. 

 

Bilaga: 

Remissversion Regional bredbandsstrategi för Västernorrlands län 
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