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Möte nr

2019-01-23
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Regionfullmäktige
Johan Jarl

Till regionfullmäktiges ledamöter
Till ersättare för kännedom

Regionfullmäktige
Datum
Plats

2019-01-31
Gränsö slott, Västervik

Tidplan
08.00 Möte med valberedning
08.30 Kaffe
09.00 Mötets öppnande, Dan Nilsson kommunstyrelsens ordförande Västerviks
kommun.
12.00 Lunch
13.00 Fortsatt sammanträde
14.30 Kaffe
15.00 Fortsatt sammanträde
Regionfullmäktiges ärendelista med tillhörande handlingar finns tillgängligt för allmänheten
på Region Kalmar läns kansli och på regionens webbplats, regionkalmar.se.
Mötet är öppet för allmänheten.

Föredragningslista
1.

Godkännande av tidplan och föredragningslista

2.

Val av justerare och tid för justering
Regionfullmäktige utser x och Kaj Holst (M) att tillsammans med ordförande
justera protokollet senast den 14 februari 2019.

3.

Anmälan av inkomna interpellationer och frågor

4.

Medborgarförslag 3/2018 om att länets kiropraktorer och naprapater ska bli
landstingsanslutna
Diarienummer 180365
Förslag till beslut:
Regionfullmäktige avslår medborgarförslag 3/2018 om att länets kiropraktorer
och naprapater ska bli landstingsanslutna.

5.

Motion 23/2017 om bussförbindelse till boende i Stångehamnsområdet,
Oskarshamn
Diarienummer 170710
Förslag till beslut:
Regionfullmäktige avslår motion 23/2017 om bussförbindelse i
Stångehamnsområdet, Oskarshamn.

6.

Motion 24/2017 om att införa akutläkare
Diarienummer 170723
Förslag till beslut:
Regionfullmäktige avslår motion 24/2017 om att införa akutläkare.
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7.

Motion 25/2017 angående intraprenader
Diarienummer 170835
Förslag till beslut:
Regionfullmäktige avslår motion 25/2017 angående intraprenad.

8.

Motion 1/2018 Landstinget måste utveckla arbetssättet kring
prostatacancer
Diarienummer 180162
Förslag till beslut:
Regionfullmäktige besvarar motion 1/2018, Landstinget måste utveckla
arbetssätt kring prostatacancer, med att det pågår ett gemensamt arbete med att
se över information/erbjudande om PSA-provtagning, initierat av
samverkansnämnden i Sydöstra sjukvårdsregionen.
En förstudie inom ramen för RCC Sydöst pågår och resultaten från förstudien
kommer att ligga till grund för beslut om eventuella fortsatta arbetsformer.

9.

Motion 3/2018 Förbättra de medicinska resultaten för att garantera god och
jämlik vård
Diarienummer 180238
Förslag till beslut:
Regionfullmäktige besvarar motion 3/2018 med att arbete enligt de två förslag
som ges, redan är en etablerad del i landstingets strategiska förbättringsarbete.

10.

Motion 7/2018 Utbilda fler medicinska sekreterare
Diarienummer 180415
Förslag till beslut:
Regionfullmäktige besvarar motion 7/2018 angående utbilda fler medicinska
sekreterare med att landstinget inväntar besked från YH-myndigheten avseende
start av utbildning till medicinska sekreterare i Nybro och samtidigt fortsätter
dialogen med länets folkhögskolor i söder kring möjligheter att starta utbildning till
medicinska sekreterare om behov uppstår.

11.

Motion 8/2018 Gratis vaccination mot TBE, fästingburen
hjärnhinneinflammation
Diarienummer 180432
Förslag till beslut:
Regionfullmäktige avslår motion 8/2018 om gratis vaccination mot TBE,
fästingburen hjärnhinneinflammation.

12.

Motion 9/2018 Utred fördelarna med att bygga nytt Västerviks sjukhus vid
E22
Diarienummer 180471
Förslag till beslut:
Regionfullmäktige besvarar motion 9/2018 med redovisat yttrande och hänvisar
till tidigare fattade beslut gällande Västerviks sjukhus.

13.

Verksamhetsförändring vid den medicinska intensivvårdsenheten vid
Oskarshamns sjukhus
Ärendet behandlas av regionstyrelsen på extra sammanträde den 30 januari
2019. Handling delges i samband med utskick till regionstyrelsen.

14.

Handlingsplan för regional digital agenda 2019-2020
Diarienummer 180389
Förslag till beslut:
Regionfullmäktige antar Handlingsplan för regional digital agenda 2019-2020.
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15.

Handlingsplan för regional bredbandsstrategi för Kalmar län 2019-2025
Diarienummer 180391
Förslag till beslut:
Regionfullmäktige antar Handlingsplan för regional bredbandsstrategi för Kalmar
län 2019 - 2025.

16.

Nytt avtal om Sydtaxa 2.0
Diarienummer 180933
Förslag till beslut:
1. Regionfullmäktige godkänner samverkansavtal gällande kollektivtrafiken i
Södra Sverige, mellan berörda län i södra Sverige och ger Trafikdirektören i
uppdrag att underteckna detsamma.
2. Regionfullmäktige fastställer ny prismodell för Sydtaxan 2.0 för
länsöverskridande kollektivtrafikresor.
3. Sydtaxan 2.0 börjar tillämpas vid försäljning av länsöverskridande biljetter,
dock senast 15 december 2019.

17.

Överenskommelse mellan Region Kalmar län och kommunerna i Kalmar län
om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 2019
Diarienummer 170535
Förslag till beslut:
1. Regionfullmäktige antar Överenskommelse mellan Region Kalmar län och
kommunerna i Kalmar län om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård, daterad den 16 november 2018, att gälla from 1 mars 2019.
Beslutet gäller under förutsättning att kommunerna i Kalmar län fattar likalydande
beslut.
2. Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänsten och angränsande
område hälso- och sjukvård i Kalmar län ansvarar för att ta fram och besluta om
praktiska anvisningar kopplade till överenskommelsen.

18.

Mottagande av allmänna handlingar med anledning av likvideringen av
Regionförbundet i Kalmar län
Diarienummer 180786
Förslag till beslut:
Regionfullmäktige beslutar att ta emot Regionförbundet i Kalmar läns allmänna
handlingar - protokoll, diarier, korrespondens, ekonomihandlingar samt
personalhandlingar som finns hos regionförbundet den 31 december 2018 för
arkivering och förvaring hos blivande Region Kalmar län.

19.

Val av en ledamot till Övervakningsnämnden

20.

Val av en ledamot och en ersättare till styrelsen för Regionalt
riskkapitalbolag Almi

21.

Val av en nämndeman till Kammarrätten i Jönköping

22.

Anmälningsärenden

Leif Larsson (C)
ordförande

Ärende 4
Medborgarförslag 3/2018 om att länets
kiropraktorer och naprapater ska bli
landstingsanslutna

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE

1(1)

Datum

Diarienummer

2018-10-30

180365

Planeringsenheten
Beställargruppen
Regionfullmäktige

Medborgarförslag 3/2018 om att länets kiropraktorer och
naprapater ska bli landstingsanslutna
Förslag till beslut
Regionfullmäktige avslår medborgarförslag 3/2018 om att länets kiropraktorer
och naprapater ska bli landstingsanslutna.
Bakgrund
I medborgarförslag 3/2018 föreslås att landstinget ska jobba för att länets
kiropraktorer och naprapater ska bli landstingsanslutna och därmed ingå i
högkostnadsskyddet.
Landstinget har för närvarande ett vårdavtal med en naprapat med verksamhet i
Västervik, där vårdavtalet löper ut den 30 juni 2019. Frågan om en utvidgning av
fler vårdavtal hanteras alltid i dialog med verksamheten och i ordinarie plan- och
budgetprocess.
Regionfullmäktige föreslås besvara medborgarförslag 3/2018 om att länets
kiropraktorer och naprapater ska bli landstingsanslutna med att en utvidgning inte
är aktuell med hänvisning till prioritering av de ekonomiska resurserna.

Sofia Hartz
Planeringsdirektör

Bilaga
Medborgarförslag 3/2018 om att länets kiropraktorer och naprapater ska bli
landstingsanslutna.

Webbplats

E-post

Organisationsnr

Landstinget i Kalmar län

Ltkalmar.se

landstinget@ltkalmar.se

232100-0073

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

0480-810 00 vx

833-3007

Ärende 5
Motion 23/2017 om bussförbindelse till boende i
Stångehamnsområdet, Oskarshamn

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE
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Datum

Diarienummer

2018-01-22

170710

Kalmar Länstrafik
Stab och sekretariat
Regionfullmäktige

Motion 23/2017 om bussförbindelse till boende i
Stångehamnsområdet, Oskarshamn
Förslag till beslut
Regionfullmäktige avslår motion 23/2017 om bussförbindelse i
Stångehamnsområdet, Oskarshamn.
Bakgrund
I motion 23/2017 föreslår Britt-Marie Sundqvist (SD) att landstingsdirektören får i uppdrag att utreda möjligheterna till busslinjetrafik inom
Stångehamnsområdet, Oskarshamn.
Kalmar Länstrafik har yttrat sig enligt följande.
Yttrande

Stångehamnsområdet har varit och är till huvuddel ett fritidsboende och
består till största delen av säsongsboende.
Till området finns idag kopplat Närtrafik. Det finns idag möjlighet att åka
Närtrafik med fyra turer i varje riktning per vardag och en tur i varje riktning
på lördagar. Resandet är mycket lågt, under 2017 gjordes det endast 26 resor
till eller från Stångehamnsområdet. Enligt gällande regelverk
”Trafikförsörjningsprogrammet” ska linjetrafik finnas där resandet överstiger
fem kunder per enkeltur.
Resandet enligt 2017 års uppföljning ger ingen grund för inrättande av
linjelagd trafik.

Karl-Johan Bodell
Trafikdirektör

Webbplats

E-post

Organisationsnr

Landstinget i Kalmar län

Ltkalmar.se

landstinget@ltkalmar.se

232100-0073

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

0480-810 00 vx

833-3007

Ärende 6
Motion 24/2017 om att införa akutläkare

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE

1 (1)

Datum

Diarienummer

2018-10-30

170723

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Hälso- och sjukvårdsledningen
Regionfullmäktige

Motion 24/2017 om att införa akutläkare
Förslag till beslut
Regionfullmäktige avslår motion 24/2017 om att införa akutläkare.
Bakgrund
I motion 24/2017 föreslår Malin Sjölander (M) och Lennart Hellström (M) att
hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att utreda förutsättningarna att införa
akutläkare som ny personalkategori.
Vid ett antal sjukhus/akutmottagningar i landet har man infört akutläkare som ett
sätt att höja kvaliteten i det akuta omhändertagandet av patienter. Erfarenheterna
har varit blandade – vissa försök har lagts ner medan andra har varit framgångsrika. Gemensamt för de framgångsrika exemplen är att man gjort ett omsorgsfullt
förarbete, haft en långsikt plan samt erhållit ett betydande initialt resurstillskott.
Erfarenheten visar också att det tar uppemot tio år att fullt ut införa ett akutläkarsystem.
För närvarande finns ett förslag om att ersätta läkarnas allmäntjänstgöring (AT)
med en bastjänstgöring. Detta som en följd av att läkarutbildningen kommer att
förlängas med en termin och leda till läkarlegitimation direkt. Beslut beräknas
komma under innevarande år.
Idag är flera av länets akutmottagningar organiserade utifrån att läkarna gör
allmäntjänstgöring. Om läkarutbildningen förändras så att allmäntjänstgöringen
ändras eller tas bort så blir en översyn aktuell. Mot bakgrund av detta är införande
av akutläkare under de närmaste åren inte aktuellt.
Johan Rosenqvist
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Bilaga
Motion 24/2017 om att införa akutläkare.

Webbplats

E-post

Organisationsnr

Landstinget i Kalmar län

Ltkalmar.se

landstinget@ltkalmar.se

232100-0073

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Landstingsfullmäktige

0480-810 00 vx

833-3007

Ärende 7
Motion 25/2017 angående intraprenader

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE

1 (1)

Datum

2018-11-05
Landstinget i Kalmar län
HR-enheten, Landstingsdirektörens stab

Regionfullmäktige

Motion 25/2017 angående intraprenader
Förslag till beslut
Regionfullmäktige avslår motion 25/2017 angående intraprenad.
Bakgrund
Malin Sjölander (M) har i en motion gällande intraprenader föreslagit att
landstinget ska undersöka om medarbetarna är intresserade av att helt eller
delvis driva sin verksamhet som intraprenad, erbjuda intresserade
medarbetare utbildning om hur man startar och driver en intraprenad samt
om intresse finns ta fram nödvändiga underlag som underlättar för denna
driftsform.
Intraprenad är en verksamhetsform som förekommer i offentlig sektor och
som innebär att medarbetarna på en enhet självständigt driver sin verksamhet
som om det vore ett eget företag. Till skillnad från entreprenad är
verksamheten fortfarande ägd av landstinget och medarbetarna som driver
den anställda vid landstinget.
Intraprenad kan vara en fungerande och framgångsrik form i väl avgränsade
verksamheter exempelvis en enskild förskola inom kommun.
Inom landstinget finns hälsoval med alternativa organisationsformer inom
primärvård. Övriga verksamheter bedöms inte aktuella för
organisationsformen intraprenad. Mot bakgrund av detta föreslås att
motionen avslås.
Lars Mattsson
Ekonomidirektör

Helen Persson
HR-direktör

Bilaga
1. Motion diarienummer 170835:25

Webbplats

E-post

Organisationsnr

Landstinget i Kalmar län

Ltkalmar.se

landstinget@ltkalmar.se

232100-0073

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

0480-810 00 vx

833-3007

Ärende 8
Motion 1/2018 Landstinget måste utveckla
arbetssättet kring prostatacancer

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE

1 (1)

Datum

2018-10-25
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Hälso- och sjukvårdsledningen

Diarienummer
180162

Regionfullmäktige

Motion 1/2018 Landstinget måste utveckla arbetssättet
kring prostatacancer
Förslag till beslut
Regionfullmäktige besvarar motion 1/2018, Landstinget måste utveckla
arbetssätt kring prostatacancer, med att det pågår ett gemensamt arbete med
att se över information/erbjudande om PSA-provtagning, initierat av
samverkansnämnden i Sydöstra sjukvårdsregionen. En förstudie inom ramen
för RCC Sydöst pågår och resultaten från förstudien kommer att ligga till
grund för beslut om eventuella fortsatta arbetsformer.
Bakgrund
I Sydöstra sjukvårdsregionen har ett gemensamt arbete med att se över och
ensa formerna för information/erbjudande om PSA-provtagning initierats av
samverkansnämnden. Arbetet samordnas via RCC sydöst. De tre ingående
landstingen/regionerna kommer nu att rekvirera utvecklingsmedel och göra
en gemensam förstudie inom ramen för RCC Sydöst.
Efter genomförd förstudie kommer beslut att fattas om fortsatta
arbetsformer. Förstudien kommer att bidra till att utveckla och anpassa delar
av föreliggande förslag till förutsättningarna i sjukvårdsregionen. En specifik
fråga som kräver närmare analys är hur information ska förmedlas till den
grupp som kan vara aktuell för PSA-provtagning utan att erbjudandet blir
synonymt med ett screeningförfarande, liksom hur arbetet bäst kan bidra till
att öka kunskap och fylla forskningsluckor på området.

Johan Rosenqvist
Hälso o Sjukvårdsdirektör

Bilaga
Motion 1/2018 Landstinget måste utveckla arbetssättet kring prostatacancer

Webbplats

E-post

Organisationsnr

Landstinget i Kalmar län

Ltkalmar.se

landstinget@ltkalmar.se

232100-0073

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

0480-810 00 vx

833-3007

Ärende 9
Motion 3/2018 Förbättra de medicinska resultaten
för att garantera god och jämlik vård

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE

1 (2)

Datum

Diarienummer

2018-10-25

180238

Planeringsenheten

Regionfullmäktige

Motion 3/2018 Förbättra de medicinska resultaten för
att garantera god och jämlik vård
Förslag till beslut
Regionfullmäktige besvarar motion 3/2018 med att arbete enligt de två
förslag som ges, redan är en etablerad del i landstingets strategiska
förbättringsarbete.
Bakgrund
Gudrun Brunegård (KD) och Jimmy Loord (KD) har i motion 3/2018
hänvisat till resultat från Socialstyrelsens mätning Öppna jämförelser från
2017. Motionärerna föreslår att landstingsdirektörens ges i uppdrag att ta
fram en åtgärdsplan för att länets invånare ska tillförsäkras lika god vård som
övriga landet. Dessutom föreslår de att Öppna jämförelser används som
styrinstrument i landstingets ständiga och strategiska förbättringsarbete.
Landstingsdirektörens stab, planeringsenheten, har yttrat sig enligt följande.
Yttrande

Landstinget har tack vare ett systematiskt förbättringsarbete Varje dag lite
bättre – kraften hos många över tid förbättrat kvaliteten i den hälso- och
sjukvård som erbjuds länets invånare. Denna förbättring kan ses i ett stort
antal processindikatorer, det vill säga indikatorer som speglar hur
verksamheten bedrivs exempelvis avseende följsamhet till Socialstyrelsen
nationella riktlinjer, liksom i resultatindikatorer som mäter uppnådd hälsa
eller minskad sjuklighet.
2017 fattade samtliga regioner/landsting i Sverige i bred politisk enighet
beslut om att samverka i ett gemensamt system för kunskapsstyrning under
den gemensamma visionen Vår framgång räknas i liv och jämlik hälsa –
tillsammans gör vi varandra framgångsrika. I systemet byggs samverkan och
kopplingar så att regionerna/landstingen kan stärka varandra ytterligare i
kvalitetsarbetet. Förutsättningar skapas också för att etablera nya, mer
effektiva och ändamålsenliga former för samverkan med staten och den del
av hälso- och sjukvården som drivs i primärkommunal regi. För landstinget i
Kalmar läns del ses redan effekter av sådant arbete inom till exempel
cancervården, diabetesvården och strokevården.

Webbplats

E-post

Organisationsnr

Landstinget i Kalmar län

Ltkalmar.se

landstinget@ltkalmar.se

232100-0073

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

0480-810 00 vx

833-3007

Landstinget i Kalmar län

Datum

Diarienummer

Sida

2018-10-25

180238

2 (2)

Socialstyrelsen ger sedan tre år tillbaka årligen ut rapporten En god vård?,
vilken syftar till att ge en översiktlig bild av hälso- och sjukvårdens resultat
utifrån sex övergripande frågor utgående från ramverket God vård:
-

Hur mycket betalar vi för hälso- och sjukvården?
Har vi tillgång till hälso- och sjukvård när vi behöver?
Hur väl bidrar hälso- och sjukvården till att hålla oss friska?
Hur är kvaliteten i hälso- och sjukvården vi får?
Blir vi friskare och lever längre?
Hur bidrar hälso- och sjukvården till hållbart god vård?

Rapporten omfattar ett sextiotal indikatorer av både process- och
resultatkaraktär och visar på en i många avseenden betydlig förbättring över
tid inom svensk sjukvård i stort liksom för Kalmar län. Länet placerar sig i
en helhetsbedömning bland de främsta i riket. Delområden med särskilt
starka resultat är framförallt ekonomi, tillgänglighet och hållbarhetsperspektivet. Även inom området kvalitet i den hälso- och sjukvård som ges
ses goda resultat med positiv utveckling över tid.
Gudrun Brunegård (KD) och Jimmy Loord (KD) lyfter i motionen fram tio
specifika indikatorer där landstinget placerar sig i den nedre tredjedelen
bland Sveriges regioner/landsting. Samma sak kan göras för alla de ingående
regionerna/landstingen. Med detta sagt är självklart landstingets fokus att
med denna och andra kvalitetsrapporter som grund fortsätta den
målmedvetna satsningen på kunskapsstyrning och förbättringsarbete inom
ramen för Varje dag lite bättre i syfte att erbjuda länets invånare en allt bättre
hälso- och sjukvård.
13 juni i år presenterade Sveriges kommuner och landsting hälso- och
sjukvårdsrapporten 2018, baserad på mer aktuella data huvudsakligen
hämtade från Vården i siffror. Denna rapport ger en både färskare och mer
detaljerad bild av kvaliteten i den vård som ges än den övergripande
rapporten från Socialstyrelsen och har därmed möjliggjort att som ett led i
landstingets förbättringsarbete genomföra analyser av resultaten på
indikatornivå samt redovisa handlingsplaner för förbättring. Detta arbete har
nyligen genomförts och finns publicerat på landstingets hemsida. Analyserna
och handlingsplanerna kommer på samma sätt som öppna jämförelser gjort
sedan drygt tio år tillbaka att ligga till grund för systematiskt kvalitetsarbete i
landstingets sjukvårdande förvaltningar.
Mot denna bakgrund får arbete enligt de två uppdrag som föreslås i motionen
redan anses etablerat.
Karl Landergren
Samordnare Kunskapsstyrning och Regionsjukvård
Bilaga
Motion 3/2018 om att förbättra de medicinska resultaten för att garantera
god och jämlik vård.

Ärende 10
Motion 7/2018 Utbilda fler medicinska sekreterare

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE

1 (2)

Datum

Diarienummer

2018-09-20

180415

Landstinget i Kalmar län
HR-enheten vid landstingsdirektörens stab

Regionfullmäktige

Motion 7/2018 angående utbilda fler medicinska
sekreterare
Förslag till beslut
Regionfullmäktige besvarar motion 7/2018 angående utbilda fler medicinska
sekreterare med att landstinget inväntar besked från YH-myndigheten
avseende start av utbildning till medicinska sekreterare i Nybro och
samtidigt fortsätter dialogen med länets folkhögskolor i söder kring
möjligheter att starta utbildning till medicinska sekreterare om behov
uppstår.
Bakgrund
Gudrun Brunegård (KD) föreslår i motion 7/2018 att utreda möjlighet att
initiera utbildning av fler medicinska sekreterare på någon eller några av
landstingets folkhögskolor
Sedan 2010 har en YH-utbildning till medicinska sekreterare bedrivits i
Nybro med representation från landstinget i ledningsgrupp. Under åren har
utbildningen där utvecklats och anpassats alltmer efter verksamhetens behov
där representation finns från landstingets förvaltningar i utbildningens
ledningsgrupp. En ny ansökan har lämnats in till YH-myndigheten om att få
fler starter från hösten 2019 där besked kommer i januari. I ansökan finns ett
starkt stöd med arbetslivsanknytning från landstingets olika förvaltningar
både med deltagande i ledningsgrupp och med praktikplatser.
Landstinget är beroende av att ha en utbildning i norra länsdelen och en i
södra för att säkerställa rekryteringen av medicinska sekreterare. Antalet
möjliga praktikplatser är avgörande för antalet utbildningsplatser, där en
utbildning i norr och en i söder bedöms var det som är möjligt.
På Vimmerby folkhögskola bedrivs sedan många år en utbildning till
medicinsk sekreterare som i stor utsträckning täcker rekryteringsbehovet i
norra länsdelen. Landstinget inväntar svar från YH-myndigheten, men en
dialog har startat med folkhögskolorna i södra länsdelen om att starta
utbildning på folkhögskola om behovet skulle uppstå.
Elisabeth Johansson
Utbildningsstrateg

Helen Persson
HR-direktör
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Bilaga
Motion 7/2018 angående utbilda fler medicinska sekreterare.
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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Hälso- och sjukvårdsledningen
Regionfullmäktige

Motion 8/2018 om gratis vaccination mot TBE,
fästingburen hjärnhinneinflammation
Förslag till beslut
Regionfullmäktige avslår motion 8/2018 om gratis vaccination mot TBE,
fästingburen hjärnhinneinflammation.
Bakgrund
I motion 8/2018 föreslår Göran Gustafsson (SD) att landstingsdirektören får i
uppdrag att utreda hur gratis vaccination mot TBE kan införas i Kalmar län.
TBE (fästingburen hjärninflammation) orsakas av ett virus som ger infektion
i hjärna, hjärnhinnor och ryggmärg. Det finns en ökande trend av
sjukdomsfall i hela Europa, så även i Sverige och i Kalmar län. Det finns
ingen botande behandling men väl ett relativt effektivt vaccin som dock inte
ingår i det nationella vaccinationsprogrammet.
Folkhälsomyndighetens referensgrupp för nationella vaccinationsprogram
har senast under våren 2018 meddelat att TBE-vaccination i nuläget inte är
prioriterat att utredas som nationellt vaccinationsprogram. En forskargrupp
på Karolinska institutet har precis slutfört en hälsoekonomisk studie som ska
hjälpa till att bedöma om en allmän vaccination är nödvändig i en region.
Resultatet förväntas publiceras inom kort.
Smittskyddsläkaren följer kontinuerligt utvecklingen vad gäller TBE, liksom
många andra sjukdomar i landet, och uppdaterar på grundval av detta
rekommendationer kring hur och när vaccination ska ske.
Ett införande av gratis vaccinationer måste kunna vara hälsoekonomiskt
försvarbart. Mot bakgrund av att det i dagsläget saknas tydliga
hälsoekonomiska data gällande TBE vaccination föreslås att
landstingsfullmäktige avslår motionen.

Johan Rosenqvist
Hälso- och sjukvårdsdirektör
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Bilagor
1. Motion 8/2018.
2. Smittskyddsläkarens rekommendationer för TBE-vaccination i Kalmar
län 2018.
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Dokumentansvarig

Ersätter
version

Lisa Labbé Sandelin
Smittskyddsläkaren

Smittskyddsläkarens rekommendationer för
TBE-vaccination i Kalmar län 2018
Rekommendationerna är framtagna i samråd med landets smittskyddsläkare, infektionsläkare
och representanter från Folkhälsomyndigheten. De grundar sig på tillgängliga studier samt
den epidemiologiska information som smittskyddsenheterna får vid varje anmälan av ett TBEfall och kan skilja sig från vaccinföretagens egna.
Barn och vuxna under 50 år
Grundvaccination med tre doser (0, 1 och 5-12 månader mellan doserna)

Dos 2 ges en månad efter dos 1. Vaccinationsskyddet utvecklas först ungefär två veckor efter
dos 2. För att optimera skyddet inför fästingsäsongen bör dos 2 inte fördröjas om säsongen
redan är igång (april). Dos 3 ges 5-12 månader efter dos 2 men framför allt i god tid före
fästingsäsongen.
Personer som fyllt 50 år samt personer som oavsett ålder i samband med
grundvaccinationen har nedsatt immunförsvar
Grundvaccination med fyra doser (0, 1, 1-2 och 5-12 månader mellan doserna)

Dessa personer behöver en extra ”primingdos” som ges 1-2 månader efter dos 2. Det kortare
intervallet (en månad) kan användas när hög risk för TBE föreligger. De tre första doserna bör
ges innan man exponeras för TBE. Dos 4 ges i god tid inför kommande fästingsäsong för att
fullfölja grundvaccinationen.
Om primingdosen inte getts första året kan man istället komplettera med denna minst 1-2
månader efter dos 2, 3 eller 4. Efter totalt fem doser behövs ingen primingdos, utan schemat
med påfyllnadsdos vart femte år kan följas.
Påfyllnadsdoser – den första efter 3 år, därefter vart 5:e år
Dos 4 (respektive dos 5 för dem som fått primingdos) ges tre år efter grundvaccinationen.
Därefter ges en dos vart femte år oavsett ålder. Samtliga påfyllnadsdoser bör ges i god tid
innan fästingsäsongen för optimalt skydd.
Vid avvikelse från rekommenderat vaccinationsschema
Friska, yngre personer kan fortsätta med vaccinationsschemat oavsett intervall till föregående
dos/er, man behöver inte börja om (”en dos är alltid en dos”). För individer ≥ 50 år liksom de
med nedsatt immunförsvar görs en individuell bedömning. Risken för svår TBE i dessa
grupper i kombination med förmodat sämre immunologiskt svar på vaccinet gör att man kan
vara mer liberal med att börja om när det har gått mer än ett år sedan första dosen gavs.
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Snabbvaccination (dag 0, 7, 21 samt efter 5-12 månader) – aktuellt vid mycket
hög risk för TBE eller kort tid för vaccination
Doseringen dag 0, 7, 21 innebär en tidsvinst på 2-3 veckor jämfört med normal
grundvaccination som har en månad mellan de två första doserna. Snabbvaccinationsschemat
innebär alltså att en extra dos ges. Efter snabbvaccinationsschemat ges en dos som vanligt
efter 5-12 månader inför nästa säsong. Snabbvaccinationsschemat bör endast användas i
undantagsfall.
Vacciner
Det finns två vaccin som båda består av avdödat virus.
 FSME-IMMUN Vuxen® (från 16 år) respektive FSME-IMMUN Junior® (1-15 år),
dessa är upphandlade inom landstinget
 Encepur® (från 12 år) respektive Encepur Barn® (1-11 år)
Utbytbarhet mellan vacciner

I första hand ges samma preparat som är givet tidigare. Vid brist på vaccin eller då man inte
vet vad som är givet tidigare går det bra att ge ett annat fabrikat.
Vaccination av barn

Vaccinen är godkända från ett års ålder och ger ett bra skydd. Indikationen är densamma som
för vuxna. Barn vaccineras på hälsocentral eller infektionsmottagning.
Vaccination av gravida och ammande

Vaccination under graviditet kan göras om risken är hög att insjukna i TBE under
graviditeten, men kan i övrigt vänta tills efter förlossningen. Given TBE-vaccination innan
graviditeten är känd utgör inget problem. Amning utgör inget hinder för vaccination, varken
för modern eller för barnet.
Vaccination av äggallergiker

TBE-vaccin kan innehålla rester av ägg- och kycklingprotein men risken för anafylaktisk
reaktion är nästintill försumbar vid vaccination av äggallergiker. Den som fått svår
allmänreaktion efter intag av, eller efter kontakt med (t.ex. inhalation) spårmängder av ägg
bör vaccineras på allergimottagning efter bedömning av erfaren allergolog. Övriga
äggallergiker kan vaccineras enligt gängse rutiner.
Hälsodeklaration

Hälsodeklaration för vaccination av TBE finns på smittskyddets hemsida.
Vaccination vid behandling med antikoagulantia

Se Landstingets riktlinje.
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TBE-vaccination rekommenderas till
Fast boende och sommarboende samt personer som vistas mycket i skog och mark i områden
med smittrisk:






I Kalmar län (se kartor nedan)
- ett område begränsat av Överum – Loftahammar – Hasselö – Almvik i
Västerviks kommun
- ett område strax norr om Oskarshamn
- ett område från Värlebo i Högsby kommun och norrut till öster om Fliseryd
i Mönsterås kommun
I övriga Sverige
- Ryssberget och Aspö är riskområden i Blekinge
- karta över riskområden inom Stockholms, Södermanlands, Uppsala och
Västmanlands län
- riskområden och karta för Skåne
- hela Sörmland
- riskområden och karta för Västra Götaland
- karta över riskområden i Östergötland
Resenärer som kommer att vistas i skog och mark i Europa
- på Åland och i Baltikum
- i särskilda riskområden i centrala och östra Europa

TBE-vaccin har få biverkningar och det finns sällan anledning att avråda den som vill
vaccinera sig, även om man uppfattar att risken för smitta är låg
Lisa Labbé Sandelin
Smittskyddsläkare

Mats Haglund
Överläkare, Infektionskliniken
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Kartor över riskområden för TBE-smitta i Kalmar län
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Landstingsdirektörens stab

Regionfullmäktige

Motion 9/2018 Utred fördelarna med att bygga nytt
Västerviks sjukhus vid E22
Förslag till beslut
Regionfullmäktige besvarar motion 9/2018 med redovisat yttrande och
hänvisar till tidigare fattade beslut gällande Västerviks sjukhus.
Bakgrund
I motion 9/2018 föreslår Gudrun Brunegård, Kerstin Lahi och Maud
Ärlebrant (KD) att landstingsstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten
att placera Västerviks sjukhus vid E22 utifrån ett funktionellt, ekonomiskt
och tidsmässigt perspektiv, med beaktande även av säkerhetsaspekterna,
jämfört med motsvarande aspekter om nuvarande placering bibehålls.
Landstingsdirektörens stab har yttrat sig enligt följande.
Yttrande

Planering av sjukhus är en lång process som innefattar många samband och
flöden. Denna process berör många och ställer krav på stor delaktighet.
Den 27-28 november november 2007 behandlade landstingsfullmäktige ett
ärende om fastighetsinvesteringar vid sjukhusen i landstinget, däribland
ombyggnationer av Västerviks sjukhus. Landstingsfullmäktige beslutade då
om inriktning för kommande fastighetsinvesteringar för Västerviks sjukhus.
Beslutet var i praktiken en start på en större förändringsprocess för
utvecklingen av Västerviks sjukhus.
Härefter har landstingsfullmäktige den 23-24 november 2016, efter
genomförande av en förstudie där olika lokaliseringar prövats, beslutat om
nybyggnation för specialistpsykiatrin vid Västerviks sjukhus. Med detta
startade planering, projektering och produktion på allvar.
Processen med att bygga nya lokaler för en samlad och samordnad
specialistpsykiatri samt rättspsykiatri i Västervik pågår. Att ändra inriktning i
detta arbete för att utreda sjukhusets placering innebär konsekvenser ur
patient-, medarbetar-, ekonomiskt- samt tidsperspektiv.
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Patientperspektivet: Det finns många samband och flöden inom vården
som är viktiga. Utifrån samband och funktioner behöver verksamheter -och
därmed byggnader - hållas ihop för att inte riskera patientsäkerheten. Om
flödena hålls ihop behöver patienterna inte flytta sig mellan gamla sjukhuset
och ett nytt sjukhus.
Medarbetarperspektivet: Man kommer att över betydligt längre tid behöva
leva kvar i äldre byggnader som inte stödjer vårdens flöden och processer.
Det blir även mer personalkrävande om vård bedrivs på två geografiska
platser då samordningsmöjligheter blir mindre.
Ekonomiskt perspektiv: En byggnation av ett nytt sjukhus innebär
betydligt större påfrestning för landstinget när det gäller cash flow,
investeringstakten blir betydligt snabbare. De delar av sjukhuset som
fungerar bra kommer att behöva avvecklas i förtid, vilket innebär
kapitalförstöring.
Tidsperspektivet: Att under rådande konjunktur få till stånd en
omlokalisering av Västerviks sjukhus, sätta upp en byggprojektorganisation
för detta och rekrytera medarbetare är både svårt och tidskrävande.
Tidshorisonten är minst två år, utöver den tiden så innebär planering,
projektering samt produktion för ett projekt i denna storlek 15-18 års arbete.
Mot bakgrund av ovanstående föreslås att motionen besvaras med att redan
fattade beslut angående utveckling och placering av Västerviks sjukhus bör
gälla även i fortsättningen.

Christer Holmgren
Strategisk rådgivare
Telefon

Bilagor
1. Motion 9/2018
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Landstingsdirektörens stab
Kanslienheten
Regionfullmäktige

Handlingsplan för regional digital agenda 2019-2020
Förslag till beslut
Regionfullmäktige antar Handlingsplan för regional digital agenda 20192020.
Bakgrund
I december 2014 antogs en regional digital agenda. Denna arbetades fram på
regeringens uppdrag och i bred samverkan mellan länets aktörer. Agendan är
ett strategiskt långtidsdokument som presenterar hur Kalmar län på bästa sätt
ska dra nytta av de möjligheter digitaliseringen erbjuder. Utöver att teckna
målbilder pekar den på behovet av ett stort antal prioriterade insatser under
perioden 2015 – 2020.
Den digitala agendan för Kalmar län är ett av flera handlingsprogram under
länets regionala utvecklingsstrategi, RUSen. Handlingsprogrammen ska
förtydliga och konkretisera RUSens övergripande strategier och innehålla
mål och delstrategier, samt prioriterade aktiviteter för regional samhandling.
Regionförbundet har tagit fram ett uppdaterat förslag till handlingsprogram
för regional digital agenda som har varit ute på remiss till länets kommuner,
berörda offentliga organisationer och näringsliv.
Den kommande regionbildningen gör att handlingsplanen för regional digital
agenda är tänkt att antas av såväl regionförbundets som landstingets styrelser
för att slutligen beslutas av regionfullmäktige i januari 2019.
Ärendet kommer även att hanteras på den blivande regionala
utvecklingsnämndens sammanträde i januari.

Marie Nilsson
Sekreterare
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Bilagor
1. Missiv från Regionförbundet daterat den 10 oktober 2018.
2. Uppdaterad digital agenda för Kalmar län 2019-2020.
3. Samrådsredogörelse – Uppdaterad digital agenda för Kalmar län 20192020.
4. Rapport ReDigA 2017 etapp 1 (utfall/utvärdering).
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D-nr 2017/126-536

Styrelsen

Handlingsprogram - Uppdaterat digital agenda för Kalmar
län 2019-2020
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår styrelsen att anta ”Uppdaterat digital agenda för Kalmar
län 2019-2020”.
Bakgrund
Kalmar län antog i december 2014 en regional digital agenda. Denna arbetades
fram på regeringens uppdrag och i bred samverkan mellan länets aktörer.
Agendan är ett strategiskt långtidsdokument som presenterar hur Kalmar län på
bästa sätt ska dra nytta av de möjligheter digitaliseringen erbjuder. Utöver att
teckna målbilder pekar den på behovet av ett stort antal prioriterade insatser under
perioden 2015 – 2020. Detta dokument är en uppdatering av den digitala agendan
för Kalmar län. Arbetet fram till 2017 har utvärderats och redovisas i rapporten
Rapport ReDigA 2017, etapp 1.
Den digitala agendan för Kalmar län är ett av flera handlingsprogram under länets
regionala utvecklingsstrategi. Handlingsprogrammen ska förtydliga och
konkretisera RUS:ens övergripande strategier och innehålla mål och delstrategier,
samt prioriterade aktiviteter för regional samhandling. Den regionala digitala
agendan definierar de digitala utmaningar och möjligheter som vi bedömer
kommer att ha störst betydelse för länet fram till 2020. Länets digitala agenda
avgränsas därmed till områden av strategisk betydelse och till insatser som kräver
samhandling mellan olika aktörer och över gränser. Det innebär att den inte
omfattar allt utvecklingsarbete för digital omställning.
Den kommande regionbildningen gör att den uppdaterade digitala agendan är
tänkt att antas av såväl regionförbundets som landstingets styrelser för att
slutligen beslutas av regionfullmäktige i januari 2019. Förhoppningen är att också
andra organisationer kommer att ställa sig bakom det slutliga dokumentet.
Remiss
I juni 2018 beslutade regionförbundets respektive landstingets styrelser om en
remissversion som den 13 juni skickades ut till länets kommuner, berörda
offentliga organisationer och näringsliv. Under remisstiden (13/6 – 28/9) har det
funnits möjligheter att skriftligen inkomma med synpunkter. Det har under denna
tid också funnits möjlighet att ställa frågor, både muntligt och skriftligt. Alla
yttranden som inkommit redovisas och bemöts i dokumentet ”Samrådsredogörelse
- Uppdaterad digital agenda för Kalmar län 2019-2020”.
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Följande remissinstanser har lämnat synpunkter på samrådshandlingen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Borgholms kommun
Emmaboda kommun
Hultsfreds kommun
Högsby kommun
Kalmar kommun
Mörbylånga kommun
Nybro kommun
Oskarshamns kommun
Vimmerby kommun
Västerviks kommun

•
•

Kalmarsunds Gymnasieförbund
LRF Sydost

Följande remissinstanser har svarat att man inte har några synpunkter på
samrådshandlingen:
•

Länsstyrelsen i Kalmar län

Sammanfattning
I stort är remissinstanserna positiva till innehållet och ställer sig bakom föreslagna
mål och insatser.
Flera av synpunkterna handlar om vikten av att fokusera på utbyggnaden av fiber i
områden som saknar detta. Det är givetvis oerhört viktigt och detta finns även
med som ett mätbart mål, men det är också viktigt att inta en strategisk inriktning
vad gäller utveckling och innovation av befintliga nät och av olika tjänster i dessa.
Båda spåren behöver genomföras parallellt.
Det finns en oro för att det skapas många arbetsgrupper och nätverk i och med de
stora antalet insatser i handlingsprogrammet. Framförallt vad gäller kommunernas
resurstilldelning. Här behövs samordning och eftertanke så att vi jobbar smart och
använder resurser på bästa tänkbara sätt. Det blir en uppgift för
temaområdesansvariga och koordinator på Region Kalmar län att samordna detta
gemensamt.
En del synpunkter har framförts vad gäller digital trygghet och säkerhet. Detta
finns inte med som ett eget område i den regionala digitala agendan utan tanken är
att trygghets- och säkerhetsperspektivet ska genomsyra allt arbete som sker inom
handlingsprogrammet. Det är viktigt att hålla detta under bevakning och om det
skulle bli ett problem behöver frågan lyftas om hur vi får in rätt kompetens i
arbetet.
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Revideringar
Vissa synpunkter som inkommit har föranlett mindre justeringar. Det kan t.ex.
röra sig om ändringar av enstaka ord, förenklingar av krångliga formuleringar,
komplettering av målgrupper och liknande. I övrigt har texten genomgått
ytterligare korrekturrättning vilket också har inneburit mindre ändringar gentemot
remissversionen. Organisatoriska benämningar har också redigerats för att matcha
den struktur som kommer att finnas inom Region Kalmar län efter den 1/1 2019.
Dessutom har benämningen på kommunchefsgruppen ändrats till Regionalt
ledningsforum. Begreppen landsting och regionförbund har behållits när det gäller
historiska beslut och händelser.
Två större revideringar har skett:
1. Insats 5.3.1 – ”Mobilt arbetssätt för attraktiva arbetsgivare” har
omformulerats. Sedan insatsen först skrevs har de tekniska
förutsättningarna förbättrats och numera finns bra, funktionella och säkra
lösningar för mobila arbetssätt. Dock händer det mycket inom området och
därför finns det också ett behov av kontinuerlig omvärldsbevakning. Både
vad gäller tekniska lösningar och de frågor som hamnar inom HR, d.v.s.
arbetsmiljö, arbetsrätt, avtal, försäkringar m.m. Insatsen har alltså ändrat
inriktning från att vara utredande till att bli omvärldsbevakande i
samverkan.
2. Kapitel 4 ”Infrastruktur” har arbetats om och förkortats något. Primärt för
att förenkla texten då det funnits önskemål om detta i några av
synpunkterna. Mål, insatser och själva innebörden av kapitlet har dock inte
förändrats.

Övrigt
Grafisk formgivning av handlingsplanen i enlighet med Region Kalmar läns nya
grafiska profil kommer att ske när denna är tillgänglig att användas.

Beslutsunderlag:
- Uppdaterad digital agenda för Kalmar län 2019-2020.
- Samrådsredogörelse - Uppdaterad digital agenda för Kalmar län 2019-2020
- Rapport ReDigA 2017 etapp I (utfall/utvärdering)

Handläggare: Magnus Garp magnus.garp@rfkl.se 0480-44 87 91

<Titelsida med foto>

Uppdaterad Digital Agenda för Kalmar län 2019 – 2020
Ett handlingsprogram under Kalmar läns regionala
utvecklingsstrategi
2018-04-25
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Förord
Den digitala omställningen är en stark samhällsförändrande kraft som påverkar människans
förutsättningar och beteenden radikalt och som påverkar alla områden i samhället. Länets regionala
utvecklingsstrategi pekar ut digital omställning som ett viktigt perspektiv och poängterar betydelsen av
insatser inom detta område.
Kalmar län antog i december 2014 en regional digital agenda - IT i människans tjänst, Digital Agenda
för Kalmar län. Den arbetades fram på regeringens uppdrag och i bred samverkan mellan länets
aktörer. Med tanke på hur snabb teknikutvecklingen är planerades uppföljningar och omprioriteringar
av agendan in redan från början. Denna uppdaterade digitala agenda har tidsperspektivet 2019 – 2020.
I Kalmar län ska vi dra nytta av digitaliseringens möjligheter, samtidigt som risker längs vägen
hanteras. Här anges 33 prioriterade insatser att arbeta gemensamt med, för ett hållbart digitaliserat
Kalmar län.
Ulf Nilsson
Ordförande
Regionförbundet i Kalmar län

Anders Henriksson
Ordförande
Landstinget i Kalmar län
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Sammanfattning
– En översikt över mål och delmål för de olika områdena
1.

KOMPETENS

Mål 1.1 – Öka vuxna medborgares digitala kompetens och möjliggöra digital delaktighet.
Insats 1.1.1 – Höja bibliotekspersonalens digitala kompetens för stärkt källkritik
Insats 1.1.2 – Undersöka förutsättningarna för e-serviceverkstäder på bibliotek
Insats 1.1.3 – Arbeta för en gemensam digital strategi för folkbiblioteken i Kalmar län
Insats 1.1.4 – Verka för att utbildningsaktörer bidrar till att utbilda medborgarna i digital
kompetens
Mål 1.2 – Öka samarbete och samordning mellan aktörerna inom skolområdet för att
skapa bättre förutsättningar att nyttja digitaliseringens möjligheter.
Insats 1.2.1 – Ordna nätverksträffar mellan relevanta grupper inom skolområdet i länet.
Mål 1.3 – Skolområdet blir bättre på att använda digitaliseringens möjlighet för lärande.
Insats 1.3.1 – Stödja grupper som verkar i skolan kring digitaliseringsfrågor.
Mål 1.4 – Öka antalet, samt öka jämställdheten, vad gäller de som söker sig till
utbildningar som leder till arbeten som kräver IT-kunnande.
Insats 1.4.1 – Ta fram aktiviteter för att öka andelen kvinnor på tekniskt gymnasium och ITutbildningar.
Mål 1.5 – Öka den digitala kompetensen i offentlig sektor.
Insats 1.5.1 – Ta fram utbildningskoncept för politiker och anställda i offentlig sektor
2.

NÄRINGSLIV

Mål 2.1 – Kalmar län stärker sin position inom digitala affärer.
Insats 2.1.1 – Bygga upp kunskapscenter genom klustret Digital Business.
Mål 2.2 – Nya möjligheter för företag och affärsmodeller att etablera sig och växa i
regionen.
Insats 2.2.1 – Öka förståelsen för digitaliseringens möjligheter.
Mål 2.3 – Underlätta för befintliga företag att vara delaktiga och bidra i den digitala
transformationen för att skapa tillväxt i regionen.
Insats 2.3.1 – Nyttja Region Kalmar läns konsultcheckar.
Insats 2.3.2 – Utveckla nätverk för regionens IT-företag.
Insats 2.3.3 – Genomförande av handlingsplan för Smart Industri i Kalmar läns små och
medelstora teknikföretag.
Insats 2.3.4 – Kompetenskluster e-hälsa Kalmar län
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3.

E-HÄLSA

Mål 3.1 – Invånare har goda möjligheter till insyn och delaktighet i hälsoprocessen.
Insats 3.1.1 – Verka för fortsatt utveckling av 1177 Vårdguiden på webben som gemensam
ingång till kommun samt Region Kalmar län när det gäller hälsa, vård och omsorg med
individens behov i centrum.
Mål 3.2 – En tryggare vardag för individen genom digitala hjälpmedel inom ehälsoområdet.
Insats 3.2.1 – Göra kvalitetsgranskade digitala hjälpmedel tillgängliga och se över
möjligheten för gemensamma upphandlingar, utbildningar och utlämning/servicepunkter för
dessa.
Insats 3.2.2 – Utreda möjligheter till samt besluta om gemensamma regelverk och
standarder vid upphandling och införande av trygghetsskapande tjänster i Kalmar län.
Mål 3.3 – Bidra till en bättre samverkan mellan olika aktörer kring den enskildes hälsa
genom att nyttja digitala stöd samt skapa fler och smartare tjänster för
informationsförsörjning.
Insats 3.3.1 – Arbeta för ett effektivare informationsutbyte och utveckling av gemensamma
digitala tjänster över organisationsgränserna genom att hantera information strukturerat via
gemensam informationsförsörjningsplattform.
Insats 3.3.2 – Ökad samverkan genom medarbetares tillgång till konsultation och
expertkunskap via gemensamma digitala kanaler/plattformar.
4.

INFRASTRUKTUR

Mål 4.1 – Öka tillgången till bredband för människor och saker.
Insats 4.1.1 – Ta fram en regional investeringsmodell för utveckling av
bredbandsinfrastruktur i Kalmar län.
Insats 4.1.2 – Utveckla trådlös täckning och mäta upplevd digital kommunikation.
Mål 4.2 – Utveckla områden där bredbandsinfrastruktur möjliggör utveckling av ett
datadrivet hållbart samhälle.
Insats 4.2.1 – Initiera testbäddar för öppna nät.
Mål 4.3 – Stärka bredbandsinfrastrukturen i samhällsutvecklingsprocessen.
Insats 4.3.1 – Inrätta forum för att utveckla länets bredbandsinfrastruktur.
Insats 4.3.2 – Inkludera bredbandsinfrastruktur i samhällsplaneringen.
Insats 4.3.3 – Utveckla ett sekretariat/kansli för bredbandsinfrastruktur i Kalmar län.
5.

KOMMUNAL E-UTVECKLING

Mål 5.1 – Utveckla och mäta kommunernas digitaliseringsgrad.
Insats 5.1.1 – Ta fram och besluta om digitala verksamhetsplaner.
Insats 5.1.2 – Utvärdera den digitala mognaden hos kommunerna med hjälp av eBlomlådan.
Mål 5.2 – Att med hjälp av e-tjänster skapa en enklare vardag för privatpersoner och
företag samt nå högre kvalitet och effektivitet i den kommunala verksamheten.
Insats 5.2.1 – Fortsatt stärkt samverkan mellan länets kommuner.
Mål 5.3 – Införa mobila arbetssätt för att öka attraktiviteten som arbetsgivare och
möjliggöra pendling.
Insats 5.3.1 – Utveckla mobila arbetssätt för attraktiva arbetsgivare.
Mål 5.4 – Tillgängliggöra rätt information för att möjliggöra innovation och delaktighet.
Insats 5.4.1 – Ta fram en strategi för Öppna data.
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6.

GEMENSAMT

Mål 6.1 – Gemensamt förverkliga länets regionala digitala agenda.
Insats 6.1.1 – Inrätta en styrgrupp för länets regionala digitala agenda.
Insats 6.1.2 – Utvärdera den regionala digitala agendan.
Insats 6.1.3 – Utreda arbetssätt för regionala samverkansprojekt.
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Inledning
Kalmar län antog i december 2014 en regional digital agenda – IT i människans tjänst. Denna
arbetades fram på regeringens uppdrag och i bred samverkan mellan länets aktörer. Agendan är ett
strategiskt långsiktigt dokument som beskriver hur Kalmar län på bästa sätt ska dra nytta av de
möjligheter digitaliseringen erbjuder. Utöver målbilder innehåller den ett stort antal prioriterade
insatser under perioden 2015 – 2020. Detta dokument är en uppdatering av den digitala agendan för
Kalmar län
Med tanke på hur snabb teknikutvecklingen är planerades det in uppföljningar och omprioriteringar i
halvtid. Arbetet fram till 2017 har utvärderats och redovisas i rapporten Rapport ReDigA 2017, etapp
1. Regionförbundet har varit ansvarig för detta arbete. Utvärderingen visar att agendan haft stor
betydelse för den digitala utvecklingen inom en rad prioriterade insatser. Utvärderingen understryker
också vikten av att välja ut de insatsområden som har störst påverkan på en gynnsam utveckling,
och där de offentliga aktörerna har egen rådighet över processerna.
Den digitala agendan för Kalmar län är ett av flera handlingsprogram under länets regionala
utvecklingsstrategi – Klimat att växa i. Den regionala agendan definierar de digitala utmaningar och
möjligheter som bedöms ha störst betydelse för länet fram till 2020. Länets digitala agenda avgränsas
därmed till områden av strategisk betydelse och till insatser som kräver samhandling mellan olika
aktörer. Det innebär att den inte omfattar allt utvecklingsarbete för digital omställning.
Samtliga insatser ska genomsyras av utvecklingsstrategins prioriteringar. Detta gäller
hållbarhetsfrågorna, samt de horisontella perspektiven internationalisering respektive
kompetensförsörjning. Detta gäller också frågan om informationssäkerhet. Ett utdrag ur RUSEN
presenteras i bilaga 1.
Den digitala agendan vänder sig till politiker och tjänstemän i offentlig sektor i Kalmar län, men också
till företrädare för näringsliv, myndigheter och föreningsliv. Formella beslut om insatser och
aktiviteter i agendan fattas alltid i respektive berörd organisation, beroende på frågans art. Den som
pekas ut som ansvarig har uppdraget att se till att arbetet med respektive insats fortsätter, d.v.s. att
initiera och samordna fortsatt samarbete. Det betyder inte att denna organisation ansvarar för att
insatsen verkligen genomförs. Detta eftersom flera av de prioriterade insatserna kräver samarbete och
gemensamma överenskommelser och ofta också separata formella beslut.
En förteckning över vilka som deltagit i arbetsgrupperna återfinns i bilaga 2.
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Agenda 2030

Under 2015 beslutade FN:s medlemsländer att förbinda sig till 17 globala hållbarhetsmål. Dessa mål
ska vara uppfyllda till år 2030, varför vi i Sverige ibland refererar till dem som Agenda 2030. Målen
handlar till exempel om att avskaffa extrem hunger, minska ojämlikheter, främja fred och rättvisa, och
lösa klimatkrisen.
Den digitala agendan handlar om att nyttja digitaliseringens möjligheter på bästa sätt. Agenda 2030
och FN:s globala hållbarhetsmål utgör ramen också i detta sammanhang. Den digitala omställningen
berör all samhällsutveckling och därigenom samtliga globala mål för hållbar utveckling. Detta
handlingsprogram har dock tydligast koppling till följande Agenda 2030 mål:
3. God hälsa och välbefinnande
4. God utbildning för alla
9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11. Hållbara städer och samhällen
12. Hållbar konsumtion och produktion
16. Fredliga och inkluderande samhällen

För ett hållbart digitaliserat Sverige – en nationell
digitaliseringsstrategi
Regeringen presenterade 2017 en strategi för hur digitaliseringspolitiken ska bidra till konkurrenskraft,
full sysselsättning samt ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Strategin anger
inriktningen för regeringens digitaliseringspolitik. Visionen är ett hållbart digitaliserat Sverige. Det
övergripande målet är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.
För att nå det övergripande målet anges fem mål om digital kompetens, digital trygghet, digital
innovation, digital ledning och digital infrastruktur. Länets regionala digitala agenda ligger väl i linje
med den nationella strategin. Eftersom länets befintliga agenda i nuläget endast uppdateras och
befintlig struktur behålls, får en mer genomgående anpassning till den nationella strategin göras då det
blir dags för en mer omfattande revidering, preliminärt år 2021.
10

Organisatoriska förändringar
Den 1 januari 2019 går landstinget och regionförbundet samman och bildar Region Kalmar län.
Samtidigt bildas även Kommunförbundet Kalmar län. Därför använder detta dokument begreppen
regionförbund och landsting vad gäller historiska aktiviteter, beslut m.m. I övrigt används begrepp
enligt den nya organisationen.
Under 2017 blev de flesta svenska kommuner delägare i bolaget Inera, som breddat sitt uppdrag till
att, på nationell nivå, koordinera och utveckla digitala tjänster också i samverkan med kommuner.
Något som många kommuner efterfrågat länge för att optimera utveckling av e-tjänster och eförvaltningsstödjande lösningar. Ineras utökade kommunala uppdrag kommer med största sannolikhet
få en direkt påverkan på den digitala transformationen, bland annat vad gäller standarder, säkerhet,
arbetssätt, informationsutbyte mellan huvudmän med mera.
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Mål och prioriterade insatser
1. Kompetens
Mål 1.1 – Öka vuxna medborgares digitala kompetens och möjliggöra digital delaktighet.
Insats 1.1.1 – Höja bibliotekspersonalens digitala kompetens för stärkt källkritik
Insats 1.1.2 – Undersöka förutsättningarna för e-serviceverkstäder på bibliotek
Insats 1.1.3 – Arbeta för en gemensam digital strategi för folkbiblioteken i Kalmar län
Insats 1.1.4 – Verka för att utbildningsaktörer bidrar till att utbilda medborgarna i digital
kompetens
Mål 1.2 – Öka samarbete och samordning mellan aktörerna inom skolområdet för att
skapa bättre förutsättningar att nyttja digitaliseringens möjligheter.
Insats 1.2.1 – Ordna nätverksträffar mellan relevanta grupper inom skolområdet i länet.
Mål 1.3 – Skolområdet blir bättre på att använda digitaliseringens möjlighet för lärande.
Insats 1.3.1 – Stödja grupper som verkar i skolan kring digitaliseringsfrågor.
Mål 1.4 – Öka antalet, samt öka jämställdheten, vad gäller de som söker sig till
utbildningar som leder till arbeten som kräver IT-kunnande.
Insats 1.4.1 – Ta fram aktiviteter för att öka andelen kvinnor på tekniskt gymnasium och ITutbildningar.
Mål 1.5 – Öka den digitala kompetensen i offentlig sektor.
Insats 1.5.1 – Ta fram utbildningskoncept för politiker och anställda i offentlig sektor

Bakgrund
Detta avsnitt har tydliga kopplingar till den nationella digitaliseringsstrategins mål om digital
kompetens och digital trygghet.
I den digitala agendan från 2014 nämns behovet av utredning och framtagandet av handlingsplaner. År
2016 genomfördes en utredning om bland annat e-serviceverkstäder, regionalt kompetenscentrum och
digital tjänsteplattform. Utredaren rekommenderade att kommunerna inom länet inrättar eserviceverkstäder, i första hand vid folkbiblioteken. Lokala beslut i kommunerna och
kompetenshöjande insatser krävs för att förverkliga detta. Vidare föreslog utredaren att AV-Media ska
vara ett tydligare kompetenscentrum kring informations- och kommunikationsteknik (IKT) för
skolområdet.

Ökad digital kompetens och delaktighet
Under det första målet i agendan återfinns insatsen “digital delaktighet”. I länet har man använts sig av
koncept som Europeiska All Digital Week och nationella e-medborgarveckan vilka syftar till att öka
den digitala delaktigheten i Sverige. Under dyslexiveckan har det även lyfts fram digitala verktyg som
kan underlätta för personer med dyslexi. Folkbiblioteken i Kalmar län deltar under dessa veckor med
egna aktiviteter riktade mot prioriterade målgrupper såsom nya svenskar, personer med olika
funktionsvariationer samt äldre. Någon kostnadsutredning för de kompetenshöjande insatser som
krävs för större digital delaktighet eller e-serviceverkstäder har inte tagits fram ännu.
Mellan 2018-2021 satsar staten 25 miljoner kronor årligen, för att stödja de regionala
biblioteksverksamheterna i deras uppdrag att öka den digitala kompetensen och källkritiska kunskapen
hos folkbibliotekens personal.
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Breddat uppdrag som kompetenscentrum för AV-Media
Utredningen från 2016 föreslog att AV-Media får i uppdrag att utvecklas mot ett kompetenscentrum
för IKT inom skolområdet. Beslutsunderlaget är godkänt av primärkommunala nämnden. Genom
bland annat omstrukturering av tjänsteutrymme och anställd skolutvecklare på AV-Media så kommer
tydligare satsningar mot bland annat skolledare att initieras.
I den digitala agendan fanns även ett förslag om att man inom området kompetens borde utreda,
upphandla och införa en gemensam tjänsteplattform för utbildning och samarbete. Den genomförda
utredningen avrådde från ett sådant projekt och inga ytterligare insatser kommer att vidtas i denna
fråga. Det finns numera ett länsgemensamt verktyg för att dela digitala lektionsplaneringar och digitalt
innehåll mellan länets pedagoger. Däremot bör skolorna i länet utveckla sin digitala infrastruktur för
att underlätta och förbättra flöden och tillgång till olika lärverktyg. Detta är viktigt inte minst för att
kunna agera i enlighet med EU:s dataskyddsförordning.
Två insatser förordades inom det tredje målområdet i agendan, nämligen ”en-till-en” överallt, och
kompetensutveckling för lärare. Med ”en-till-en” menas en digital enhet (till exempel en Ipad, dator
eller Chromebook) till varje elev. Utvecklingen mot en-till-en överallt fortgår och har fortsatt hög
prioritet. Den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet som presenterades 2017 sätter inte
specifika krav angående en-till-en. Dock gör andra centralt fattade beslut samt skrivningar i
digitaliseringsstrategin det svårt att inte förutsätta en-till-en från årskurs 3 och framåt.
För att stimulera kompetensutveckling av lärare föreslogs att en strategi för detta skulle tas fram hos
varje utbildningsanordnare. De flesta kommunerna har idag en IKT-strategi för skolan. Nästa steg är
att i länet kartlägga, analysera och erbjuda mer samordnad och strukturerad kompetensutveckling. Här
pågår fortfarande arbetet och genom samarbeten i berörda nätverk kommer AV-Media att verka för
bättre samordning i regionen. En länstäckande LIKA-värdering (ett självskattningsverktyg för
digitaliseringsgraden inom skola och förskola) är igångsatt som kommer att kunna ge relevant
information för att vidareutveckla kompetenscentrets verksamhet riktat mot skolledare, lärare och
IKT-pedagoger.

Ökad jämställdhet inom IT-utbildningar
Det fjärde målet i agendan handlade om jämställdhet och syftar till att öka antalet kvinnor på ITutbildningar. Inom kompetensförsörjningsarbetet föreslås Region Kalmar län tillsammans med länets
utbildningsanordnare, samt yrkesnätverk i IT-branschen, ta fram en handlingsplan för bättre
jämställdhet och mångfald på IT-utbildningar. Arbetet med att ta fram en handlingsplan återstår.

Utmaningar och möjligheter
Framgångsfaktorer för att nå målen:


Höj kompetensen bland bibliotekens personal. Använd de statliga medel som kommer i och
med regeringens satsning på bibliotekspersonalens digitala kompetens. Samordna och stöd
regionalt genom regionbiblioteket.



Satsa på samarbete och samordning mellan olika aktörer som kan komplettera varandra. Att
jobba från både fasta kända platser och via uppsökande verksamhet.



Stärk skolledare, lokala IKT-pedagoger, skolbibliotekarier, utvecklingsledare samt lärare. Öka
samarbete och förbättra samordning.



Kvinnliga förebilder är viktigt för de målgrupper som finns inom bibliotek, skola och
studieförbund.



En gemensam målbild som delas och drivs av många instanser.
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Utmaningar i arbetet med att nå målen:


Avsaknad av infrastruktur (fiber).



Initiativ måste tas i kommunerna för att resurssäkra så att biblioteken klarar detta uppdrag.
Bibliotekspersonal och chefer måste skapa en situation där de upplever att de klarar av att
hantera frågor professionellt, till exempel kring personlig integritet.

Mål och prioriterade insatser
Mål 1.1 Öka vuxna medborgares digitala kompetens och möjliggöra digital
delaktighet
1.1.1 Höja bibliotekspersonalens digitala kompetens för stärkt källkritik
I regeringens nationella digitaliseringsstrategi är ett av målen att “I Sverige ska alla kunna utveckla
och använda sin digitala kompetens”.
För att nå målet behöver bibliotekspersonal få ökad digital kompetens och stärkt förmåga till
källkritik. En kartläggning av den digitala kompetensen hos bibliotekspersonalen i Kalmar län pågår
med hjälp av ett nationellt självskattningsverktyg. Därutöver ska ett handlingsprogram avseende
bibliotekspersonalens kompetensutveckling tas fram under 2018. Detta tar sitt avstamp i resultatet från
kartläggningen, folkbibliotekens digitala strategi och i enlighet med de direktiv som åtföljer
regeringens digitala satsning på biblioteken. Handlingsprogrammets insatser ska vara genomförda
2020.
Tidplan: Handlingsprogram 2018, genomförande 2018-2020.
Ansvar: Regionbiblioteket i samverkan med kommunernas biblioteksverksamheter.
Resursbehov: 0.5-1 MSEK som täcks av riktade pengar för stärkt källkritik från Kungliga biblioteket.

1.1.2 Undersöka förutsättningarna för e-serviceverkstäder på bibliotek
E-serviceverkstäder är en funktion som syftar till att hjälpa medborgarna att komma igång med
digitala verktyg. Det handlar om att erbjuda medborgarna tillgång till teknik samt möjlighet till
digitala första hjälpen, för att i nästa steg kunna ta del av mer strukturerat lärande hos andra
folkbildande aktörer. Baserat på en utredning från 2016 arbetar regionbiblioteket tillsammans med
kommunerna och folkbiblioteken vidare med e-serviceverkstäder, för att under år 2018 ta fram en
gemensam definition av vad e-serviceverkstäder är samt vilken funktion och avgränsning de ska ha.
Tillsammans med kommunerna och folkbiblioteken kartlägger regionbiblioteket också
förutsättningarna för att inrätta e-serviceverkstäder i kommunerna enligt gemensamt framtagen
definition. Beslut fattas i respektive kommun under 2019.
Ansvar: Regionbiblioteket och kommunerna.
Tidplan: Definition och kartläggning 2018.
Resursbehov: Inom Regionbibliotekets budget.

1.1.3 Arbeta för en gemensam digital strategi för folkbiblioteken i Kalmar län
Biblioteken ska erbjuda medborgarna en jämn, höjd och likvärdig digital kompetens. Som en direkt
konsekvens av uppdraget beskrivet under 2.1.1 och 2.1.2 ska en digital strategi arbetas fram. Strategin
syftar även till att bidra till folkbibliotekens verksamhetsutveckling. Beslut om att ta fram en
gemensam strategi är taget av bibliotekschefsgruppen för Kalmar län.
Strategin bör innehålla:
1. Kartläggning av nuläget.
2. Gemensam målbild utifrån digitala agendan.
3. Vilka aktiviteter som ska genomföras samt vilka samverkansparter som kan identifieras.
4. Uppföljning av insatser.
14

Ansvar: Regionbiblioteket och kommunerna.
Tidplan: Förslag till strategi framtagen 2018.
Resursbehov: Inom regionbibliotekets budget.

1.1.4 Verka för att utbildningsaktörer bidrar till att utbilda medborgarna i digital
kompetens
Studieförbund, folkbildning och folkbibliotek tillsammans med grundskole-, gymnasie- och
vuxenutbildning bör ta till vara på gemensamma erfarenheter. Dessa bör också strategiskt ta sig an
frågan om hur långsiktiga samarbeten kan utvecklas mellan studieförbund, folkbildning och andra
utbildningsaktörer inom det livslånga lärandet i Kalmar län. Samarbetena har vuxna medborgares
digitala kompetens i fokus och avser att motverka digitalt utanförskap. Regionbiblioteket
sammankallar inledningsvis.
Ansvar: Regionbiblioteket i samverkan med folkbibliotek, studieförbund, folkbildning och andra
utbildningsaktörer
Tidplan: 2018-2020
Resursbehov: Beror på vilka insatser som organisationerna kommer fram till.

Mål 1.2 Öka samarbete och samordning mellan aktörerna inom skolområdet
för att skapa bättre förutsättningar att nyttja digitaliseringens möjligheter.
1.2.1 Ordna nätverksträffar mellan relevanta grupper inom skolområdet i länet.
Det behövs ett ökat samarbete och samordning mellan aktörerna inom skolområdet, för att skapa bättre
förutsättningar att nyttja digitaliseringens möjligheter. Ett av de övergripande målen i regeringens
nationella digitaliseringsstrategi för skolväsendet är “Likvärdig tillgång och användning”. För att
verka för likvärdig tillgång och användning av digitalt stöd i länets skolor är det viktigt att komma
överens om hur elevernas digitala lärmiljö bör se ut samt diskutera hur eleverna garanteras tillgång till
kompetenta lärare och undervisning med hög kvalitet. I nätverk samt på förvaltningsnivå bör dessa
frågor diskuteras och en kvalitetsnorm vad gäller elevers digitala lärmiljö tas fram. I förlängningen
handlar det om insatser i form av till exempel allmän tillgång till stöd som inläsningstjänst, “singlesign-on” system för att underlätta administration av lärverktyg, kvalitetsgranskade digitala läromedel
samt tillgång till digitalt kompetenta lärare som kan undervisa i enlighet med nya styrdokument.
Den regionala digitala agendan identifierar ett antal grupper där dessa frågor bör diskuteras och där
former för samarbete bör utvecklas vidare.
IKT pedagoger och skolutvecklare:
AV-Media ansvarar för och samordnar två olika nätverk där det första består av skolutvecklare med
IKT-ansvar på förvaltningsnivå och det andra av IKT-pedagoger verksamma på skolor i länet. Fyra
träffar per år ska genomföras för var och ett av nätverken men där minst en av dessa träffar ska
innefatta båda grupperna samtidigt. Syftet är att stödja gemensamma utvecklingsprocesser för ökad
digital likvärdighet för länets elever.
Ledning inom skola och utbildning:
Förvaltningscheferna är en viktig grupp då det här finns ett tydligt mandat att driva frågorna. Ansvarig
handläggare på Kommunförbundet Kalmar län verkar för att frågan kring digital utveckling i skolan
tas upp på förvaltningschefernas möten. Även rektorer är en viktig målgrupp som AV-Media har i
uppdrag att stödja. En dialog mellan lärarutbildning och regionens skolhuvudmän ska också föras.
Skolcheferna bör ge sitt godkännande för denna arbetsmodell (nätverk).
Skolbibliotekarier:
Ytterligare en viktig grupp för samarbete är skolbibliotekarier. Här finns ett befintligt nätverk som ska
utvecklas och där frågor rörande digitalisering och medie- och informationskunnighet (MIK) tydligare
bör komma upp på agendan. Skobiblioteksfunktionen kan spela en viktig roll i skolans digitalisering.
Här har AV-Media och Regionbiblioteket ett ansvar att facilitera träffar och ett utvecklat samarbete.
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Ansvar: Kommunförbundet Kalmar län, AV-Media.
Tidplan: 2018 och framåt.
Resursbehov: Inom AV-Medias befintliga budget.

Mål 1.3 Skolområdet blir bättre på att använda digitaliseringens möjlighet för
lärande.
1.3.1 Stödja grupper som verkar i skolan kring digitaliseringsfrågor.
Aktörer inom skolområdet behöver blir bättre på att använda digitaliseringens möjlighet för lärande.
För att kontinuerligt och systematisk följa upp utvecklingen kring digitaliseringen i länets skolor
kommer självskattningsverktyget LIKA att användas. AV-Media kan stödja beslutsfattare och
skolledare genom att tillhandahålla omvärldsbevakningar samt forskningssammanställningar till stöd
för beslut. Antal publiceringar på AV-Medias webb kommer att mätas.
I regeringens nationella digitaliseringsstrategi för skolväsendet finns forskning och uppföljning kring
digitaliseringens möjligheter med. Linnéuniversitetet kan spela en viktig roll för forskning om hur
digitalisering och digitalt stöd i skolan kan bidra till ökad måluppfyllelse. Universitetet har också ett
ansvar i att utbilda blivande lärare så att de under sin utbildning tar till sig de kompetenser som krävs i
dagens skola, d.v.s. en god digital kompetens samt ett pedagogiskt kunnande i hur man leder lärande i
tekniktäta klassrum.
AV-Media ska också verka stödjande för att öka den digitala kompetensen hos personal i skolan så
som IKT-pedagoger och lärare och verka för en ändamålsenlig användning av digitalt stöd i
undervisningen. Detta kan ske genom att erbjuda aktuell och relevant kursverksamhet,
kunskapsutbyten, genom att uppmuntra utvärdering med SKL:s verktyg LIKA för lärare, samt bistå
lärare med en gemensam delningsyta för pedagogiska planeringar. Arbetet följs upp genom
utvärderingar samt genom att mäta antal kurser och deltagare. Statistiken ska kunna redovisas
könsuppdelat.
Ansvar: Kommunförbund Kalmar län, AV-Media.
Tidplan: 2018 och framåt.
Resursbehov: Inom AV-Medias befintliga budget.

Mål 1.4 Öka antalet sökande samt nå en jämnare könsfördelning på ITutbildningar.
1.4.1 Ta fram aktiviteter för att öka andelen kvinnor på tekniskt gymnasium och ITutbildningar.
Andelen personer med IT-kompetens behöver öka. Här finns flera olika viktiga målgrupper att arbeta
mot där framför allt kvinnor är en prioriterad sådan. Genom att öka antalet kvinnor som väljer ITutbildningar ökar både antalet personer och jämställdheten inom branschen. Aktiviteter bör därför
genomföras som leder utvecklingen i denna riktning. Detta arbete sker bäst i samarbete mellan olika
aktörer och insatsen bör ingå i det handlingsprogram för kompetensförsörjning i Kalmar län som
beslutas under våren 2019. Region Kalmar län kan samordna arbetet med en gemensam aktivitetsplan.
Då skolans läroplaner nu tydligare lyfter fram digitala inslag som till exempel förståelse för
programmering så finns förhoppningen att det kan öka intresset hos kvinnor att välja sådana
karriärvägar.
Andelen kvinnor som söker till tekniskt program på gymnasiet samt som går ut IT-utbildningar på
universitet/högskola i länet bör öka till minst 30 procent. Här ska aktiviteter tas fram som bidrar till att
nå detta mål.
Ansvar: Region Kalmar län, regional utvecklingsförvaltning.
Tidplan: 2019
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Resursbehov: Inom befintliga ramar när det gäller planering av aktiviteter. Aktiviteterna resurssätts
separat.

Mål 1.5 Öka den digitala kompetensen i offentlig sektor
Digitaliseringen handlar om en omvandling som påverkar hela samhället. En gemensam förståelse för
innebörden av digitalisering måste därför finnas för samtliga inom offentlig sektor, från politiker till
chefer och medarbetare. För att avdramatisera digitaliseringen och möjliggöra delaktighet, som till
exempel uppmuntran till att våga föreslå nya arbetssätt och ifrågasätta gamla normer, behövs
utbildning.

1.5.1 Ta fram utbildningskoncept för politiker och anställda i offentlig sektor
För att öka förståelsen inom offentlig sektor för hur digitaliseringen påverkar det vardagliga arbetet
behövs övergripande kompetensutveckling med målgruppsanpassade utbildningspaket. En arbetsgrupp
ansvarig för framtagande av innehåll samt genomförande ska därför bildas. Den 30 augusti 2018
beslutade regeringen att avsätta 10 miljoner kronor för digital kompetensutveckling av politiker,
ledande tjänstemän och andra nyckelpersoner i kommuner och regioner. Uppdraget har gått till
Sveriges kommuner och Landsting (SKL) och omfattar åren 2018-2020. Denna satsning ska givetvis
beaktas vid arbetet med insats 1.5.1. för att på bästa sätt kunna dra nytta av den.
Ansvar: Region Kalmar län, regional utvecklingsförvaltning.
Tidplan: Med start 2018.
Resursbehov: Självfinansierande via kursavgift.
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2. Näringsliv
Mål 2.1 – Kalmar län stärker sin position inom digitala affärer.
Insats 2.1.1 – Bygga upp kunskapscenter genom klustret Digital Business.
Mål 2.2 – Nya möjligheter för företag och affärsmodeller att etablera sig och växa i
regionen.
Insats 2.2.1 – Öka förståelsen för digitaliseringens möjligheter.
Mål 2.3 – Underlätta för befintliga företag att vara delaktiga och bidra i den digitala
transformationen för att skapa tillväxt i regionen.
Insats 2.3.1 – Nyttja Region Kalmar läns konsultcheckar.
Insats 2.3.2 – Utveckla nätverk för regionens IT-företag.
Insats 2.3.3 – Genomförande av handlingsplan för Smart Industri i Kalmar läns små och
medelstora teknikföretag.
Insats 2.3.4 – Kompetenskluster e-hälsa Kalmar län

Bakgrund
Detta avsnitt har tydliga kopplingar till den nationella digitaliseringsstrategins mål om digital
innovation.
Den digitala Agendan som togs fram 2014 var ambitiös och hade högt uppställda mål. Delar av
agendan har uppfyllts. Samtidigt pågår mycket inom den digitala världen. Det är svårt att förutspå
både hastighet och digitaliseringens genomslag i samhället, och så även i näringslivet. Det pågår också
många initiativ inom området. Det offentliga – allt från kommuner till EU – stödjer utvecklingen på
flera sätt, genom olika program, stöd och utbildningsinsatser. Företagen själva utvecklar ständigt sin
digitala kompetens och höjer därmed också sin mognad.
De övergripande målen i den ursprungliga regionala digitala agendan är till stor del fortfarande giltiga,
men på insatsnivå har en del förändringar gjorts. Språkbruket är också föränderligt, och bland annat
används begreppet ”digitala affärer” istället för e-handel. Det är ett led i att digitaliseringen inte bara
handlar om att sälja varor på nätet, utan är en större del i affärsverksamheten. Målen ovan är därför
något omformulerade, men med samma andemening.
Även om det pågår många insatser och initiativ, krävs ständigt en högre digital mognad för att skapa
affärsnytta och tillväxt i företagen. Region Kalmar läns digitaliseringscheckar är ett exempel på ett
verktyg som företagen kan använda för att utveckla sin verksamhet, men samtidigt krävs en
medvetenhet om vilka insatser som behöver göras.
För att lyckas med en digital omställning krävs ett kontinuerligt arbete med att öka kunskapen om
digitaliseringens möjligheter. Därefter kan insatser, investeringar och insatser göras som utvecklar
företagen med nya verktyg och affärsmodeller.
Det finns redan flera stora projekt och satsningar, både i regionen och nationellt, som bidrar till den
digitala agendans målsättningar, till exempel ”Regeringens nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Smart Industri”. Regionalt har flera initiativ startats som bidrar till en ökad digitalisering. Två större
projekt, REDIT (Regionalt Digital Transformation) och DigiBusiness, är under genomförande.
Regionförbundet har genomfört flera pilotprojekt inom företagsstöd som kallas digital acceleration.
Andra initiativ i regionen som stärker den digitala omställningen är den satsning som
Linnéuniversitetet har gjort på forskning på digitala affärer. Inom Gunilla Bradley center för digitala
affärer, förkortat GBC, samlar man forskare från flera fakulteters institutioner vid Linnéuniversitet,
med syftet att bedriva nydanande forskning inom temat digitala affärer.
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En annan del av Linnéuniversitetet är eHälsoinstitutet som arbetar med forskning, utvärdering,
samverkan och utbildning inom eHälsa. Myndigheter, kommuner, regioner och företag anlitar
eHälsoinstitutet för olika forsknings- och utvärderingsuppdrag inom hälsoområdet. DISA är
Linnéuniversitetets spetsforskningsmiljö som arbetar med insamling, analys och nyttogörande av stora
datamängder. Sedan 2017 finns även eHälsomyndigheten i Kalmar. I och med denna etablering,
kompetensen inom eHälsoinstitutet och Linnéuniversitet samt ett näringsliv inom området, finns stora
möjligheter att stärka regionen inom området eHälsa.
Under flera års tid har även Linnéuniversitetet drivit projektet IEC (Information Engineering Centre)
för att bygga upp ett nätverk och kluster tillsammans med företag i Linnéregionen. 250 företag och
organisationer ingår i nätverket. Verksamheten kommer att drivas vidare av Digitri ideell förening.
2016 lanserade Regeringen en nyindustrialiseringsstrategi – Smart Industri. Industri 4.0 är ett av fyra
fokusområden och syftar till att företag i svensk industri ska vara ledande inom den digitala
utvecklingen och i att nyttja digitaliseringens möjligheter. Regionalt har IUC Kalmar län och
Träcentrum i Nässjö genomfört insatser genom projekten Kick-start (effektiv startmodell för att öka
digitaliseringstempot i företag) och Indigo (hjälper företag att ringa in viktiga strategiområden och
kopplar dem till företagets affärsstrategi). Dessa insatser kommer att fortsätta under 2018 och framåt.

Mål och prioriterade insatser
Mål 2.1 och 2.3 har omformulerats något, jämfört med den ursprungliga regionala digitala agendan.

Mål 2.1 Kalmar län stärker sin position inom digitala affärer
2.1.1. Bygga upp kunskapscenter genom klustret Digital Business
Projektet DigiBusiness mål är att skapa ett kunskapscenter genom klustret Digital Business, en
regional aktör som är öppen för nationella och internationella företag och organisationer. Genom att
projektet bidrar med rådgivning, seminarier och expertinköp så utvecklas det till ett kunskapscenter
som bidrar till utveckling i anslutna och icke anslutna klusterföretag och organisationer. Klustret blir
ett verktyg för regional utveckling.
Ansvar: Pågående projekt, leds av Kalmar Science Park.
Tidplan: T.o.m. juli 2020.
Resursbehov: 5,2 MKR, finansiering klar (medfinansiering från Regionala fonden för Småland och
öarna samt regionala utvecklingsmedel).

Mål 2.2 Nya möjligheter för företag och affärsmodeller att etablera sig och
växa i regionen
2.2.1. Öka förståelsen för digitaliseringens möjligheter
Projektet REDIT (Regionalt Digital Transformation) ska bidra till en ökad digital mognad i regionens
företag. Målet är att små och medelstora företag ökar sin förmåga att ta tillvara digitaliseringens
möjligheter.
Ansvar: Pågående projekt, leds av Linnéuniversitetet.
Tidplan: T.o.m. april 2021.
Resursbehov: 3,1 MKR, finansiering klar (medfinansiering från Regionala fonden för Småland och
öarna samt regionala utvecklingsmedel).
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Mål 2.3 Underlätta för befintliga företag att vara delaktiga och bidra i den
digitala transformationen för att skapa tillväxt i regionen
2.3.1. Nyttja Region Kalmar läns konsultcheckar
Region Kalmar län kommer även fortsättningsvis att erbjuda konsultcheckar för företagsutveckling.
De pilotprojekt inom Digital Acceleration som genomfördes under 2017 har gett mycket positivt
resultat, men kommer att genomföras av andra aktörer än Region Kalmar län.
Ansvar: Region Kalmar län, regional utvecklingsförvaltning.
Tidplan: 2018-2020.
Resursbehov: Befintliga 1:1-medel, företagsstöd.

2.3.2 Utveckla nätverk för regionens IT-företag
IEC har under hösten 2017 startat upp flera arbetsgrupper där företag och organisationer deltar. Det
pågår också ett arbete att stärka sydostregionens position som digital motor. Kalmar, Karlskrona och
Växjö är involverade i ett utvecklingsarbete kallat Digitri. Genom föreningen Digitris medlemmar kan
man bidra till regionens digitala utveckling. Ansökan om hjälp till finansiering för
klusterorganisationer har gjorts hos Tillväxtverket.
Ansvar: Digitri Ideell förening.
Tidplan: 2018-2020.
Resursbehov: 2,2 MSEK (extern projektfinansiering).

2.3.3. Genomförande av handlingsplan för Smart Industri i Kalmar läns små och
medelstora teknikföretag
IUC Kalmar län har ansökt om medel från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden samt
regionförbundet för projektet SMINK – Smart Industri Kalmar län. Projektets syfte är att skapa hållbar
tillväxt och ökad konkurrenskraft i Kalmar läns små- och medelstora teknikföretag, bland annat genom
företagsbesök och seminarier.
Ansvar: IUC Kalmar län AB.
Tidplan: 2018 – 2021.
Resursbehov: 7,4 MSEK

1.3.4 Kompetenskluster e-hälsa Kalmar län
Landsting, länsstyrelse och regionförbund genomförde under år 2018 en förstudie kring möjligheterna
att utveckla ett e-hälsokluster i Kalmar län med den omlokaliserade e-hälsomyndigheten som bas.
Förstudien ska identifiera aktörer och kompetenser, bedöma potentialen för att skapa ett e-hälsokluster
samt ge förslag till fortsatta aktiviteter.
Ansvar: Region Kalmar län, regional utvecklingsförvaltning
Tidplan: Förstudie 2018, beslut om fortsatt arbete 2019
Resursbehov: 0,3 MSEK (förstudie), därefter resurssättning utifrån förstudiens resultat.
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3. E-hälsa
Mål 3.1 – Invånare har goda möjligheter till insyn och delaktighet i hälsoprocessen.
Insats 3.1.1 – Verka för fortsatt utveckling av 1177 Vårdguiden på webben som gemensam
ingång till kommun samt Region Kalmar län när det gäller hälsa, vård och omsorg med
individens behov i centrum.
Mål 3.2 – En tryggare vardag för individen genom digitala hjälpmedel inom ehälsoområdet.
Insats 3.2.1 – Göra kvalitetsgranskade digitala hjälpmedel tillgängliga och se över
möjligheten för gemensamma upphandlingar, utbildningar och utlämning/servicepunkter för
dessa.
Insats 3.2.2 – Utreda möjligheter till samt besluta om gemensamma regelverk och
standarder vid upphandling och införande av trygghetsskapande tjänster i Kalmar län.
Mål 3.3 – Bidra till en bättre samverkan mellan olika aktörer kring den enskildes hälsa
genom att nyttja digitala stöd samt skapa fler och smartare tjänster för
informationsförsörjning.
Insats 3.3.1 – Arbeta för ett effektivare informationsutbyte och utveckling av gemensamma
digitala tjänster över organisationsgränserna genom att hantera information strukturerat via
gemensam informationsförsörjningsplattform.
Insats 3.3.2 – Ökad samverkan genom medarbetares tillgång till konsultation och
expertkunskap via gemensamma digitala kanaler/plattformar.

Bakgrund
Detta avsnitt har tydliga kopplingar till den nationella digitaliseringsstrategins mål om digital
kompetens, digital trygghet, digital innovation, digital ledning och digital infrastruktur.
Området e-hälsa är ett prioriterat område och regeringen har sedan många år tillbaka en ambition att
Sverige ska vara ledande på att använda IT gränsöverskridande för tillväxt och utveckling. Under 2016
enades regeringen och SKL om en vision för arbetet med att bättre använda digitaliseringens
möjligheter i hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Visionen är att Sverige ska bli bäst i världen år
2025 på e-hälsa och den ersätter den nationella e-hälsostrategin från 2010.
Sverige står inför en befolkningsökning där andelen personer över 80 år är en starkt växande grupp, en
grupp som har höga behov av och krav på kvalificerad vård och på omsorg i hemmet. Prognosen visar
att Sverige år 2030 har en personalbrist i äldreomsorgen på cirka 65 000 personer. För att klara denna
personalförsörjning krävs nya metoder som tillvaratar innovationer och använder digitaliseringens
möjligheter för att jobba smartare, så att individens behov även fortsättningsvis kan tillgodoses. För att
uppnå detta måste befintliga processer effektiviseras och utmaningar mötas på nya sätt.
Utgångspunkten bör vara att, så långt som möjligt, utvärdera och använda nationella gemensamma
lösningar och inte utveckla lösningar som är specifika för Kalmar län. Kalmar län ingår i nationella
samarbeten inom området e-hälsa och samverkar även regionalt och lokalt. E-hälsoarbete pågår inom
flera områden och det förekommer ett flertal olika förstudier och projekt som är kopplade till olika
vårdsystem och verksamheter.
Digital teknik är en stor möjliggörare för att bättre överbrygga organisationsgränser och skapa en
enklare, effektivare och bättre offentlig sektor. Satsningar på e-hälsa är även till stor del satsningar på
jämlikhet.
Invånarens delaktighet och insyn i hälsoprocessen ska fortsatt vara ett fokusområde. Allt fler invånare
i Kalmar län sköter sina kontakter med vården via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Under 2017 gjordes
mer än en halv miljon inloggningar på 1177.se, en ökning med mer än 60 procent jämfört med
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föregående år. De flesta loggar in för att läsa sin journal, göra tidbokningsärenden, beställa
klamydiatest, förnya recept/hjälpmedel samt se vilka läkemedel man använder. Flera kommuner har
dessutom etablerat samverkan kring kommunala e-tjänsteplattformer som också är anpassade för att
kunna hantera information via Ineras nationella tjänsteplattform – en teknisk plattform för säkert
informationsutbyte mellan olika system inom vård och omsorg.
Digitala produkter och tjänster ska stödja och effektivisera arbetsrutiner och processer och personal
ska kunna arbeta mobilt där så är lämpligt. De ska även ges möjlighet att hantera nödvändig
information oavsett tid och plats.
Nyttjandet av välfärdsteknologi för en tryggare vardag är på god väg men består ännu till största delen
av piloter och lokala lösningar. Marknaden erbjuder också många produkter och tjänster – i många fall
oprövade. Här behöver vi skapa bättre ekonomiska, juridiska och organisatoriska förutsättningar samt
arbeta med frågor om hur tekniken ska införas och användas. Det är också viktigt att vid inköp och
upphandlingar ställa krav på följsamhet till nationella standarder för att i största möjliga mån få
produkter och tjänster som är kompatibla med varandra.

Utmaningar och möjligheter
Med hjälp av digital teknik i hemmet uppstår nya möjligheter till olika sorters teknikstöd, som
komplement till traditionell vård och omsorg. Genom att ta tillvara de möjligheter som digitaliseringen
medför kan vi erbjuda distansoberoende vård och omsorg. Utveckling och införande av digitala
trygghetsskapande tjänster innebär också att äldre och personer med funktionsnedsättning ges bättre
möjligheter att bo kvar hemma, få stöd till egenvård, bättre hälsa och stöd till fortsatt aktivt socialt liv.
För att kunna samverka genom tekniska lösningar krävs att aktörer använder sig av gemensamma
standarder för information, säkerhet och teknik. Nationell standard ska användas i första hand.
Utmaningen ligger både i att anpassa lokala och regionala lösningar till nationell standard och att
förändra och utveckla tillhörande arbetsprocesser
En ökad digitalisering ställer krav på säker och god informationsbehandling. I dag finns till viss del
bristande kompetens inom informationssäkerhet hos både verksamhet och leverantörer.
För att digitaliseringen bättre ska bidra till att överbrygga organisationsgränser behöver ytterligare
utveckling göras. De stöd och verktyg som finns används inte i tillräcklig omfattning. Det beror bland
annat på brist på samordning, avsaknad av IT-stöd samt att stöden inte är tillräckligt bra utformade.
Utmaningar i det fortsatta arbetet ligger mycket i den komplexitet som finns inom hälso- och
sjukvårdens och omsorgens organisatoriska och juridiska system. Detta, i kombination med
svårigheter att avsätta tid för utvecklingsarbete, behöver hanteras. Utpekat ansvar, resurser och
finansiering behöver vara tydligt.
Verksamhetsutveckling och nyttorealisering är svåra områden att jobba med varför det är viktigt att
det finns incitament och engagemang hos medverkande parter. Här är regional samverkan med
tilldelade resurser och ansvar, strukturer för gemensam ledning och styrning, vilja till
förbättringsarbete, samsyn samt gemensamma mål för arbetet viktiga framgångsfaktorer.
Tillgång till teknisk infrastruktur för bredband är en grundläggande förutsättning för att invånare och
patienter ska kunna ta del av och nyttja digitala lösningar oavsett var i länet man bor. Idag finns det
stora områden i vårt län där mobil täckning saknas, vilket till exempel försvårar för personal att
använda mobila arbetssätt.
Erfarenheter gjorda inom temaområdet e-hälsa stämmer väl överens med det som framkommit i
utvärderingen av den regionala digitala agendan.
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I den har man identifierat tre områden som behöver förbättras:


Förankring



Samverkan



Gemensamma resurser

Viktiga generella förutsättningar är synkroniserad lagstiftning, utbyggd infrastruktur, uppföljning och
omvärldsbevakning samt tydlig process för styrning och ledning, Det är också viktigt att koppla risk
och konsekvensanalys till planerade aktiviteter. Samtliga prioriterade åtgärd ska ha sin utgångspunkt i
individen i centrum, med fokus på trygghet, delaktighet och tillgänglighet.

Mål och prioriterade insatser
Alla prioriterade insatser bör sätta individen i centrum, med fokus på trygghet, delaktighet och
tillgänglighet.

Mål 3.1 Invånare har goda möjligheter till insyn och delaktighet i
hälsoprocessen
3.1.1 Verka för fortsatt utveckling av 1177 Vårdguiden på webben som gemensam
ingång till kommun samt Region Kalmar län när det gäller hälsa, vård och omsorg med
individens behov i centrum.
1177 Vårdguiden ska tydliggöras som förstahandsval för den som söker råd eller kontakt med
hälsovård, sjukvård och tandvård. Antalet tjänster ska öka och användningen ska breddas. Aktiviteter
ska genomföras så att även kommunal vård och socialtjänst kan nås via 1177. För invånaren innebär
detta ökad möjlighet till en sömlös upplevelse av vård och omsorg.
Ansvar: Ny arbetsgrupp (motsvarande), efter uppdrag från regionalt ledningsforum (f.d.
kommunchefsgruppen).
Tidplan: Beslut i regionalt ledningsforum under 2019.
Resursbehov: Resurssättning i samband med beslut om uppdrag.

Mål 3.2 En tryggare vardag för individen genom digitala hjälpmedel inom ehälsoområdet
3.2.1 Göra kvalitetsgranskade digitala hjälpmedel tillgängliga och se över möjlighet till
gemensamma upphandlingar, utbildningar och utlämning/servicepunkter för dessa.
Arbeta för att skapa gemensamma krav och tydliga gemensamma förutsättningar att förhålla sig till vid
upphandling. Vid upphandling av nya digitala hjälpmedel och tjänster är det viktigt att ställa krav som
ger bra förutsättningar för samverkan kring digital verksamhetsutveckling. Gemensamma
upphandlingar och/eller gemensamma krav ger ökade möjligheter till kvalité och möjligheter till
informationsutbyte över organisationsgränserna.
Ansvar: Ny arbetsgrupp (motsvarande), efter uppdrag från regionalt ledningsforum.
Tidplan: Beslut i regionalt ledningsforum under 2019.
Resursbehov: Resurssättning i samband med beslut om uppdrag.

3.2.2. Utred möjlighet till och besluta om gemensamma regelverk och standarder vid
upphandling och införande av trygghetsskapande tjänster i Kalmar län.
För att dra nytta av den potential digitaliseringen för med sig behöver digitala hjälpmedel och
trygghetsskapande tjänster kunna fungera tillsammans och kommunicera. För att det ska vara möjligt
23

krävs standarder, det vill säga gemensamma regler och rutiner för hur kommunikationen ska gå till och
hur information ska förstås.
Ansvar: Ny arbetsgrupp (motsvarande), efter uppdrag från regionalt ledningsforum.
Tidplan: Beslut i regionalt ledningsforum under 2019.
Resursbehov: Resurssättning i samband med beslut om uppdrag.

Mål 3.3 Bidra till en bättre samverkan mellan olika aktörer kring den enskildes
hälsa genom att nyttja digitala stöd samt skapa fler och smartare tjänster för
informationsförsörjning.
3.3.1 Arbeta för ett effektivare informationsutbyte och utveckling av gemensamma
digitala tjänster över organisationsgränserna genom att hantera information
strukturerat via gemensam informationsförsörjningsplattform.
För att kunna utbyta information mellan kommuner och Region Kalmar län på ett effektivt sätt
behöver gemensamma förutsättningar finnas. Genom att skapa tjänster för informationsförsörjning ges
snabbare tillgång till rätt information samtidigt som säkerhet och kvalitet ökar. Detta genom att
korrekt information finns tillgänglig vid rätt tid. Här är den nationella infrastrukturen en viktig
förutsättning.
Ansvar: Ny arbetsgrupp (motsvarande), efter uppdrag från regionalt ledningsforum.
Tidplan: Beslut i regionalt ledningsforum under 2019.
Resursbehov: Resurssättning i samband med beslut om uppdrag.

3.3.2 Ökad samverkan genom medarbetares tillgång till konsultation och
expertkunskap via gemensamma digitala kanaler/plattformar.
Region Kalmar län ska på ett säkert och effektivt sätt samverka med andra aktörer för att invånaren
ska uppleva en sammanhållen vårdkedja. Det gäller till exempel kommuner, privata vårdgivare och
patient- och anhörigorganisationer. Exempelvis kan sådan samverkan skapa förutsättningar för att
kommunal hemsjukvård kan få stöd i bedömningar genom videokonsultation med primärvård eller
sjukhusvård.
Genomföra aktiviteter som stödjer verksamhetsutveckling för digital samverkan mellan vårdens alla
parter. Parterna behöver vara överens om hur de samverkande processerna ser ut för att kunna
överbrygga administrativa gränser och erbjuda smarta och juridiskt hållbara tjänster utifrån individens
behov. Flera olika delar berörs i en digital samverkan bland annat ledning och styrning,
finansieringsmodeller, utbildning, infrastruktur samt drift och förvaltning.
Ansvar: Ny arbetsgrupp (motsvarande), efter uppdrag från regionalt ledningsforum.
Tidplan: Beslut i regionalt ledningsforum under 2019.
Resursbehov: Resurssättning i samband med beslut om uppdrag.
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4. Infrastruktur
Mål 4.1 – Öka tillgången till bredband för människor och saker.
Insats 4.1.1 – Ta fram en regional investeringsmodell för utveckling av
bredbandsinfrastruktur i Kalmar län.
Insats 4.1.2 – Utveckla trådlös täckning och mäta upplevd digital kommunikation.
Mål 4.2 – Utveckla områden där bredbandsinfrastruktur möjliggör utveckling av ett
datadrivet hållbart samhälle.
Insats 4.2.1 – Initiera testbäddar för öppna nät.
Mål 4.3 – Stärka bredbandsinfrastrukturen i samhällsutvecklingsprocessen.
Insats 4.3.1 – Inrätta forum för att utveckla länets bredbandsinfrastruktur.
Insats 4.3.2 – Inkludera bredbandsinfrastruktur i samhällsplaneringen.
Insats 4.3.3 – Utveckla ett sekretariat/kansli för bredbandsinfrastruktur i Kalmar län.

Bakgrund
Detta avsnitt har tydliga kopplingar till den nationella digitaliseringsstrategins mål om digital
infrastruktur.
Tillgång till bredbandsinfrastruktur ger ökade möjligheter att ta del av samhällets tjänster och utbud
och att driva företag. Området kan också kopplas till målet i Agenda 2030 som handlar om att bygga
motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering och främja
innovation.
Skiftet från teknikorientering (IT och fiber) och stöd för utbyggnad till samhällspåverkan och
planering har börjat men behöver påskyndas. Det är viktigt att flytta fokus från kostnaden att bygga ut
och utveckla näten till nytta och användandet av de tjänster som bredbandsinfrastrukturen möjliggör
och den samhällsnytta som kan skapas.
I Kalmar län har över 70 procent av hushållen möjlighet att ansluta sig till bredband med minst 100
Mbit/s. Det är sedan 4 av 5 hushåll som verkligen ansluter sig. När man tittar närmare på landsbygden
har dock enbart 15 procent möjlighet att ansluta sig. Parallellt sker sedan 2016 en nedstängning av det
befintliga kopparnätet vilket tar bort bredbandslösningar som ADSL och VDSL. Denna utveckling
sker först på landsbygden. De mobila näten byggs ut och uppdateras löpande vilket ger bättre
täckning, nya funktioner och bättre kapacitet. Kalmar län har i det närmaste full geografisk täckning
utomhus för bandbredd upp till 10 Mbit/s. När det däremot gäller kapaciteten, bandbredd upp till 30
Mbit/s samt inomhustäckning, ser verkligheten annorlunda ut. Täckningen för andra trådlösa publika
nät är mycket begränsad i Kalmar län.

Utmaningar och möjligheter
Den mängd data som skapas, samlas in och analyseras ökar snabbt och volymen fördubblas var tredje
år. Det förutsätter en ständig utveckling av resilient och hållbar bredbandsinfrastruktur, dvs. ett
system som snabbt återgå till normal funktion efter att störningar har avhjälpts. I områden där
människor och uppkopplade saker normalt befinner sig, bör det vara möjligt att använda digitala
tjänster via trådlös eller fast uppkoppling. Realtidsanvändning ställer även krav på låg fördröjning och
trafikprioritering för olika applikationer.
Såväl individer, företag som offentlig sektor genererar data. Bredbandsinfrastruktur finns inbyggd och
utvecklas ständigt i hemmet, fastigheter, tekniska försörjningssystem, transportsystem, industriella
processer, både i stadsmiljöer och för landsbygden. En stor mängd data kommer också från sensorer i
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till exempel trafikmiljöer eller industriell produktion. När data görs tillgänglig kan den användas till
att effektivisera och förbättra produktions- och logistikprocesser, men också konsumtionsmönster.
Inriktningen är att utbyggnad av heterogena fiberbaserade nät ska vara grunden för
bredbandsinfrastrukturen i Kalmar län. Oavsett om uppkoppling eller anslutning sker via trådlösa nät
är fibertäckning avgörande för de stora mängder data som ska transporteras. Det är därför prioriterat
att fiberbaserade nät byggs på landsbygden och kustnära. Här finns var tionde hushåll och nära ett av
tre arbetsställen i länet. För att möta kraven på hög hastighet, stor kapacitet, liten fördröjning, ständig
uppkoppling och tillgänglighet behövs en samverkande bredbandsinfrastruktur med trådlösa och
mobila nät. Genom dialog med marknadens aktörer ska vi driva på och uppmuntra utbyggnad,
uppgradering och användning av flera olika nät.
Inom bredbandsinfrastrukturen bör regionens aktörer inom flera områden agera samlat för att få en
större tyngd samt för att kunna samordna kompetenser. Bredbandsinfrastrukturen bör vara en central
fråga hos berörda offentliga aktörer på statlig, regional och kommunal nivå. Vid offentlig fysisk
planering och investeringar bör en utvärdering göras över hur olika nät kan användas för att bäst
säkerställa digitala tjänsters krav.

Mål och prioriterade insatser
Sedan den ursprungliga regionala digitala agendan arbetades fram har frågan om utvecklingen av
bredbandsinfrastruktur breddats. Från förutsättningar för utbyggnad av fiber och mobilnätens täckning
till ett bredare perspektiv. Bredbandsinfrastrukturen utvecklas kontinuerligt och ett allt mer digitalt
samhälle förutsätter inte bara täckning och utbyggnad utan även kontinuerligt utveckling av
tillgänglighet, kapacitet och säkerhet. Därför har temaområdet infrastruktur valt att bredda målen för
att bättre motsvara utvecklingen i det digitala samhället.
Insatserna i handlingsplanen är av karaktären initiera och samordna. Separata formella beslut samt
resurssäkring för konkreta insatser och aktiviteter sker tillsammans med de involverade aktörerna i en
senare fas.

4.1 Öka tillgången till bredband för människor och saker
4.1.1. Regional investeringsmodell för utveckling av bredbandsinfrastruktur i Kalmar
län.
Kalmar län har som mål att alla hushåll och företag år 2020 ska ha tillgång till minst 100 Mbit/s. Det
kan bli svårt att nå detta mål genom enbart marknadsdrivna lösningar och investeringar.
Regionförbundet har tidigare beslutat att under 2018 ta fram ett förslag till regional investeringsmodell
för att vi ska nå uppsatta mål. Under 2017 genomfördes en kartläggning av återstående
investeringsbehov, vilken ger underlag till investeringsmodellen.
Ansvar: Region Kalmar län och kommunerna.
Tidplan: Förslag till modell 2019.
Resursbehov: Inom befintliga ramar, samt cirka 0,3 MSEK för externa tjänster.

4.1.2. Utveckla trådlös täckning och mäta upplevd digital kommunikation
Användandet av data ökar med cirka 35 procent per år. Det blir allt viktigare att användaren kan
använda tjänster och applikationer när och där behovet finns. För att bättre arbeta med ständiga
förbättringar och i samverkan med marknadens aktörer behövs nya sätt att följa utvecklingen. Detta
kan till exempel ske genom att i större utsträckning engagera användare kring mätningar. Mätningar
kan till exempel handla om tillgång till 100 Mbit/s, mobiltäckning, användarens upplevelse av digital
kommunikation samt kartläggning av utbyggnadsprojekt.
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Ansvar: Region Kalmar län, regional utvecklingsförvaltning.
Tidplan: 2019 – 2020.
Resursbehov: Del i nytt sekretariat, se åtgärd 4.3.3.

4.2. Utveckla områden där bredbandsinfrastruktur möjliggör utveckling av ett
datadrivet hållbart samhälle
4.2.1. Initiera testbäddar öppna nät
Vi bör skapa en modell för hur Kalmar län kan etablera testbäddar för nätteknik och digitala tjänster.
Dessa kan gärna vara riktade för landsbygd och/eller kustnära områden samt vara skalbara. Modellen
bör vara inkluderande och öppen för alla intressenter och aktörer, bygga på marknadsdrivna
investeringar, stora datamängder och öppen data samt hantera cyber- och informationssäkerhet. Målet
är att etablera och genomföra minst 12 testbäddar på olika platser i Kalmar län. Varje enskild testbädd
bör drivas som ett eget projekt där status och effekt följs upp löpande. Åtgärden förutsätter invånares,
näringslivets, operatörers och nätägares intresse och investeringsvilja samt eventuell offentlig
delfinansiering.
Exempel på områden som skulle kunna hanteras som testbäddar:


Digital kommunikation för hälso- och sjukvård samt omsorg



Nätteknikdriven utveckling genom till exempel LoRA och NB IoT (energi- och datasnåla
radionät), WiFi, m.m.



Kustnära anslutningar och upplevd digital kommunikation



Plattform för stora datamängder och öppen data till nytta för regional utveckling



Smart landsbygd



Infrastruktur för mobilitets- och logistiktjänster



Förnyelsebar energiförsörjning för hållbar och säker tillgänglighet



Smarta vattenförsörjningssystem

Ansvar: Region Kalmar län, regional utvecklingsförvaltning (fas 1), respektive projektägare (fas 2).
Tidplan: 2019 – 2020.
Resursbehov: Ansökan om förstudie tas fram inom befintliga ramar (Region Kalmar län, regional
utvecklingsförvaltning)
Utredningsfas/förstudie 0,8 MSEK. Denna del skulle kunna genomföras som en förstudie med
delfinansiering från Regionala fonden för Småland och öarna. Genomförandefasen resurssäkras
löpande för respektive testbädd (förslag på modell tas fram under förstudien).

4.3 Stärka bredbandsinfrastrukturen i samhällsutvecklingsprocessen
4.3.1. Forum för att utveckla länets bredbandsinfrastruktur
Det finns behov av ett regionalt bredbandsforum för utveckling av bredbandsinfrastruktur i Kalmar
län. Detta för att öka Kalmar läns attraktivitet när det gäller investeringar och insatser, skapa utväxling
av marknadsdriven utveckling, bidra till ökad kunskap samt stärka samverkan mellan offentliga
aktörer, näringsliv och andra intressenter. Inom ramen för det regionala bredbandsforumet kan man
exempelvis ta fram utredningar och insatser, främja bredbandsutveckling samt initiera och hantera
projekt.
Ansvar: Region Kalmar län, regional utvecklingsförvaltning.
Tidplan: Uppstart 2019
Resursbehov: Inom befintliga ramar.
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4.3.2. Inkludera bredbandsinfrastruktur i samhällsplaneringen
Det finns behov av att bättre inkludera bredbandsinfrastruktur i samhällsplaneringen. Frågor som
behöver hanteras är bland annat riskhantering, robusthet, säkerhet och hållbarhet för länets
bredbandsinfrastruktur men också bredbandsfrågor med koppling till till exempel annan infrastruktur
och kollektivtrafik samt fysisk planering. Översiktsplaner, detaljplaner och bygglov samt markavtal
och tillståndshantering behöver utformas och samordnas med regionala och kommunala
bredbandsstrategier och handlingsprogram samt i linje med beslut på nationell nivå och inom EU.
Insatser kan till exempel handla om utbildningar, länsgemensam metodutveckling och kunskapsutbyte.
Ansvar: Länsstyrelsen i samverkan med regional bredbandskoordinator.
Tidplan: 2019 – 2020.
Resursbehov: Inom befintliga ramar.

4.3.3. Utveckla sekretariat/kansli för bredbandsinfrastruktur i Kalmar län.
Ett sekretariat till stöd för utveckling av bredbandsinfrastruktur i Kalmar län och genomförande av
insatser behöver skapas. Ett sekretariat kan ansvara för frågor rörande kartläggning och uppföljning av
bredbandsinfrastruktur och digital kommunikation samt utveckla länets samverkan och stärka
kommunal delaktighet i utvecklingen m.m.
Ansvar: Region Kalmar län, regional utvecklingsförvaltning.
Tidplan: 2019 – 2020.
Resursbehov: 1,5 MSEK/år, varav 750 tkr/år inom befintliga ramar. Ansökan till regionala fonden för
Småland och öarna.
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5. Kommunal e-utveckling
Mål 5.1 – Utveckla och mäta kommunernas digitaliseringsgrad.
Insats 5.1.1 – Ta fram och besluta om digitala verksamhetsplaner.
Insats 5.1.2 – Utvärdera den digitala mognaden hos kommunerna med hjälp av eBlomlådan.
Mål 5.2 – Att med hjälp av e-tjänster skapa en enklare vardag för privatpersoner och
företag samt nå högre kvalitet och effektivitet i den kommunala verksamheten.
Insats 5.2.1 – Fortsatt stärkt samverkan mellan länets kommuner.
Mål 5.3 – Införa mobila arbetssätt för att öka attraktiviteten som arbetsgivare och
möjliggöra pendling.
Insats 5.3.1 – Utveckla mobila arbetssätt för attraktiva arbetsgivare.
Mål 5.4 – Tillgängliggöra rätt information för att möjliggöra innovation och delaktighet.
Insats 5.4.1 – Ta fram en strategi för Öppna data.

Bakgrund
Detta avsnitt har tydliga kopplingar till den nationella digitaliseringsstrategins mål om digital
kompetens, digital trygghet och digital innovation.
Sedan den digitala agendan beslutades 2014 har utvecklingen gått framåt inom den kommunala
verksamheten. En samverkan kring telefoni och datakommunikation är etablerad, flera av länets
kommuner har gått in i olika e-tjänstesamverkanslösningar och en gemensam lösning för mobila
enheter har tagits fram.
Nationella initiativ från SKL och Inera blandas med regionala projekt som till exempel
e-tjänstesamverkan i Kalmar län Cesam H (Central samverkan i H-län) och motsvarande i Cesam Öst
(Central samverkan i Östergötland) och ITSAM. Processer som bygglov, biståndshandläggning och
serveringstillstånd automatiseras och tillgängliggörs dygnet runt. Detta är bara några exempel på den
utveckling som sker.
Framtida utmaningar är en ökande mängd åldrande befolkning som ställer höga krav på den service
kommunala verksamheter tillhandahåller. Det kommer även att bli svårt att anställa det antal
medarbetare som svarar upp mot denna utveckling. Den yngre generationen kommuninvånare har
också andra krav på leveransen av de kommunala tjänsterna. Ska vi lyckas behålla dessa och bibehålla
vår attraktivitet som bostadsort behöver vi se över den service kommunerna tillhandahåller.
För att möta dessa utmaningar behöver den digitala kompetensen i verksamheterna höjas. Det saknas
ofta planer för digitalisering och ibland möts förslag på förändring av motstånd på grund av okunskap.
Specialistkunskap behövs och här har universitetet en viktig roll. Kommunerna måste också bli
attraktiva arbetsgivare med anställningsvillkor som attraherar de som kan hjälpa till med att uppnå
visioner och mål. Möjligheten att dela IT-kompetens i länet samt att inrätta testbäddar behöver också
ses över. De verksamhetssystem som idag används är i många fall gammalmodiga och har
affärsmodeller som låser in kommunerna som kunder. LOU (Lagen om offentlig upphandling) och
EU:s dataskyddsförordning (Dataskyddsdirektivet) ger också ordentliga utmaningar.
Målarbetet för kommunal e-utveckling är detsamma som för SKL:s strategi för att digitalisera
samhället. Det arbetet baseras på tre övergripande mål; ”En enklare vardag för privatpersoner och
företag”, ”Smartare och öppnare förvaltning stödjer innovation och delaktighet” samt ”Högre kvalitet
och effektivitet i verksamheten”.
En grundförutsättning för att nå dessa mål är att ha rätt resurser, att ha en viljeinriktning för arbetet på
ledningsnivå samt att ta fram planer för genomförande.
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Mål och prioriterade insatser
Det tidigare målet har ersatts av nya mål. Dessa är mer konkreta och baseras på SKL:s nationella mål
för digitalisering.

Mål 5.1 Utveckla och mät kommunernas digitaliseringsgrad
5.1.1. Ta fram och besluta om digitala verksamhetsplaner.
Ta fram en strategi för digitalisering i respektive kommun, förankra och genomför digitala
verksamhetsplaner. Varje kommun bör avsätta personalresurser med inriktning på digital
verksamhetsutveckling.
Ansvar: Regionalt ledningsforum.
Tidplan: 2019.
Resursbehov: Personalresurser inom respektive organisation.

5.1.2 Utvärdera den digitala mognaden med hjälp av eBlomlådan
Genom att årligen mäta den digitala mognaden med hjälp av SKL:s verktyg eBlomlådan, ett
självskattningsverktyg för digital mognad, får länets kommuner ett kvitto på framsteg och förslag på
områden som behöver förbättras. Målsättningen är att förbättra resultatet varje år.
Ansvar: Respektive kommunchef med delegation till IT-chef eller motsvarande.
Tidplan: Årligen.
Resursbehov: Inom befintliga ramar. Resursåtgång för de personer som genomför inventeringen.
Verktyget är gratis.

Mål 5.2 Att med hjälp av e-tjänster skapa en enklare vardag för privatpersoner
och företag samt nå högre kvalitet och effektivitet i den kommunala
verksamheten.
E-tjänsterna utgör grunden för en förbättrad service för invånare och verksamheter. Med hjälp av etjänster kan man uppnå 24-timmarsmyndigheten på allvar. För att uppnå full funktionalitet krävs att de
externa tjänsterna integreras med de interna systemen. Här behövs samverkan samt en eventuell
ökning av interna resurser.

5.2.1 Fortsatt stärkt samverkan mellan länets kommuner
Samverkan runt e-tjänster sker redan i olika samverkansgrupper i länet. Cesam H består av sju
kommuner i Kalmar län. I Cesam Öst samverkar Västervik med sex kommuner från Östergötland och i
ITSAM samverkar Vimmerby med fem andra Östgötakommuner. Motsvarande diskussioner som förs
i dessa grupper bör även föras i regionalt ledningsforum. På så vis får de kommuner som idag inte
ingår i någon e-tjänstesamverkan möjlighet att bilda sig en uppfattning om fördelar och nackdelar med
att ansluta sig.
För att få ut mer av samverkan inom Cesam H kring e-tjänster och bättre nyttja redan gjorda
investeringar behöver respektive kommun formalisera den interna organisation för e-tjänster samt öka
de interna resurserna när det gäller utveckling av e-tjänster.
Ansvar: Regionalt ledningsforum.
Tidplan: Med start 2018.
Resursbehov: Personalresurser inom respektive organisation.
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Mål 5.3 Tillvarata möjligheten till nya mobila arbetssätt för att öka
attraktiviteten som arbetsgivare och möjliggöra pendling.
Tjänster anpassade för mobila lösningar är en förutsättning för att ge dygnet-runt-tillgång till olika
kommunala tjänster. Genom mobila lösningar ges större möjligheter för medarbetare att mer flexibelt
kunna planera sin arbetstid. Dessutom kan arbetsplatserna göras mer tillgängliga även för medarbetare
som inte bor i Kalmar län.

5.3.1 Mobilt arbetssätt för attraktiva arbetsgivare
Det ställs allt större krav på att kunna arbeta där man befinner sig. Lösningar som möjliggör
distansarbete, arbete på tider som passar individen själv och på platser som inte är traditionella
kontorsarbetsplatser blir mer och mer vanligt. För att kommunerna ska kunna vara en attraktiv
arbetsgivare behöver mobila arbetssätt kontinuerligt utvecklas. Både vad gäller tekniska lösningar och
frågor som rör arbetsmiljö, arbetsrätt, avtal, försäkringar m.m. Därför bör ett uppdrag utdelas, dels till
Läns-IT-rådet och dels till personalchefsnätverket, att omvärldsbevaka sin del inom området mobila
arbetssätt. Respektive nätverk inför frågan om mobila arbetssätt i sina mötesagendor för diskussion
minst en gång per år.
Ansvar: Regionalt ledningsforum ger Läns-IT-rådet och personalchefsnätverket i uppdrag att löpande
omvärldsbevaka sitt område inom mobila arbetssätt.
Tidplan: Med start 2019.
Resursbehov: Löses inom respektive nätverks befintliga uppdrag

Mål 5.4 Tillgängliggöra rätt information för att möjliggöra innovation och
delaktighet.
5.4.1 Ta fram regional strategi för Öppna data
Insynen i den kommunala verksamheten behöver förbättras. Detta kan ske genom att kommunerna
gemensamt tar fram en strategi för att tillgängliggöra olika informationsmängder, så kallad öppna data.
Dessutom inventerar vilken information och typ av tjänster allmänhet och näringsliv efterfrågar.
Ansvar: Regionalt ledningsforum ger Läns-IT-rådet i uppdrag att genomföra.
Tidplan: 2019.
Resursbehov: Resurssättning i samband med beslut om uppdrag.
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6. Gemensamt
Mål 6.1 – Gemensamt förverkliga länets regionala digitala agenda.
Insats 6.1.1 – Inrätta en styrgrupp för länets regionala digitala agenda.
Insats 6.1.2 – Utvärdera den regionala digitala agendan.
Insats 6.1.3 – Utreda arbetssätt för regionala samverkansprojekt.

Bakgrund
Detta avsnitt har tydliga kopplingar till den nationella digitaliseringsstrategins mål om digital
kompetens, digital trygghet och digital ledning.
I den utvärdering som gjordes 2017 tydliggjordes att styrning och ansvar för genomförande av
agendans aktiviteter varit otydlig. En tydlig struktur och en styrgrupp med bred förankring bör skapas
för att kunna styra och samordna arbetet utifrån ett helhetsperspektiv. En uppföljning bör göras i slutet
av perioden för att på så sätt kunna dra lärdom av framgångsfaktorer och fallgropar i stort. Dessa ska
sedan tas med in i arbetet med att skapa nästa version av den regionala digitala agendan.
Allt arbete kopplat till den regionala digitala agendan bör ske med ständig omvärldsbevakning.
Arbetet måste också så långt som möjligt präglas av ett kunskaps- och evidensbaserat arbetssätt.

Risker och sårbarheter
Digitaliseringen omnämns ofta som en förändring av samhället i stort och då oftast ur ett positivt
perspektiv, d.v.s. bättre service, effektivare arbetssätt, enklare vardag m.m. Men att gå från ett analogt
till ett digitalt samhälle, innebär också nya risker och sårbarheter. Det kan till exempel röra sig om
ökad risk för informationsläckage, bristande källkritik samt ökad psykisk ohälsa bland yngre.
Dessutom kommer delar av den digitala infrastrukturen med all säkerhet att drabbas av olika typer av
avbrott och då gäller det att det finns manuella rutiner för åstadkomma kontinuitet av diverse tjänster.
Det är därför viktigt att risk- och sårbarhetsperspektivet finns med i alla aktiviteter i den regionala
digitala agendan.

Mål och prioriterade insatser
Mål 6.1 Gemensamt förverkliga länets regionala digitala agenda
Arbetet med att nå den regionala digitala agendans mål kräver samarbete, samordning och kunskap.
Länets aktörer bör i samverkan planera och genomföra de prioriterade insatserna, men också följa upp
hur arbetet framskrider.

6.1.1 Styrgrupp för länets regionala digitala agenda
En struktur för fortsatt samarbete kring genomförandet av länets regionala digitala agenda behöver
inrättas. I detta ingår att bilda en övergripande styrgrupp respektive arbetsgrupp, samt att årligen samla
samtliga åtgärdsansvariga för uppföljning och planering.
Styrgruppen kan bestå av ledande politiker från Region Kalmar län samt kommunerna i länet samt
representanter från akademi (Linnéuniversitet) och näringsliv. Till detta kopplas en arbetsgrupp med
fackkunskap från den regionala digitala agendans fem områden.
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Styrgruppen utses av Region Kalmar län och arbetar på uppdrag av densamma. Uppdraget blir att
samordna och driva på arbetet med att förverkliga den regionala digitala agendan. Formella beslut
fattas naturligtvis alltid i respektive berörd organisation, beroende på frågans art.
Ansvar: Region Kalmar län, regional utvecklingsförvaltning.
Tidplan: Fr.o.m. 2019.
Resursbehov: Inom befintlig budget.

6.1.2 Utvärdera den regionala digitala agendan
Kalmar läns digitala agenda omfattar åren 2015 – 2020. År 2017 genomfördes en uppföljning av
prioriterade insatser. Motsvarande uppföljning och analys bör göras i slutet av perioden, som underlag
för fortsatt arbete.
Vi behöver också följa utvecklingen i länet när det gäller den digitala omställningen, så som den
beskrivs i den regionala utvecklingsstrategin. Det handlar inte bara om att följa upp att de prioriterade
insatserna blir genomförda utan också om att följa utvecklingen inom områden som till exempel
digitala samhällstjänster, digital delaktighet eller digital infrastruktur.
Ansvar: Region Kalmar län, regional utvecklingsförvaltning.
Tidplan: Fr.o.m. 2018.
Resursbehov: Inom befintlig budget.

6.1.3 Utreda arbetssätt för regionala samverkansprojekt.
Digitala utvecklingsprojekt genomförs ofta bättre och effektivare gemensamt. Detta gäller inte minst
offentlig sektor och lösningar som också kan användas för att effektivisera verksamheter och
samarbeten. På nationell nivå finns Inera som koordinerar och utvecklar digitala tjänster i samverkan
med regioner och kommuner. SKL initierar också olika nationella utvecklingsprojekt. Även på
regional nivå finns behov av gemensamma utvecklingsprojekt. För varje separat projekt krävs då
beslut hos samtliga berörda aktörer om delfinansiering. Det bör utredas om det finns effektivare sätt att
organisera och koordinera gemensamma regionala utvecklingsprojekt.
Ansvar: Region Kalmar län, regional utvecklingsförvaltning.
Tidplan: 2019.
Resursbehov: Inom befintlig budget.
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Bilaga 1 – utdrag ur länets regionala utvecklingsstrategi
Länets RUS lyfter med följande formulering fram digital omställning som ett av tre viktiga
horisontella perspektiv.

Digital omställning
Den digitala omställningen är en stark samhällsförändrande kraft som på mindre än trettio år
förändrat människans förutsättningar och beteenden radikalt. Därför talar vi numera inte längre
om att digitalisera befintliga företeelser – den digitala omställningen påverkar alla områden i
samhället. Vi ska dra nytta av den digitala omställningen för att vitalisera och stärka Kalmar län.
Alla i länet ska ha möjlighet att använda digitala samhällstjänster, för att skapa nya värden och
motverka digitalt utanförskap. Detta förutsätter en stark digital infrastruktur och
kompetenshöjande aktiviteter.
IT-sektorn är i sig en av de snabbast växande näringarna men är inte den enda effekten av
teknikutvecklingen. Traditionella affärsmodeller utmanas samtidigt som omställningen ger stora
möjligheter till effektivisering och utveckling av nya tjänster, produkter och affärsmodeller.
Också offentliga aktörer behöver utveckla sina verksamheter och omvärdera sina roller. Genom etjänster och effektivare processer kan dialogen mellan medborgare och offentlig sektor stärkas.
Genom ökad insyn och större delaktighet kan tilliten till demokratin öka.
Vi vet också att det digitala samhället kan innebära nya risker och sårbarheter och måste därför
ständigt tillämpa ett säkerhets- och integritetsperspektiv. Tekniken skapar nya möjligheter att
kommunicera och minskar därigenom avstånden mellan människor. Samtidigt blir det möjligt att
välja och välja bort information, vilket kan leda till ett ökat avstånd mellan människor. Om
människor i ett samhälle inte delar en grundläggande världsbild och människor med olika åsikter
inte möts riskerar polariseringen mellan människor och grupper i samhället att öka.
Kalmar läns regionala utvecklingsstrategi innehåller också följande strategier med direkt koppling till
den digitala omställningen.

Planera för en trygg och tillgänglig digital och fysisk miljö
Att mötas och finnas i ett sammanhang och i olika sociala nätverk är viktigt för välbefinnandet.
Det är därför väsentligt att etablera mötesplatser som bidrar till att öppna upp för deltagande,
delaktighet och tillgänglighet. Här är deltagande i olika sociala nätverk en viktig del. Genom den
digitala utvecklingen har tillgången till delar av samhällets service aldrig varit så god som i dag,
men insatser krävs för att säkra utbyggnaden av digital infrastruktur och stärka den digitala
delaktigheten i takt med att allt fler samhällstjänster digitaliseras. Vi ska öka förutsättningarna
och möjligheterna för alla invånare att ta ett aktivt samhälls- och demokratiansvar genom att
planera för trygga och tillgängliga fysiska och digitala miljöer, såväl i stadsmiljö som på
landsbygden. Här fyller folkbiblioteken en viktig roll. Även föreningslivet utgör en viktig arena
för samhällsengagemang och en mötesplats där människor med olika bakgrund samlas kring
gemensamma intressen. Det kan även bidra med kunskap och förbättringar hos offentlig
verksamhet genom att synliggöra otillfredsställda behov hos olika målgrupper.

Utveckla stöd till unga att kunna ta tillvara de möjligheter som
internationalisering och digitalisering erbjuder
Möjligheterna för internationella samarbeten, utbyten och kontakter riktade till barn och unga ska
öka. Samtidigt som vi i Kalmar län kan bidra med mycket till andra länder har vi också mycket att
lära av andra. Det finns åtskilligt att vinna på att i unga år möta andra kulturer och konfronteras
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med andra sätt att tänka. Här är digitaliseringen ett verktyg och något som vi ska ta tillvara på och
utveckla.

Möjliggöra digital kommunikation i hela länet
En utbyggd digital infrastruktur är viktig för länets utveckling och för att stärka länets attraktivitet
och den sociala sammanhållningen. Viktiga delar i detta är ökad tillgång till och användning av
informations- och kommunikationsteknik. Målet är att alla i Kalmar län, senast år 2020, ska ha
minst 100 Mbit/s bredband. Detta förutsätter fortsatt hög utbyggnadstakt och bättre samverkan
mellan olika tekniker och aktörer. Vi måste också förbättra kvaliteten och minska sårbarheten i
nätet samt höja kapaciteten och kvaliteten i de trådlösa alternativen.

Nyttja krafterna i den digitala ekonomin och den digitala utvecklingen
I Kalmar län ska företag ha kunskapen och förmågan att kunna dra nytta av digitaliseringens och
den digitala ekonomins möjligheter. Här ska finnas en god kunskap om hur till exempel digital
teknik kan användas för att skapa förutsättningar för fler affärer, expansion och förbättrad
lönsamhet. Därigenom förbättrar vi näringslivets konkurrenskraft. Kreativa mötesplatser i både
fysisk och digital miljö, där universitet, näringslivet, offentlig sektor och civilsamhället kan
mötas, ska ge förutsättningar för samverkan och samhandling.
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Bilaga 2 – arbetsgrupper
Förteckning över de som deltagit i arbetet med att uppdatera länets regionala digitala agenda

Kompetens
Arbetsgrupp:
Naemi Carlsson, Regionbiblioteket
Jenny Christiansson, AV-Media Kalmar län
Johan Engdahl, Regionförbundet i Kalmar län (sammankallande)
Emmy Petersson, AV-Media Kalmar län
IT-pedagoger AV-Media, adjungerade.
Referensgrupp:
Rickard Bäck, Teknikcollege
Hanna Carlsson, Kalmarsunds gymnasieförbund
Jenny Christiansson, AV-media Kalmar län
Jerry Engström, Campus Västervik
Jörgen Florheden, Kalmarsunds gymnasieförbund
David Idermark, Mörbylånga Kommun
Lolitha Laine, ABF verksamhetsledare Oskarshamn & Högsby
Katrin Ryrfeldt, Västerviks kommun
Carl Sundbring, Högalids folkhögskola

Näringsliv
Erik Ciardi, Regionförbundet i Kalmar län (sammankallande)
Mikael Ekström, Tieto
Thomas Eriksson, Västervik Framåt
John Jeansson, Linnéuniversitetet
Anna Strömbäck, Länsstyrelsen i Kalmar län

E-hälsa
Ulrika Adolfsson, Regionförbundet i Kalmar län
Mattias Ask, Kalmar kommun
Anders Björlin, Västerviks kommun
Camilla Freedeke, Regionförbundet i Kalmar län
Charlotte Gustafsson Brynielsson, Regionförbundet i Kalmar län (sammankallande)
Simon Hansson, Emmaboda kommun
Linnea Haraldsson, Emmaboda kommun
Sofia Hartz, Landstinget i Kalmar län
Fredrik Johansson, Mönsterås kommun
Eva Järvholm, Landstinget i Kalmar län
Tomas Karlsson, Oskarshamns kommun
Sirpa Koponen, Nybro kommun
Magnus Persson, Landstinget i Kalmar län (sammankallande)
Anna Strömblad, Landstinget i Kalmar län
Stefan Wittlock, Hultsfreds kommun
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Infrastruktur
Sven Bergman, LRF Sydost
Magnus Hammarstedt, Regionförbundet i Kalmar län (sammankallande)
Lillemor Jonsén, Länsstyrelsen
Pär Ljunggren, IP-Only
Staffan Skeppe, Telia Company
Curt Tyrberg, Hultsfreds kommun och Oskarshamns kommun

Kommunal e-utveckling
Robert Carlsson, Kalmar kommun (sammankallande)
Magnus Garp, Kalmar kommun
Michael Ländin, företagare och förtroendevald Kalmar kommun
Stefan Wittlock, Hultsfreds kommun
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Samrådsredogörelse Uppdaterad digital agenda för Kalmar län 2019-2020

2018-10-01

Bakgrund
Den uppdaterade digitala agendan för Kalmar län 2019-2020 har varit på remiss under perioden 13 juni till 28 september 2018. Agendan remitterades till länets kommuner,
berörda offentliga organisationer och näringsliv för synpunkter innan ett antagande. Under remisstiden har det funnits möjligheter att skriftligen inkomma med synpunkter.
Det har under denna tid också funnits möjlighet att ställa frågor, både muntligt och skriftligt. Alla yttranden som inkommit redovisas och bemöts i detta dokument. En lista
över samtliga remissinstanser finns sist i dokumentet.
Följande remissinstanser har lämnat synpunkter på samrådshandlingen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Borgholms kommun
Emmaboda kommun
Hultsfreds kommun
Högsby kommun
Kalmar kommun
Mörbylånga kommun
Nybro kommun
Oskarshamns kommun
Vimmerby kommun
Västerviks kommun

•
•

Kalmarsunds Gymnasieförbund
LRF Sydost

Följande remissinstanser har svarat att man inte har några synpunkter på samrådshandlingen:
•

Länsstyrelsen i Kalmar län

Sammanfattning
I stort är remissinstanserna positiva till innehållet och ställer sig bakom föreslagna mål och insatser.
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Flera av synpunkterna handlar om vikten av att fokusera på utbyggnad av fiber i områden som saknar detta. Det är givetvis oerhört viktigt och finns även med som ett mätbart
mål, men det är också viktigt att inta en strategisk inriktning vad gäller utveckling och innovation av befintliga nät och av olika tjänster i dessa. Båda spåren behöver
genomföras parallellt.
Det finns en oro för att det skapas många arbetsgrupper och nätverk i och med de stora antalet insatser i handlingsprogrammet. Framförallt vad gäller kommunernas
resurstilldelning. Här behövs samordning och eftertanke så att vi jobbar smart och använder resurser på bästa tänkbara sätt. Det blir en uppgift för temaområdesansvariga och
koordinator på regionförbundet att samordna detta gemensamt.
En del synpunkter har framförts vad gäller digital trygghet och säkerhet. Detta finns inte med som ett eget område i den regionala digitala agendan utan tanken är att
trygghets- och säkerhetsperspektivet ska genomsyra allt arbete som sker inom handlingsprogrammet. Det är viktigt att hålla detta under bevakning och om det skulle bli ett
problem behöver frågan lyftas om hur vi får in rätt kompetens i arbetet.

Revideringar
Vissa synpunkter som inkommit har föranlett mindre justeringar. Det kan t.ex. röra sig om ändringar av enstaka ord, förenklingar av krångliga formuleringar, komplettering
av målgrupper och liknande. I övrigt har texten genomgått ytterligare korrekturrättning vilket också har inneburit mindre ändringar gentemot remissversionen. Organisatoriska
benämningar har också redigerats för att matcha den struktur som kommer att finnas inom Region Kalmar län efter den 1/1 2019. Dessutom har benämningen på
kommunchefsgruppen ändrats till Regionalt ledningsforum. Begreppen landsting och regionförbund har behållits när det gäller historiska beslut och händelser.
Två större revideringar har skett.
1. Insats 5.3.1 – ”Mobilt arbetssätt för attraktiva arbetsgivare” har omformulerats. Sedan insatsen först skrevs har de tekniska förutsättningarna förbättrats och numera
finns bra, funktionella och säkra lösningar för mobila arbetssätt. Dock händer det mycket inom området och därför finns det också ett behov av kontinuerlig
omvärldsbevakning. Både vad gäller tekniska lösningar och de frågor som hamnar inom HR, d.v.s. arbetsmiljö, arbetsrätt, avtal, försäkringar m.m. Insatsen har alltså
ändrat inriktning från att vara utredande till att bli omvärldsbevakande i samverkan.
2. Kapitel 4 ”Infrastruktur” har arbetats om och förkortats något. Primärt för att förenkla texten då det funnits önskemål om detta i en del av synpunkterna. Mål, insatser
och själva innebörden av kapitlet har dock inte förändrats.

Inkomna synpunkter
Nedan följer en sammanställning av inkomna synpunkter samt bemötande av dessa. Vissa har föranlett justeringar av handlingsprogrammet och detta har då också angetts vid
respektive kommentar.
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Pos. Remissinstans

Synpunkt

Åtgärd

1

Synpunkter på remiss

Noteras

Högsby kommun

Högsby kommun ställer sig positiv till angivna områden och de
gemensamma insatser som ingår i den uppdaterade versionen av
regionala digitala agendan. Högsby kommun lämnar endast ett fåtal
synpunkter och ett förslag till ändring inom Mål 1.3 Skolområdet blir
bättre på att använda digitaliseringens möjlighet för lärande.
Högsby kommun lämnar synpunkter kring nedanstående områden:
2

Högsby kommun

Mål 1.1 Öka vuxna medborgares digitala kompetens och möjliggöra ett
digitalt innanförskap.

Enligt Högsby kommun är det bra att regionen tar fram en ny agenda
eftersom det sker en snabb förändring vad gäller behoven inom det
digitala området. Nya produkter och tjänster lanseras ständigt och vi
står inför hotet av en fördjupad digital klyfta om inget görs. Särskilt
viktigt är det att se till mindre kommuners behov eftersom många
invånare i dessa har en lägre utbildningsnivå än i större kommuner och
därmed ökar riskerna av att hamna utanför.
Biblioteken måste kunna erbjuda de digitala tjänster som besökarna
efterfrågar för att inte klyftan mellan stad och land, stor och liten
kommun osv ska riskeras att fördjupas. Att även skolbibliotekarierna
som yrkesgrupp tas med i planen är bra. Deras kunnande inom t ex
området källkritik är en viktig del i skolarbetet och därför är de i stort
behov av utbildning. Förmodligen finns en stor spridning vad gäller
kompetensen inom området.
3

Högsby kommun

Mål 1.3 Skolområdet blir bättre på att använda digitaliseringens möjlighet
för lärande

Förslag till ändring gällande punkt 1.3.1 Stödja grupper som verkar i
skolan kring digitaliseringsfrågor:
4

Noteras.

Uppföljning av utbildningar kommer att kompletteras med
utvärderingar. Redovisningen integreras som en naturlig del vid
hel- och halvårsbokslut enligt de rutiner som kommer att gälla för
Kommunförbundet Kalmar län. Utvärderingarna kommer att kunna
redovisas könsuppdelat. Synpunkten arbetas in i texten i regionala
digitala agendan.

Högsby kommun tycker det är viktigt att man kommer åt kvaliteten på
kurserna och inte bara antal (det säger inget) och att innehåller faktiskt
härrör till de uppsatta målen.
S. 15 längst ner står det följande:
Arbetet kan följas upp genom att t.ex. att mäta antal kurser samt antal
deltagare på.
Förslag till ändring:
Arbetet följs upp genom att ge utrymme/tid för deltagarna att
utvärdera de kurser man genomför. Utvärderingarna ska ge en signal
om hur kursernas innehåll riktar sig mot de uppsatta målen och
kursens kvalitet. Detta sammanställs och redovisas för
kommunförbundet och förvaltningschefer inom skola och utbildning.
4

Högsby kommun

Mål 2.1 Kalmar län stärker sin position inom digitala affärer
Mål 2.2 Nya möjligheter för företag och affärsmodeller att
etablera sig och växa i regionen
Små företag har stort behov av alla initiativ enligt den regionala
digitala agendan men det gäller att arbeta utifrån olika metoder och
arbetssätt för att även nå ut till de små företagen. Det krävs en
långsiktig, hållbar lösning. T ex genom lokala digitaliseringscoacher
som företagen kan kontakta för alla typer av frågor för att få
kontinuerligt stöd i det dagliga omställningsarbetet.

Rollen motsvarande digitaliseringscoach finns redan idag. Dels
inom klustret Digital Business som samordnas av Kalmar Science
Park och dels via regionförbundets projekt Digital Acceleration. I
båda fallen kan företag få hjälp att hitta utvecklingspotential med
hjälp av digitaliseringens möjligheter.

Företagen behöver få se och uppleva vilka möjligheter digitaliseringen
kan ge inom ett litet företag för att förstå att det handlar om företagets
överlevnad.
5

Högsby kommun

E-hälsa
För respektive insats inom e-hälsa i den uppdaterade regionala
agendan föreslås att nya arbetsgrupper (motsvarande) skapas efter
5

Synpunkten är noterad och tas med till temaområdesansvariga för
e-hälsa inför skapande av arbetsgrupper. Både vad gäller roller,
koppling mot socialtjänsten och antalet arbetsgrupper.

uppdrag från kommunchefsgruppen (kommuner + landsting/region).
Vid framtagning av förslag till arbetsgrupper uppmanas att ta hänsyn
till utvärderingen av den digitala agendan från 2014 där tre områden
identifierades som behöver förbättras: förankring, samverkan och
gemensamma resurser.
Det är viktigt att tydliggöra vilka roller som ska ingå i grupperna och
hur kopplingen mot socialtjänstens område ser ut.
Är det effektivt att skapa fem arbetsgrupper?
6

Högsby kommun

Respektive aktörs insats kommer definieras i respektive aktivitet i
nästa fas.

Infrastruktur
En synpunkt är att samverkan och ett gemensamt förhållningssätt är
nyckeln till agendans måluppfyllelse, varför ett förtydligande kring
förväntningarna på berörda aktörers insatser kan vara lämpligt, för att
på så sätt också underlätta ett framtida antagande av den regionala
digitala agendan.

7

Högsby kommun

Mål 5.4 Tillgängliggöra rätt information för att möjliggöra
innovation och delaktighet.
5.4.1 Ta fram regional strategi för Öppna data
Insynen i den kommunala verksamheten behöver förbättras. Detta kan
ske genom att kommunerna gemensamt tar fram en strategi för att
tillgängliggöra olika informationsmängder, så kallad öppna data,
samt inventerar vilken information och tjänster allmänhet och
näringsliv efterfrågar.
Länsitrådet kommer i projektet att behöva involvera flera olika roller
bl. a. informationssäkerhetssamordnare, juridisk kompetens,
verksamhetsutvecklare, administratörer, informationsägare,
systemförvaltare och tekniker för dialog inför framtagning av förslag
6

Behovet av sakkunniga utöver projektledaren kommer finnas
förtydligat i beslutsunderlag till kommunchefsgruppen (regionalt
ledningsforum).

till strategi. Det är viktigt att förtydliga detta och ha det i åtanke vid
resurssättning av uppdraget.
8

Högsby kommun

Gemensamt

Mål 6.1 Gemensamt förverkliga länets regionala digitala agenda

Styrgruppens roll och arbetssätt kommer att beskrivas i det
beslutsunderlag Region Kalmar län ska ta ställning till vad gäller
ett formellt skapande av styrgruppen.

Synpunkt gällande punkt 6.1.1 Styrgrupp för länets regionala digitala
agenda.
Är det realistiskt att utreda hur arbetet med den regionala agendan ska
styras och ledas utifrån ett regionalt perspektiv samtidigt som övriga
insatser parallellt ska hinna med att genomföras och de uppsatta målen
ska nås?
Högsby kommun önskar få visualiserat hur styrningen och arbetssättet
ska gå till utifrån alla områden i regionala agendan. Hur ser t ex
kopplingen mellan styrgruppen och kommunchefsgruppen ut? Är det
inte tydligt så blir det svårt att hålla strukturen vid liv.
9

Borgholms kommun

Generellt

Noteras.

Den reviderade versionen är tydligare, nu framgår det klart vem som
ska göra vad. De ekonomiska resurserna är inte alltid lösta men det går
inte få med allt när vi inte vet vilken nivå respektive organisation
väljer.
Tabellerna i sammanfattningen blir för tunga. De fyller ingen funktion
när sedan varje kapitel inleds med en del av tabellerna.
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Borgholms kommun

Kompetens

Bra insatser men vi tycker att det kanske saknas en insats för att
inspirera/motivera personal till digital utveckling. En utbildning blir
ännu bättre om motivationen är på topp.

7

Tanken med sammanställning av mål och insatser i början av
dokumentet är för att man tillsammans med sammanfattningen ska
få en helhetsbild av dokumentet redan från start. Eventuellt skulle
detta grafiskt kunna lättas upp något i samband med att agendan
senare paketeras i Region Kalmar läns nya grafiska profil.

Inspirations-/motivationsdelar tas med vid det fortsatta arbetet med
utformningen av utbildningarna inom insats 1.5.1.
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Borgholms kommun

Näringsliv

Noteras

Bra insatser som vi i Borgholm behöver vara med på.
12

Borgholms kommun

E-hälsa

Bakgrund - bra stycke. Här nämns bl.a. "befintliga processer måste
effektiviseras och utmaningar mötas på nya sätt".
Bra, digitala tjänster kan göra det möjligt att ersätta hela eller delar av
processer. Ibland kanske det t.o.m. krävs.
Bra med nationella standarder. Inera har flera tjänster som vi kan börja
använda direkt.

Synpunkten tas med till temaområdesansvariga för att ha med vid
planering och genomförande.

Även inom detta område tycker vi att det är viktigt med inspiration
och motivation. Digitala satsningar fungerar alltid bättre om vi har
motiverad personal.
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Borgholms kommun

Infrastruktur

Noteras

Hur långt och på vilket sätt utbyggnaden kommit i respektive kommun
är olika och då kan det bli svårt att ta fram en regional
investeringsmodell.
När vi gemensamt upphandlade ADSL-utbyggnaden var
förutsättningarna mer lika även om investeringarna var olika i
kommunerna. ADSL-utbyggnaden som i grunden var en etablering av
ett stamnät av fiber mellan telefonstationerna.
14

Borgholms kommun

E-utveckling

Noteras

Ett kapitel med mycket som redan pågår och kan utvecklas ytterligare.
Det är viktigt att respektive kommun förstår att de måste formalisera
den interna organisationen. Bra insatser.
GDPR kan ses som ett hinder men även som motivering att hålla
processer digitala.

8

Ett av kraven är lagringsminimering. Idag har vi mycket information
dubbelt på både papper och i verksamhetssystem. I många fall är det
lättare att plocka bort lagringen på papper än i verksamhetssystemet.
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Borgholms kommun

Gemensamt

Noteras

Bra med insatser för att få fart och kontrollera att vi arbetar enligt
agendan.
16

Mörbylånga kommun

2017 presenterade regeringen en strategi för hur
digitaliseringspolitiken ska bidra till konkurrenskraft, full
sysselsättning samt ekonomiskt, socialt och miljömässig hållbar
utveckling. Strategin anger inriktningen för regeringens
digitaliseringspolitik. Visionen är ett hållbart digitaliserat Sverige. Det
övergripande målet är att Sverige ska vara bäst i världen på att
använda digitaliseringens möjligheter. För att nå målet presenteras fem
delområden; digital kompetens, digital trygghet, digital innovation,
digital ledning samt digital infrastruktur.

Samtidigt som den uppdaterade regionala digitala agendan
presenteras görs detsamma för den regionala bredbandsstrategin
vilken har större fokus på den digitala infrastrukturen.
Vad gäller digital trygghet finns detta inte med som ett eget
område i den regionala digitala agendan utan tanken är att detta ska
genomsyra arbetet med samtliga mål och insatser (se kapitel 6 ”Det är därför viktigt att risk- och sårbarhetsperspektivet finns
med i alla aktiviteter i den regionala digitala agendan.”)

Den digitala agenda som presenteras för Kalmar län innehåller de
olika delområden men vi skulle önska mer fokus på digital
infrastruktur och digital trygghet.

17

Mörbylånga kommun

Tillgång till teknisk infrastruktur för bredband är en förutsättning för
Noteras.
att medborgare ska kunna ta del av och nyttja digitala lösningar oavsett
var man bor i länet. Utvecklingen har gått snabbt framåt och idag
pratar vi om att det istället finns vita fläckar inom kommunen som vi
behöver stöd för att få en möjlig anslutning för alla medborgare. Här
ser vi gärna både stöd i teknikutveckling men också stöd i finansiering
för svårare områden att nå fram.
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Mörbylånga kommun

En ökad digitalisering ställer krav på säker och god informationsDet är viktigt att perspektivet digital trygghet finns med i arbetet
behandling och för att säkerställa den digitala tryggheten skulle vi vilja med samtliga mål och insatser. Sedan tidigare har kommuner och
9
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Mörbylånga kommun

se mer av gemensamma insatser inom området. Det lyfts väldigt
sparsamt i den uppdaterade agendan.

landsting beslutat om avveckling av en länsgemensam
informationssäkerhetsresurs.

Inom området kompetens tycker vi det är särskilt positivt att agendan
lyfter både medborgare, medarbetare samt politikers behov av ökad
kompetens inom området. Ur ett medborgarskapsperspektiv känns det
bra att vi har som målsättning att möjliggöra ett digitalt innanförskap
och tanken med att använda biblioteken som en möjlig arena för eservice verkstäder känns som en spännande utveckling.

Regional samordning kommer att ske inom insatserna för digital
kompetensutveckling.

Att öka medarbetares och politikers kompetens känns som prioriterad
och en förutsättning för övriga delar. Här ser vi gärna gemensamma
utbildningsinsatser med utgångspunkt i att åstadkomma en gemensam
förståelse för innebörden av digitalisering och detta ser vi gärna att
kompetensutvecklingsinsatser samordnas från regionalt håll.

Sedan agendan skrevs finns ett nytt nationellt initiativ vilket ger
insatsen om digital kompetensutveckling ytterligare skjuts framåt.
Regeringen har avsatt 10 miljoner kronor för digital
kompetensutveckling av politiker, ledande tjänstemän och andra
nyckelpersoner i kommuner och landsting. Uppdraget har gått till
SKL och omfattar åren 2018-2020. En bevakning sker regionalt så
att vi på bästa sätta nyttjar den satsningen.

20

Mörbylånga kommun

Med dessa tillägg ställer vi oss bakom förslaget till uppdaterad region
digital agenda för Kalmar län 2019-2020.

Noteras

21

Emmaboda kommun

Bakgrund

Noteras

Regionförbundet har inkommit med remiss - "Uppdaterad regional
digital agenda för Kalmar län 2019-2020” och Emmaboda kommun
har fått inbjudan att lämna synpunkter.
Eftersom den regionala digitala agendan berör så gott som alla
områden inom Emmaboda kommun så har IT-chefen bett deltagarna i
Utvecklingsgrupp-IT och Ledningsgruppen att läsa igenom materialet
och återkomma med åsikter på materialet om de finner något att ha
åsikt om.
Ledningsgruppen och Utvecklingsgrupp-IT’s svar

Stefan Lundgren meddelar att Emmaboda Energi och miljö AB ställer
sig bakom beslutet under förutsättning att styrelsen som har sitt möte
den 6 september godkänner underlaget.
10

De som tillfrågats och har lämnat synpunkter tycker att "Uppdaterad
Regional digital agenda för Kalmar län" i stort har en bra agenda och
är nödvändig för den digitala utvecklingen.
De synpunkter som har inkommit på materialet är:
22

Emmaboda kommun

I agendan vidrör man på ett antal ställen säkerhetsaspekten men det är
väldigt flyktigt och ytligt. I agendan bör det finnas en analysdel som
mer genomarbetat omfattar risker och hot med den digitala
utvecklingen för att vi ska kunna verka förebyggande.

Vi förordar att analys om risker och hot hanteras på insatsnivå,
d.v.s. risk- och sårbarhetsperspektivet behöver finnas med i alla
aktiviteter i den regionala digitala agendan.

Som exempel har vi idag en situation där bedrägerierna ökar kraftigt,
och det sker företrädesvis i den digitala miljön. Detta är mångt och
mycket en kompetensfråga.
23

Emmaboda kommun

Ser man till omvärldsutvecklingen står vi mitt i ett ökat säkerhetshot
där var och en, myndigheter och privat näringsliv behöver öka
förmågan att motstå detta säkerhetshot. Detta är ett omfattande arbete
som handlar om flera olika delar, kompetens, rutiner, för offentliga
aktörer anpassad infrastruktur i form av särskild utrustning för att
kunna hantera information som är av säkerhetskänslig natur. Och den
absolut största risken vi har relaterat till säkerhetshotet är
medvetenheten och insikten hos var och en om hotet och vad som
behöver göras för att förebygga och motverka det.

Ökad kunskap om digital säkerhet behöver tas i beaktande vad
gäller alla insatser inom den regionala digitala agendan. Detta är
givetvis viktigt även för de insatser som har en
kompetensutvecklande inriktning.
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Emmaboda kommun

Insats 2.2.1 "Ökad förståelse för digitaliseringens möjligheter"

Förslaget om ändring av ordet ”ökad” arbetas in i den regionala
digitala agendan.

Det känns mer som ett mål än en insats. Fast det är klart; skriver man
"Öka" istället för "Ökad" så blir det en insats.
25

Emmaboda kommun

Kap 4.
Är det bara icke-offentliga spelare som man tänker på när man pratar
infrastruktur? Ex 4.2.1, IOT och LORa — det är nog även i
kommunernas intresse att se till att det finns en infrastruktur. Kan man
få bidrag till det? Jämför fiber på landsbygd... i "stan" får man bygga
11

I handlingsprogrammen görs ingen skillnad för privata och
offentliga spelare eller aktörer. Dock används marknadsstyrd och
driven som ledande begrepp för att visa på att det finns en
efterfrågesida som över tid i möjligaste mån bör skapa hållbar
lönsamhet i utvecklingen av digital infrastruktur.

på kommersiella villkor medan på landsbygden kan man få stöd. Om
man bygger t ex LoRa-infrastruktur på landsbygden är det ett sätt att
se till att även landsbygdens invånare kan få tillgång till sådana
tjänster och det lär väl vara kommunerna som får ordna med det om
det ska bli av inom rimlig tid.
26

Emmaboda kommun

På ett antal ställen talar man om kompetensförsörjning och
utbildningsbehov. Det bör finnas en analysdel gällande
kompetensförsörjning och utbildningsbehov och någon form av tankar
om hur en eventuell utbildningsplan skulle kunna se ut.

I insatserna om digital kompetensutveckling behöver analys och
plan för utbildning tas med i arbetet inom respektive insats.
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Emmaboda kommun

Kapitel 5.

Insats för digital kompetensutveckling inom offentlig sektor
kommer att finnas med under 1.5.1 – ”Ta fram utbildningskoncept
för politiker och anställda i offentlig sektor”

Insatsen/målet från kap 2; "Ökad förståelse för digitaliseringens
möjligheter" hör hemma här i lika hög grad som för näringslivet.
28

Kalmar kommun

Kalmar kommun ställer sig i huvudsak positiv till målen och förslagen
i den gemensamma digitala agendan.
Det är bra, som vi uppfattar, att för många av förslagen redan finns en
ansvarig organisation med tidsplan och finansiering klar. Det gäller
främst områdena kompetens, näringsliv, infrastruktur och gemensamt.
Förslagen inom områdena e-hälsa och kommunal e-utveckling
däremot föreslås i agendan, att länets kommunchefsgrupp ska besluta
om eventuell fortsättning och genomförande. Vi uppfattar att det till
dessa förslag saknas resurser och att det är kommunchefsgruppen som
i samband med dessa beslut också får lösa resursfrågan. I
kommunchefsgruppen ingår också tjänstepersoner från landstingets
ledning. När frågor från den digitala agendan ska diskuteras föreslår vi
att även digitaliseringsledare och motsvarande från kommuner och
landsting ska delta.
Noteras också att Kalmar kommun och säkert även andra kommuner i
länet, redan startat sitt arbete med flera av förslagen inom kommunal
e-utveckling.
12

Beslutsunderlag kommer att tas fram till kommunchefsgruppen
(regionalt ledningsforum) för de insatser som saknar
resurstilldelning.
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Kalmarsunds
Gymnasieförbund

Inledning

Det finns en tydlig ambition i den digitala agendan att på ett konkret
sätt öka samordning och samarbete när det gäller digitalisering Inom
utbildningen och det ses som viktigt. Det är positivt att agendan tar sin
utgångspunkt i FN:s hållbarhetsmål som ram.

Vi ser att målen i den regionala digitala agendan tillsammans utgör
den gemensamma målbilden.
AV-media ser till att de IKT-strategiska frågorna tas upp och
diskuteras i de relevanta regionala nätverken.

Mål och prioriterade insatser - Kompetens
Bakgrund

En av de framgångsfaktorer som nämns är en "gemensam målbild som
delas och drivs av många instanser". Vi vill se denna gemensamma
målbild definierad och att den har förankring eller tar sin utgångspunkt
i de lokala IKT-strategier som finns i länet.
Lokala IKT-strategier är även något som bör finnas i samtliga
kommuner (det nämns i agendan att de flesta kommuner har IKTstrategier för sina skolverksamheter) och att dessa bör förhålla sig till
den regionala digitala agendan för ökad likvärdighet och samsyn i
länet.
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Kalmarsunds
Gymnasieförbund

1.1.1 Höja bibliotekspersonalens digitala kompetens för stärkt källkritik

Folkbibliotekens kompetensbehov är centralt men en vanlig utmaning
är att nå ut med och marknadsföra aktiviteter. Detta finns det inte alltid
resurser eller kunskap kring. Enbart personalkompetens kommer inte
leda till digitalt innanförskap eller ökad digital kompetens hos
medborgare, utan medborgarna måste nås.
Man bör även fundera på vad källkritisk kompetens innebär idag och
imorgon. Detta behöver kanske inte skrivas med i agendan men kan
gärna tas med i fortsatt planering.

13

I och med projektet Digitalt först så kommer marknadsföring
gentemot medborgarna ske år 3. I övrigt så arbetar
Regionbiblioteket med hjälp till folkbiblioteken om hur de kan
förbättra sin marknadsföring för att nå ut med sina tjänster och sin
kompetens.

Kalmarsunds
Gymnasieförbund

1.1.3 Arbeta för en gemensam digital strategi för folkbiblioteken i Kalmar
län

En sådan strategi bör även inkludera skolbiblioteken i länet. Dels för
att skapa samverkan och dels för att det, vad vi vet, saknas en
kartläggning över skolbiblioteksverksamheterna i länet.

Skolbiblioteken finns med som en part vad gäller informationsoch erfarenhetsutbyte inom de regionala nätverken (insats 1.2.1).
Dock omfattar tyvärr inte uppdraget att inkludera skolbiblioteken i
själva strategin för folkbiblioteken. En diskussion kommer att
initieras mellan regionbiblioteket och kommunförbundet Kalmar
län om hur och av vem denna fråga ska hanteras.

Kalmarsunds
Gymnasieförbund

1.1.4 Verka för att utbildningsaktörer bidrar till att utbilda medborgarna i
digital kompetens

Synpunkten arbetas in i den regionala digitala agendan.

Kalmarsunds
Gymnasieförbund

1.3.1 Stödja grupper som verkar i skolan kring digitaliseringsfrågor
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Kalmarsunds
Gymnasieförbund

Skolbibliotekarier som grupp saknas i detta avsnitt. AV-Medias
uppdrag att verka som stödresurs gäller endast lärare och IKTpedagoger i nuvarande skrivning, samtidigt som skolbibliotek i såväl
forskning som läroplan lyfts som centrala i skolornas arbete med
digital kompetens.

En diskussion initieras mellan regionbiblioteket och
kommunförbundet kring hur stöd till denna målgrupp skulle kunna
ske.
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Kalmarsunds
Gymnasieförbund

Skrivningarna kring Linnéuniversitetets roll som bidragande med
forskning om digitaliseringen är alltför vaga och inte förpliktigande till
något. Det bör finnas minst en skrivning kring ansvar för kontakt och
framtagande av handlingsplan i samverkan med Linnéuniversitetet.
Detta i syfte att få till forskning kring digitalisering och undervisning.

AV-Media verkar bland annat i sammanhang som t.ex. RUC
(Regionalt utvecklingscentrum) för ett tätare samarbete med
Linnéuniversitetet. En fortsatt diskussion får föras inom
temaområdet för att utveckla frågan.
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Länsstyrelsen i
Kalmar län

Länsstyrelsen i Kalmar län har inga synpunkter på remissen för
”Uppdaterad regional digital agendaför Kalmar län 2019-2020”, ert
dnr D2018/126-536

Noteras

31
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Här bör det finnas skrivningar som tar upp samverkan med
grundskole- och gymnasieutbildning samt vuxenutbildning.
Det bör avsättas resurser för att genomföra analys av de
värderingsverktyg som används för att skapa en nulägesbild. LIKAverktyget tas upp som verktyg men det sägs inget om analys eller
uppföljning (vilket är en förutsättning för kontinuerligt och
systematiskt utvecklingsarbete).

14

Utvärdering och uppföljning av resultaten i LIKA behöver göras
lokalt. Däremot kan erfarenhetsutbyte och jämförelse göras
gemensamt inom ramen för 1.3.1.
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LRF Sydost

Efter att tagit del av förslaget vill vi påtala vikten av att förslaget
verkligen täcker in hela länet då våra drygt 7 000 medlemmar
företrädesvis är verksamma i uttalad landsbygd.

Noteras
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LRF Sydost

Gällande mål 1.2.1

Kompetensförsörjning inom livsmedelsbranschen finns med som
en prioriterad fråga inom ramen för livsmedelsstrategin.

Då antalet elever i olika perioder minskat på våra naturbruksgymnasier
ser vi att det är en viktig grupp att arbeta med på ett utvecklande sätt
för att både öka attraktivitet och kunskap om näringsområdet. En
digital utveckling som möjliggör framtid för kompetensen inom de
gröna näringarna är av stor vikt.

39

LRF Sydost

Gällande mål 2.1 och 2.3

Det är viktigt att det förs en övergripande diskussion om digital
kompetens inom alla delar av utbildningssektorn. Däremot behöver
marknadsföring av specifika utbildningar ligga på berörd
utbildningsanordnare. Likaså när det gäller utbildningarnas
utformning för att kunna erbjuda den kompetens som framtiden
kräver.
Noteras

De gröna näringarnas företag som ofta finns på mindre centrala platser
och många gånger är enmansföretag eller med få anställda, är
beroende av trygghet i teknikens möjligheter. Vi tror också att en ökad
kunskap kan behövas hos målgruppen om möjligheterna inom digital
teknik för att bedriva företag nu och i framtiden. Vi ser att de
föreslagna 2.1.1 och 2.2.1 kan vara av intresse för vår målgrupp.
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LRF Sydost

Gällande mål 4.1.2

Driftsäkerhet och trygghet för företagare i hela länet är ett måste och
att det arbetet görs på ett bra och välplanerat sätt, där markägare är
med i diskussioner i tidigt skede. Och att mark efter avslutat arbete
återställs på överenskommet sätt.
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LRF Sydost

Gällande mål 4.2.1

Ett mer utförligt resonemang kring olika markfrågor behandlas i
bredbandsstrategin.

Noteras och tas med i fortsatta diskussioner.

Testbäddar för teknik och digitala tjänster, här skulle säkert LRF:s
medlemmar kunna vara en lämplig målgrupp för kommande
utvecklingsarbete. Smart landsbygd, förnyelsebar energi,
vattenförsörjning m.m.
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LRF Sydost

Gällande mål 5.2

Tillgängligheten är en mycket viktig fråga för företagare generellt och
våra medlemmar arbetar oftast väldigt oregelbundna tider och att
kunna få tag i personer eller få svar på aktuella frågor är av stor vikt.
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LRF Sydost

Mål 6.1

Noteras. Ökad tillgänglighet till kommunala tjänster är en del av
mål 5.2

Noteras

Då målgruppen i de gröna näringarna är stor i länet så ser vi med
fördel att representation finns med i framtida diskussioner och som
part i eventuella arbetes och styrgrupper.
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Hultsfreds kommun

Den relativt korta period som förslaget täcker in medför att vi inte ser
något behov av att genomgripande försöka påverka innehållet. Desto
angelägnare blir det att få med de kommunala perspektiven i den
planerade mer omfattande revideringen år 2021. Formerna för hur den
kan arbetas fram i bred samverkan bör klargöras tidigt.

Noteras och tas med i det fortsatta arbetet.

Utifrån ett kommunperspektiv är det positivt att regionen, inte minst
inför bildandet av Region Kalmar län, tar fram gemensamma
strategidokument och planer som kan vara vägledande för fortsatt
arbete i respektive kommun och kommuner i samverkan. Den aktuella
uppdateringen av vår digitala agenda har dessvärre försenats, vilket
innebär att tiden för att hinna genomföra flera av de föreslagna
insatserna är kort (2019 - 2020), och kan vara svåra att få med i
ordinarie verksamhets- och budgetplanering. Vi får i dessa fall ändå
möjlighet att påbörja angelägna processer som troligen kommer att
löpa vidare en bit in på tjugotalet.
De organisatoriska förändringar som regionbildningen och förvärvet
och breddningen av ägandet av Inera kan komma att innebära för hur
vi framgent kan arbeta med digital transformation återstår att se. Men
det hade varit önskvärt om man redan i denna uppdatering hade hunnit
få med sådana tankar.
Föreslagna insatser har tagits fram av respektive fokusgrupp, och berör
områdena Kompetens, Näringsliv, E-hälsa, Infrastruktur och
Kommunal e-utveckling. Det lyser igenom att fokusgrupperna inte
16

Effekten av förvärvet av Inera har vi ännu inte hunnit se. Det finns
all anledning att återkomma till detta under arbetet med insatserna.

arbetat enhetligt och resultatet upplevs därför som mindre konsekvent
i sina formuleringar. Sammanfattningarna i punktform har emellertid
stöpts om för att likna varandra. Del finns ett fortsatt behov av
korrektur av texten för att rätta rena felskrivningar eller mindre
lyckade formuleringar. Särskilt obegripligt och vagt formulerat ter sig
stora delar av Infrastrukturkapitlet. Vilket kan vara förståeligt eftersom
förutsättningarna för samsyn kring bland annat ansvar och
prioriteringar saknas. Då god digital infrastruktur är en förutsättning
för många andra mål som beskrivs i agendan får kapitlet en särskild
tyngd. Vi anar en viss uppgivenhet istället tör energi, men hoppas att
vi har fel. Efterlyser mer tydlighet kring vad man vill uppnå med den
investeringsmodell som är under framtagande 2018. Om den blir klar
bör målet och insatserna revideras innan den uppdaterade agendan
behandlas politiskt. På samma sätt är det mycket svårt att ur texten få
grepp om hur de föreslagna testbäddarna kan realiseras.

Kapitel 4 har delvis arbetats om för en bättre tydlighet. Insatserna i
handlingsplanen är av karaktären initiera och samordna och mer
detaljer kring respektive insats kommer att tas fram i det fortsatta
arbetet.

Det är ändå positivt att man i uppdateringsversionen haft fokus på
handlingsplaner och konkreta insatser. Med försök att också peka ut
ansvar och uppskattade resursbehov. Trots ambitionen blir det ibland
tämligen svepande formuleringar av vad som konkret ska göras:
"arbeta för", "verka för", ”stödja", "öka", "utveckla".
Nytt är ett sjätte insatsområde som benämns Gemensamt, och som
anger hur vi gemensamt kan organisera oss för att styra och utvärdera
arbetet med agendans mål och insatser. Något som efterlystes i den
ursprungliga agendan men inte realiserats fram till nu. Om vi kan hitta
rätt former för denna styrning/uppföljning så är det också mycket
positivt.
I det följande kommenteras huvudsakligen några av de insatser som
anger kommunalt ansvar eller delansvar.
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Hultsfreds kommun

E-utvecklingschef Stefan Wittlock har efter sommaren granskat
förslaget och inkommit till kommunchefen med sitt yttrande.
17

Noteras

Yttrandet går i princip ut på att Hultsfreds kommun inte har några
stora invändningar mot förslaget, även om några synpunkter och
frågor på delar av agendan framförs.
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Hultsfreds kommun

Insats 1.1.1

Noteras

Inga synpunkter.
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Hultsfreds kommun

Insats 1.1.2

Noteras

Inga problem med att undersöka förutsättningarna. Här pågår redan en
del förberedelser i Hultsfred.
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Hultsfreds kommun

Insats 1.1.3

Noteras

Inga synpunkter.
49

Hultsfreds kommun

Insats 1.1.4

Noteras

Inga synpunkter.
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Hultsfreds kommun

Insats 3.1.1

Noteras. Synpunkten tas med till temaområdesansvariga.

Viktigt med kundfokus. Oklart hur mycket Kalmar län kan påverka
Ineras insatsprioriteringar. Sök samverkan med andra regioner kring
detta.
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Hultsfreds kommun

Insats 3.2.1

Noteras

Inom H2O (Hultsfred, Högsby, Oskarshamn) samverkar vi redan kring
liknande insatser, men deltar gärna i heltäckande regionala läsningar
om sådana bedöms tillföra nytta.
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Hultsfreds kommun

Insats 3.2.2

Ett arbete för Inera mer än för den regionala samverkan. Vi kan inte ha
unika regelverk i Kalmar län.
53

Hultsfreds kommun

Insats 3.3.1

Se föregående kommentar. Oklart vilken roll en regional organisation
kan spela.
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Noteras. Regionala satsningar ska harmonisera med nationella
initiativ.
Noteras. Regionala satsningar ska harmonisera med nationella
initiativ.
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Hultsfreds kommun

Insats 3.3.2

Här är det oerhört viktigt att ta hänsyn till alla parters behov och
förutsättningar. Blir lätt ett "landstingsperspektiv" med tillgodoseende
av en stark parts behov. Lovvärt initiativ om man hittar rätt. Även här
måste man synka modeller med nationella strävanden.
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Hultsfreds kommun

Insats 4.1.1

Kommenterades redan i kritiken kring otydlighet ovan.
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Hultsfreds kommun

Insats 4.1.2

Noteras. Regionala satsningar ska harmonisera med nationella
initiativ.

Noteras. Kapitel 4 har delvis arbetats om för en bättre tydlighet.
Insatserna i handlingsplanen är av karaktären initiera och
samordna. Mer detaljer kring respektive insats kommer att tas fram
i det fortsatta arbetet.
Noteras.

Intressant att mäta upplevd tillgång till trådlös uppkoppling. Däremot
tveksam till att ett nytt sekretariat krävs.
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Hultsfreds kommun

Insats 4.2.1

Vi ser positivt på att använda medel ur Regionala fonden för att
genomföra förstudier inom bredbandsområdet. Förhoppningsvis blir
de tänkta insatserna i fas 2 därefter mer begripliga. Ty många av de
exempel som anges känns inte tillräckligt väl beskrivna och inte heller
helt verklighetsförankrade. Tappa inte fokus på den huvudsakliga
problematiken - hur kan det offentliga bidra till en mycket god digital
infrastruktur i länet?
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Hultsfreds kommun

Insats 4.3.1

Noteras. Insatserna i handlingsplanen är av karaktären initiera och
samordna. Mer detaljer kring respektive insats kommer att tas fram
i det fortsatta arbetet.

Tas med i fortsatta arbetet med handlingsplanen.

Tydligare beskrivning av vad som avses med "forum". Det finns ett
nationell Bredandsforum - avses samma sak regionalt? Dialog mellan
olika intressenter, inte minst kommuner och marknadsaktörer, är aldrig
fel. Vilken roll kommer den nya Region Kalmar län att spela?
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Hultsfreds kommun

Insats 4.3.2

Noteras

Hänsyn till bredbandsinfrastruktur tas redan i kommunala översiktsoch detaljplaner enligt Bygglagens krav.

19

60

Hultsfreds kommun

Insats 4.3.3

Tas med i fortsatta arbetet med handlingsplanen.

Vi har på senare år avvecklat regionala resurser inom
informationssäkerhet och e-hälsa, men har kvar en heltidsresurs som
bredbandskoordinator. Redan tidigare har Hultsfred framfört att
behoven av kompetens i bredbandsfrågor bör förstärkas ute i
kommunerna. Använd därför den här typen av finansiering för att
stimulera kommuner att anställa bredbandssamordnare och utbilda
dessa. Tveksam till inrättande av ett särskilt kansli/sekretariat så länge
resursen som regional bredbandskoordinator finns kvar.
61

Hultsfreds kommun

Insats 5.1.1

Noteras

Kan verka självklart ur perspektivet kommunal e-utveckling. Lokala
tolkningar av vad som ska göras ute i kommunerna, och hur, riskerar
ändå att urholka syftet. Det viktigaste blir troligen att skapa samsyn
kring formerna för kommunal e-utveckling i kommunchefsgruppen.
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Hultsfreds kommun

Insats 5.1.2

Noteras

Inga konstigheter. Värdefullt med jämförelser och kan fungera som
morot och piska för att driva utveckling.
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Hultsfreds kommun

Insats 5.2.1

Noteras

Har diskuterats i LänslT-rådet under september, och punkten kommer
att beskrivas närmare i ett underlag som skickas ut till
kommunchefsgruppen. Vilket för övrigt gäller samtliga insatser inom
område 5.
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Hultsfreds kommun

Insats 5.3.1

Synpunkten arbetas in den regionala digitala agendan.

Vid diskussioner i LänsIT-rådet framfördes synpunkter på att denna
insats snarare är ett ansvar för HR-ansvariga i respektive kommun.
Och att tekniken för att möjliggöra mobilt arbetssätt i princip redan
finns på plats. Därför kan insatsen strykas eller omformuleras inför
nästa steg.
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Sedan insatsen först skrevs har de tekniska förutsättningarna
förbättrats och numera finns bra, funktionella och säkra lösningar
för mobila arbetssätt. Specifika behov av mobilitet inom
verksamheten kan lösas genom direktkommunikation mellan
verksamhet och den lokala IT-funktionen för att implementera rätt
teknisk lösning. Vad gäller frågor om arbetsmiljö, arbetsrätt, avtal,

försäkringar m.m. så finns dessa redan utredda hos flera kommuner
i länet och kan lyftas i nätverken för personalchefer eller HRspecialister för diskussion och erfarenhetsutbyte. Frågan om
mobila lösningar och regler kring dessa behöver dock fortsatt
bevakning utifrån de förändringar som sker inom området.
65

Hultsfreds kommun

Insats 5.4.1

Noteras

Lagstyrda insatser som än så länge prioriterats ner i små kommuner.
Fortfarande inte den högst prioriterade insatsen hos oss.
66

Västerviks kommun

Kommunstyrelsen Västerviks kommun beslutar att ställa sig bakom
förslaget till uppdaterad regional digital agenda för Kalmar län 20192020.

Noteras

67

Nybro kommun

Nybro kommun ställer sig bakom Digital agenda 2019-2020 och ser
mycket positivt på det sjätte området Gemensamt, vilket har tydliga
kopplingar till den nationella digitaliseringsstrategins mål om digital
kompetens, digital trygghet och digital ledning.

Noteras

Nybro kommun ser positivt på att tydliggöra strukturen och ansvaret
för genomförandet av agendans aktiviteter och delar bilden av att en
bred förankring bör skapas för att kunna styra och samordna arbetet
utifrån dels ett helhetsperspektiv och dels ett risk- och
sårbarhetsperspektiv.
68

Oskarshamns
kommun

Yttrande

Remisstiden över sommaren är olyckligt vald både med hänsyn till
semesterperioden för tjänstemän och att de politiska nämnderna har
semesteruppehåll. Vidare har synpunkter framkommit om att den
regionala digitala agendan efter denna revidering skulle kunna gälla
ytterligare något år. Generellt är det många mål beskrivna. Om alla
kommuner ska vara delaktiga nätverk runt dessa finns risk for att
kommunens eget utvecklingsarbete blir lidande. I övrigt bör någon
korrekturläsa texten före den publiceras.
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Tidsperspektivet kan tyckas kort, men eftersom denna version är
en uppdatering av den befintliga regionala digitala agendan finns
där redan en beslutad tidsram med slutdatum 2020.
En risk för påverkan på kommunens utvecklingsarbete finns
självklart. Dock är mål och insatser framtagna i samverkan som de
mest prioriterade inom respektive område så dessa borde ligga
någorlunda i linje med kommunens egen plan.
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70

Oskarshamns
kommun

Dokumentets Inledning

Oskarshamns
kommun

Område Kompetens

Under inledningen hänvisas till tidigare utvärdering där vikten av att
välja de insatsområden som har störst påverkan på en gynnsam
utveckling understryks. Dessa insatsområden bör beskrivas.

För att biblioteken ska kunna utvecklas mot e-serviceverkstäder krävs
en annan fördelning av lokala budgetmedel.

Samtliga insatser som finns med i den uppdaterade regionala
digitala agendan är sådana som av arbetsgrupperna, efter den
genomförda utvärderingen, har ansetts ha störst påverkan för en
gynnsam utveckling av digitaliseringen i länet.

Synpunkten om begreppet innanförskap arbetas in i den regionala
digitala agendan.

I mål 1.1 används begreppet innanförskap vilket är ett ovanligt ord.
Förslagsvis används begreppet delaktighet i stället.
71

Oskarshamns
kommun

Mål 1.4 handlar om att verka för en jämnare könsfördelning på ITutbildningar och detta är bra. Men bristen på IT-kompetens generellt
och svårigheten att rekrytera blir allt tydligare länet, vilket bekräftas
från både kommuner, landsting och privata aktörer. Vi saknar
Linnéuniversitets deltagande arbetsgruppen och en insats för hur vi
kan öka tillgängligheten på högskoleutbildad IT-kompetens generellt.

Ett arbete med att ta fram ett regionalt handlingsprogram för
kompetensförsörjning pågår där denna fråga kommer att tas i
beaktande.

72

Oskarshamns
kommun

Under punkt 1.2.1 används begreppet kvalitetsnorm, innebörden av
detta bör förtydligas. Vidare under punkt 1.2.1 beskriv ett antal
grupper men vi saknar rektor. När det kommer till skolutveckling är
rektor oerhört viktigt. Vi brukar tala om "inte utan min rektor” Rektor
leder kvalitetsarbetet och bör finnas med.

Vad gäller kvalitetsnormen är tanken att den ska tas fram i samråd
i nätverken. Om denna specificeras i förväg så föregås den
gemensamma diskussionen.
Synpunkten om rektorer arbetas in i texten under 1.2.1.

73

Oskarshamns
kommun

Punkt 1.4.1, vi ser det som viktigt att göra ungdomar delaktiga i denna
process.

Noteras och tas med till temaområdesansvarig.

74

Oskarshamns
kommun

Område E-hälsa

Synpunkten noteras och tas med till temaområdesansvariga för ehälsa inför skapande av arbetsgrupper.

Punkt 3.2.1 och 3.2.2, om möjligt bör arbetsgrupper med liknande
uppdrag konsolideras för att kommunerna enklare ska kunna bemanna.
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75

Oskarshamns
kommun

Punkt 3.3.2, vi har projekt OSKAR där kommunen, primärvården och
slutenvården i Oskarshamn samverkar. Innehållet i punkt 3.3.2
tangerar detta och om möjligt bör samma arbetsgrupp nyttjas för att
hålla nere antalet arbetsgrupper. Vidare är det många viktiga frågor
som kommuncheferna ska besluta om under 2019 och det är därför
viktigt att de får stöd av experter samt att man alltid diskuterar risker
och konsekvenser innan beslut tas.

Synpunkten noteras och tas med till temaområdesansvariga för ehälsa inför skapande av arbetsgrupper.

76

Oskarshamns
kommun

Område Näringsliv

Tanken är inte att bygga upp ett kunskapscenter i respektive
kommun utan att detta sker regionalt inom klustret Digital
Business. Det är alltså respektive företag som kontaktar klustrets
kontaktperson/projektledare och tillsammans planeras rådgivning,
seminarier, expertinköp m.m.

Oskarshamns
kommun

Område Infrastruktur

Vimmerby kommun

Bedömning
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Det bör förtydligas vad det innebär konkret för en kommun, att bygga
upp kunskapscenter genom klustret Digital Business.

Noteras

Det finns förslag under kapitlet för infrastruktur som är både
framåtsyftande och bra. Sett till perioden fram till år 2020 som denna
uppdatering sträcker sig, är den primära prioriteringen i Oskarshamns
kommun fiber på landsbygden och dessutom i de områden som av
flera anledningar är svårast. Detta parallellt med att tidigare möjliga
bidrag via länsstyrelsen i princip är slut. En nermontering av
kopparnätet har också påbörjats vilket dessutom slår hårt mot
landsbygden. Även om de mer framåtsyftande aktiviteterna som
föreslås är viktiga bör huvuddelen av resurserna fram till år 2020
läggas på att lösa utmaningen med att förse resterande del av
landsbygden med fiber.
Vi ser mycket positivt på agendans mål och prioriterade insatser för att
gå vidare i regionens och Vimmerby kommuns digitala utveckling.
Flera mål har en ansvarig organisation samt finansiering beslutad
vilket är positivt. För några av dessa mål uppfattar vi att det kommer
krävas resurser i kommunerna i form av både personal och ekonomi
23

Här ser det olika ut för olika insatser. Detta kommer att bli
tydligare i takt med att beslutsunderlag och projektansökningar tas
fram. Önskas information om resurstilldelning i specifika insatser
kan regionförbundet hjälpa till att hänvisa till rätt insatsansvarig.

vilka vi idag inte ser att vi har inom alla områden. Vi önskar en
tydlighet i om resurserna som avses i olika målen kommer ut till
kommunernas verksamheter eller om det till större delen är för
centrala aktiviteter och projektledning.

Remissinstanser
1. ABF Östra Småland/Öland
2. Borgholms kommun
3. Emmaboda kommun
4. Hultsfreds kommun
5. Högsby kommun
6. IP-only
7. Kalmar kommun
8. Kalmarsunds Gymnasieförbund
9. Linnéuniversitetet
10. LRF Sydost
11. Länsstyrelsen Kalmar län

12. Mönsterås kommun
13. Mörbylånga kommun
14. Nybro kommun
15. Oskarshamns kommun
16. Teknikcollege Östra Småland
17. Telia Company
18. Tieto
19. Torsås kommun
20. Vimmerby kommun
21. Västervik Framåt
22. Västerviks kommun

Kalmar 2018-10-17
Magnus Garp
IT-strateg
Regionförbundet I Kalmar län
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Rapport ReDigA 2017 etapp I
(utfall/utvärdering)

2017-08-15

Sammanfattning
Några av de mål som angavs i agendans handlingsplan har redan uppnåtts,
andra är på god väg att uppnås, medan det inom vissa områden fortfarande är
långt kvar till de uppsatta målen. Vi vet att samverkan prioriterades högt i
agendan och kan konstatera att många samverkans- och samordningsprojekt
dragits igång de senaste åren, men också att samverkan är långsiktigt och svårt
och därför ibland är själva orsaken till att utveckling tycks gå i stå.
Särskilt glädjande är utvecklingen inom de tre temaområdena e-hälsa,
kompetens och kommunal e-utveckling. Här har det hänt mycket under
agendans första tre år, även om det är ganska långt kvar till de målbilder som
beskrevs i agendan. E-hälsoprojekt/aktiviteter som bedrivits de senaste åren
har i hög grad påverkat brukare/patienter och medarbetare positivt. Även om
vissa av dessa inte varit regionala utan nationella landvinningar så har vårt län
varit snabba på att adoptera ny teknik. Inom området kompetens har en
genomförd utredning, baserad på agendans utmaningar, pekat ut ett antal
möjliga vägar mot målen, och organisatoriskt har AV-Media redan påbörjat
sitt nya uppdrag. E-tjänsteplattformen och den samverkan som etablerats som
ett svar på ett prioriterat mål i agendan tros komma att påverka den
kommunala e-utvecklingen synnerligen positivt. Inom digital infrastruktur
känns målet 100 Mbit/s bredband till 100 % av länets invånare innan 2020 års
utgång svårt att uppnå. Även om 71 % av länets hushåll har tillgång till 100
Mbit/s i senaste mätningen, så saknar fortfarande 85 % av hushållen på
landsbygden sådana tjänster. Att hitta en gemensam lösning för hela länets
bredbandsbehov blir också svårt då förutsättningarna i de 12 kommunerna
varierar kraftigt. Inom området näringsliv är det också svårt att styra mot
målen då många av insatserna ligger utanför de offentliga aktörernas rådighet.
Men det finns ljuspunkter – de digitaliseringscheckar som små företag kan
ansöka om har givit goda resultat, och inte minst har projektet Digital
Acceleration slagit väl ut.
Inför fortsättningen är det viktigt att välja ut de insatsområden som har störst
påverkan på en gynnsam utveckling, och där de offentliga aktörerna har egen
rådighet över processerna. Bildandet av en regionkommun som tar över det
regionala utvecklingsansvaret 2019 kan bli den injektion som behövs för att
länet ska spurta mot mållinjen under 2020.
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Bakgrund
Det har snart gått tre år sedan en Digital Agenda för Kalmar län på
regeringens uppdrag arbetades fram i bred samverkan mellan länets aktörer.
Agendan är ett strategiskt långtidsdokument som presenterar hur Kalmar län
på bästa sätt ska få nytta av de möjligheter digitaliseringen erbjuder. Utöver
att teckna målbilder pekar den på behovet av ett stort antal prioriterade
insatser under perioden 2015 – 2020. Med tanke på hur snabb teknikutvecklingen är planerades uppföljningar och omprioriteringar in redan från
början. Denna rapport utgör del I av revideringen, och beskriver hur långt
länet kommit under de inledande åren, och försöker analysera vad som
befrämjat eller satt käppar i hjulen för måluppfyllelsen. Etapp II
(hösten/vintern 2017-2018) fokuserar på uppdatering av målbilder,
prioriterade insatsområden och aktiviteter.

Metod
Arbetet med att utvärdera och uppdatera den digitala agendan genomförs i
liknande temagrupper som när agendan togs fram. Någon politisk programberedning har inte satts samman för detta ändamål. Istället informeras
förtroendevalda löpande om processen. Sammankallande tjänstepersoner från
Regionförbundet, Landstinget och kommunerna har själva fått forma sina
temagrupper för att optimera såväl kontinuitet som nytänkande. En
koordinator har lånats in på deltid från Hultsfreds kommun för att samordna
arbetet och sammanställa dokumentationen. I den första fasen fick grupperna i
uppdrag att uppskatta i vilken utsträckning mål uppnåtts och/eller prioriterade
insatser genomförts.

Analys av utfallet
En första utvärdering av agendan genomfördes av Ramböll redan 2015, och då
framhölls bland annat vikten av ledning i utvecklingsarbetet. I agendan 2014
föreslogs också att en regional ledningsgrupp på hög tjänstepersonsnivå skulle
tillsättas för att samordna utredningar/beställningar och fatta beslut om
insatser. Någon sådan grupp har inte formellt utsetts. Gruppen för
kommunstrategisk samverkan, LänsIT-rådet och gruppen för Länsgemensam
ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och
sjukvård i Kalmar län, har emellertid tagit ansvar för en delmängd av frågorna
i agendan.
Troligen har otydligheten kring styrning och ansvar för att driva på
utvecklingen enligt agendans intentioner medfört att effekterna så här långt
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försvagats, men förvånansvärt många aktiviteter har ändå genomförts, och ett
medvetet arbete mot målen bedrivs på många områden. En annan
övergripande rekommendation som inte rönt framgång, var förslaget att
permanenta den regionala stödfunktionen för säkerhet och sekretess. Med nya
digitala hot och en ny europeisk lagstiftning kring offentlighet och personlig
integritet (GDPR) tycks vi istället hösten 2017 stå försvagade på regional nivå.
Eventuellt uppvägs detta vakuum av att enskilda kommuner ansett frågorna så
viktiga att man tvingats rekrytera egen lokal kompetens inom området. En
strategi som underlättar praktiskt arbete på det lokala planet, men som troligen
medför att länet inte besitter lika avancerad spetskompetens, utan är hänvisat
till konsulter.
I de följande avsnitten av denna rapport redovisar temagrupperna vilka
aktiviteter och processer som startats upp och eventuellt också redan slutförts
inom respektive område. Även om några av agendans förslag och
rekommendationer i backspegeln kan tyckas missriktade, otydliga eller
överdrivet optimistiska så ska man betänka att just den digitala utvecklingen i
vår omvärld har ändrat spelreglerna på bara några år.
Grupperna har också fått kommentera vad de anser vara kritiska
framgångsfaktorer respektive hinder för att komma vidare mot agendans mål.
Tydlighet i uppdragsbeskrivningar, viljestark ledning, engagemang och
nyckelpersoner, att några tar särskilt ansvar i samverkansprojekt,
gemensamma upphandlingar, regional samordning, nationella initiativ (exv
nämns SKL förvärv av Inera), kompetenshöjning på många nivåer, fokus på
utvalda projekt, väl utbyggd digital infrastruktur (både kabel och trådlös) och
nyttokalkyler är exempel på vad som krävs för att nå framgång.
Avsaknaden av ovanstående faktorer återfinns ofta på hindersidan men också
formuleringar om svårigheten med samverkan, svårt att engagera
linjeorganisationer, tidsbrist, brist på mognad och insikt, förhoppningen att
någon annan löser problemet, leverantörsberoendet, upphandlingsregler,
annan lagstiftning exv PuL/GDPR, ingen sann vilja att samverka, svåra vägval
om det finns alternativ (t ex utveckla eget eller välja bland befintliga
lösningar), svårigheten att redovisa nyttohemtagning, för låg efterfrågan eller
för små volymer, avsaknad av nationell samordning, bristande resurser för
förändringsledning, bristande kunskap om informationssäkerhet, avlångt län,
viss konkurrens mellan kommuner och stora olikheter mellan kommuner.
En viktig lärdom vi kan dra när vi nu utvärderar hur långt vi kommit är att ju
snabbare och tydligare vi kan konkretisera ett uppdrag, desto större är chansen
att gå iland med det. Utredningar och förstudier spelar då en viktig roll för att
komma med konkreta förslag på såväl organisation som finansiering.
Men ännu viktigare blir det att välja rätt saker att satsa resurserna på, och här
måste de temagrupper som nu tillsatts verkligen fundera över vad som är
viktigast att uppnå under den närmsta treårsperioden. Vi lever i ett tidevarv
som präglas av ett extremt utvecklingstempo, främst baserat på
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teknikutveckling och möjligheten att digitalisera de flesta flöden och processer
som människor ägnar sig åt. Våra egna verksamheter (kommun, landsting,
högskola/universitet etc) är inte kända för sin explosiva förändringstakt, och
väl är kanske det. Demokratiskt styrda verksamheter kan inte utan eftertanke
följa varje trend eller möjlighet som dyker upp. Men om vi inte i våra beslut
om stegvisa förändringar har det stora perspektivet i ständig åtanke kan det
hända att vi en dag får betydligt svårare att klara vårt uppdrag.
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Redovisning av resultat från de fem
temagrupperna
De fem grupperna har redovisat nuläget på ett relativt enhetligt sätt.
Försvårande omständigheter vid utvärdering har varit bristande tydlighet i de
ursprungliga målformuleringarna, och i viss mån missriktade förslag som
utgick från vad som var aktuellt just då, men sedan bortprioriterats.

Temagrupp 1 Kompetens
Deltagare
Arbetsgrupp:






Johan Engdahl, områdeschef lärande och biblioteksstöd Regionförbundet
(sammankallande)
Naemi Carlsson, biblioteksutvecklare med digitalt fokus på
Regionbiblioteket
Jenny Christiansson, skolutvecklare inom digitalisering på Digitalt
kompetens- och resurscentrum AV-Media Kalmar län
IT-pedagog AV-Media
Emmy Petersson, kommunikatör AV-Media

Referensgrupp:











Lolitha Laine, ABF verksamhetsledare Oskarshamn & Högsby / IT
Jerry Engström, chef Campus Västervik
Rickard Bäck, processledare Teknikcollege Östra Småland
Katrin Ryrfeldt, bibliotekschef Västervik
Carl Sundbring, rektor Högalids folkhögskola
David Idermark, skolchef Mörbylånga kommun
Hanna Carlsson, skolbibliotekarie Jenny Nyströmsgymnasiet
Jörgen Florheden, IT-pedagog Kalmarsunds gymnasieförbund
Jenny Christiansson, skolutvecklare digitalisering AV-media Kalmar län
Alastair Creelman, specialist e-lärande LNU

Utfall
I den regionala digitala agendan anges fyra övergripande mål inom området
Kompetens:
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Alla i Kalmar län har möjlighet och rätt kompetens för att använda internet
och tillgängliga e-tjänster
Aktörerna inom kompetensutveckling samverkar strukturerat med en
samsyn på hur vi bäst utnyttjar den digitala utvecklingen
Ökad måluppfyllelse inom kompetensutvecklingsområdet genom
effektivare pedagogisk användning av digitala verktyg
Öka antalet kvinnor på IT-utbildningar

Alla i Kalmar län har möjlighet och rätt kompetens för att
använda internet och tillgängliga e-tjänster
Under det första målet återfinns rekommenderade aktiviteter inom områdena
e-servicekontor och digital delaktighet.
Beslutsunderlag för inrättande av ett IT-pedagogiskt kompetenscenter är
framtaget, och har hittills godkänts av PKN. I förslaget tas frågan om eserviceverkstäder upp, och utredaren rekommenderar kommunerna inom länet
att inrätta e-servicekontor. E-servicekontoren bör i första hand inrättas vid
folkbiblioteken. Lokala beslut krävs.
Någon kostnadsutredning för de kompetenshöjande insatser som krävs för
större digital delaktighet har emellertid inte tagits fram. Get On Line Week
(som äger rum i slutet av mars) och Medborgar- och dyslexiveckan (som äger
rum början av oktober) prioriteras liksom grupper som vanligen står utanför
den digitala delaktigheten, exempelvis nya svenskar, äldre samt personer med
olika funktionsnedsättning. Arbetet med att upprätta e-serviceverkstäder för
att öka den digitala delaktigheten hade också sitt ursprung i Digidel.

Aktörerna inom kompetensutveckling samverkar strukturerat
med en samsyn på hur vi bäst utnyttjar den digitala
utvecklingen
När det gäller det andra målet som tar upp strukturerad samverkan mellan
aktörer inom kompetensområdet, så nämns först behovet av den utredning
som nu tagits fram om ett IT-pedagogiskt kompetenscenter, men också stöd
till beslutsfattare och ledare. Förslaget att bjuda in till ett samverkansråd har
ännu inte blivit av, men står kvar på att-göra-listan.
Den utredning om IT-pedagogiskt kompetenscenter som Mikael Andersson
genomfört föreslår att AV-Media får i uppdrag att utvecklas mot att ha ett
tydligare uppdrag som kompetenscentrum för IKT mot skolområdet. Genom
omstrukturering av tjänsteutrymme så ska tydliga satsningar mot skolledare
prioriteras. Sju inspelade föreläsningar om att leda digitalisering finns på AVMedias Youtube kanal. Fortsättning följer genom anställd skolutvecklare
digitalisering på AV-Media.
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I den digitala agendan finns också ett förslag om att man inom området
kompetens borde utreda, upphandla och införa en gemensam tjänsteplattform
för utbildning och samarbete. Den genomförda utredningen avråder från
sådana projekt. Det är dyra och närmast omöjliga projekt. Varje aktör har sina
behov och sin verksamhetslogik. Det är bättre att jobba i relevanta nätverk på
befintliga plattformar. Däremot finns idag ett länsgemensamt verktyg för att
dela digitala lektionsplaneringar och digitalt innehåll mellan länets pedagoger
hos AV-Media.

Ökad måluppfyllelse inom kompetensutvecklingsområdet
genom effektivare pedagogisk användning av digitala verktyg
Två insatser förordas inom det tredje målområdet, nämligen en-till-en överallt,
och kompetensutveckling för lärare. Utvecklingen mot en-till-en överallt rullar
på och har fortfarande hög prioritet. Nationell styrning kommer troligen att
påskynda processen, men redan kan vi i länet genom gemensamma ramavtal
underlätta för kommunerna.
För att stimulera kompetensutveckling av lärare föreslogs att en strategi för
detta tas fram hos varje utbildningsanordnare. Därefter kan man samordna och
erbjuda kompetensutveckling. De flesta kommunerna har en IKT-strategi för
skolan idag. Nästa steg är att kartlägga, analysera och erbjuda mer samordnad
och strukturerad kompetensutveckling då detta bedöms som relevant.

Öka antalet kvinnor på IT-utbildningar
Det fjärde målet handlar om jämställdhet och syftar till att öka antalet kvinnor
på IT-utbildningar. AV-Media tillsammans med länets utbildningsanordnare
föreslås ta fram en handlingsplan för bättre jämställdhet och mångfald på ITutbildningar. Här bör frågan lyftas och diskuteras och handlingsplan tas fram.

Gruppens värdering
Gruppen har för varje enskild prioriterad insats fått ange vad de anser vara de
viktigaste framgångsfaktorerna respektive hindren för en positiv utveckling.
Bland framgångsfaktorerna hittar vi




Höj kompetensen brett bland bibliotekens personal. Använd de statliga
medel som förhoppningsvis kommer genom Nationella bibliotekstrategin
del 1: Digitalt först. Samordna och stöd regionalt genom regionbiblioteket.
Samverkan mellan olika aktörer som kan komplettera varandra. Att jobba
från både fasta kända platser och uppsökande.
Stärk skolledare, lokala IKT-pedagoger och utvecklingsledare. Öka
samarbete och förbättra samordning.
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Kvinnliga förebilder. Många aktiva bärare av frågan som en gemensam
målbild.

Olika hinder som angivits



Infrastruktur fiber.
Initiativ måste tas ute i kommunerna. Ekonomi att se till att resurserna
räcker för biblioteken så de klarar detta uppdrag. Bibliotekspersonal och
chefer måste skapa en situation som de upplever att de klarar att hantera
professionellt t.ex kring personlig integritet.

Sammanfattningsvis konstateras att den utredning som levererats kring ITpedagogiskt kompetenscenter m.m. utgått från den regionala digitala agendans
utmaningar och på ett utmärkt sätt ger vägledning och förslag för
fortsättningen.

Temagrupp 2 Näringsliv
Deltagare
Arbetsgrupp:






Erik Ciardi, Regionförbundet (sammankallande)
Mikael Ekström, Tieto Sverige och IEC ideell förening
Louise Östlund, Kalmar Science Park
John Jeansson, LNU
Thomas Ericsson, Västervik Framåt

Gruppen har för avsikt att också göra djupdykningar inom livsmedelsindustrin, besöksnäringen och skogsnäringen (inom ramen för skogsstrategin)
och då ta in relevant kompetens.

Utfall
De övergripande målen inom temaområdet Näringsliv formulerades 2014 så
här




Kalmar län utvecklas till Sveriges e-handelshamn
Nya möjligheter för företag och affärsmodeller att etablera sig och växa i
regionen
Underlätta för befintliga företag att dra nytta av digitaliseringen
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Kalmar län utvecklas till Sveriges e-handelshamn
Det övergripande målet kan kanske sägas vara uppnått till ca 50 %. Arbetet
har pågått under flera års tid, med Kalmar Science Park som dragare och
projektägare.
Av de föreslagna aktiviteter som togs upp i agendan fanns ett förslag om att ta
fram ett utbildningspaket för entreprenörer och företagare inom bland annat ehandel, sociala medier och digital marknadsföring, men något sådant paket
finns ännu inte på plats. Man bör kanske bredda innehållet till något man
istället kallar ”digitala affärer”.
Däremot har det skett en del för att etablera forum för erfarenhetsutbyte och
när det gäller att erbjuda kommunerna att medverka i e-handelsprojektet.

Nya möjligheter för företag och affärsmodeller att etablera
sig och växa i regionen
Inom insatsområdet ”Virtuella mötesplatser för innovation” föreslogs att man
skulle kartlägga och eventuellt etablera sådana virtuella mötesplatser för att
stimulera kunskapsutbyte och innovationsutveckling i samverkan mellan
regionens parter. Här har ansvariga emellertid prioriterat ner behovet av att
spela en aktiv roll i etablering, då det är svårt att hitta ett system som fungerar
och används av alla.
En annan aspekt av hur man skapar nya möjligheter för företag att etablera sig
är via utbildningar inom länet. Här har mycket arbete lagts ner för att stärka
Linnéuniversitetets process att åstadkomma relevanta IT-utbildningar på
avancerad nivå. Tack vare nätverket IEC med sina ingångar till datavetenskap
är man ändå på god väg. Ett fortsatt högt prioriterat insatsområde.
I fråga om strategiska YH-utbildningar har det gått lite trögare. Det finns vilja
och kompetens på LNU, men det har visat sig vara svårt att rekrytera
professor. Däremot går arbetet med att integrera företag i gymnasie- och
universitetsutbildningen framåt.

Underlätta för befintliga företag att dra nytta av
digitaliseringen
Ett förslag som blivit verklighet är inrättandet av digitaliseringsrådgivare i
kommunerna. ”Digital Acceleration” har varit ett lyckat pilotprojekt. Här finns
stöd att söka.
Agendan föreslog också att man borde öka samverkan genom att stärka
exempelvis IEC med ett utvecklat uppdrag så de kan bli en permanent motor
för att upprätthålla och utveckla kompetensen i dessa frågor. IEC har under
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flera år byggt upp ett brett nätverk med aktörer i hela Linnéregionen. Svårt att
få kontinuitet i en verksamhet som IEC (ingen långsiktig finansiering).
Samverkan är ett brett begrepp och inbegriper egentligen samtliga delar. Det
pågår andra insatser och projekt.
För att få till stånd fler e-tjänster för företag föreslogs en kartläggning av
processen att starta företag och framtagande av kravspecifikation på lämpliga
integrerade e-tjänster. Aktiviteten har prioriterats ner. Det finns ett fungerande
innovationssystem och aktörer. Men också konkurrens med/otydlighet
gentemot befintliga aktörer, t.ex. verksamt.se.

Gruppens värdering
Utvärdering av framgångsfaktorer och svårigheter inom
temaområdet
e-handelshamn
För ett lyckat resultat krävs kontinuitet och långsiktighet.
Man kan konstatera att det finns konkurrens från andra aktörer. Externa
faktorer som Kalmar läns geografi och brist på godsnod upplevs som hinder.
Fortsatt hög prio.
Nya möjligheter för företag och affärsmodeller att etablera sig och växa i
regionen
Försöken att hitta rätt modeller pågår både nationellt och globalt. Det är bra att
man kan söka och få stöd för den här typen av insatser. Men det råder brist på
”leverantörer” av kunskap. Och företagen själva känner sällan till de egna
behoven. Det är svårt att hitta ett system för en virtuell mötesplats för
innovation, som fungerar och används av alla.
Positivt arbete från IEC med hög kompetens och stort nätverk. Trots både vilja
och kompetens hos LNU går processerna trögt och det är svårt att rekrytera.
Underlätta för befintliga företag att dra nytta av digitaliseringen
Svårt att få kontinuitet i en verksamhet som IEC (ingen långsiktig
finansiering). En annan svårighet är att alla företag inte är medvetna om vad
som behöver göras. Spretigt med många aktörer.
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Temagrupp 3 E-hälsa
Temaområdet eHälsa har målsättningen att ta tillvara de möjligheter som
digitaliseringen erbjuder för att stärka hälso- och sjukvårdens och
socialtjänstens långsiktiga utveckling.

Deltagare














Magnus Persson, utvecklingsdirektör LT (sammankallande)
Charlotte G Brynielsson, områdeschef Befolkning och välfärd RF
(sammankallande)
Anna Strömblad, kommunikationsdirektör LT
Sofia Hartz, beställarchef LT
Eva Järvholm, IT-strateg LT
Camilla Freedéke, RF
Ulrika Adolfsson, e-hälsosamordnare RF
Tomas Karlsson, IT-chef Oskarshamns kommun
Sirpa Koponen, IT-chef Nybro kommun
Anders Björlin, kommundirektör Västerviks kommun
Fredrik Johansson, kommunchef Mönsterås kommun
Mattias Ask, chef äldreomsorgen Kalmar kommun
Linnea Haraldsson, verksamhetsutvecklare socialförvaltningen Emmaboda
kommun

Utfall
De övergripande mål inom temaområdet som angavs i den regionala digitala
agendan var




Förbättra invånarnas möjligheter till insyn och delaktighet i hälsoprocessen.
Öka tryggheten och höja effektiviteten genom användningen av digitala
hjälpmedel är en naturlig del av hälsoområden.
Förenkla för invånare och personal genom effektiv samverkan med hjälp
av IT över huvudmannagränser.

Aktiviteter och arbete som genomförts inom respektive
målområde
Genomförda aktiviteter mot målet att förbättra invånarnas möjligheter till
insyn och delaktighet i hälsoprocessen
1177 Vårdguiden ska vara förstahandsvalet för invånare som söker råd eller
kontakt med hälso- och sjukvården. För ökad insyn, tillgänglighet, delaktighet
och en mer jämlik hälso- och sjukvård utvecklas och breddas tjänsterna
succesivt. Mottagningarna har ett brett basutbud av e-tjänster att erbjuda och
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tillsammans med införandet av webbtidbokning och plattformen för stöd och
behandling möjliggörs nu för invånarna att bli mer motiverade och engagerade
i sin egen hälsa och vård och själva ta steg för att ”må bättre”. 1177.se har ca
8-9 miljoner besök i månaden, och i maj 2017 var det cirka 128 000 besök på
landstingets av 1177.se. Antalet invånare i Kalmar län som anslutit sig till etjänsterna är i juni 2017 drygt 92 000, i hela landet ligger antalet användare på
fyra miljoner.
Journal som e-tjänst tillhandahålls från Landstinget i Kalmar län, från och med
2015 och det pågår löpande arbete för att utöka tjänsten med fler
informationsmängder. Idag innehåller journalen: journalanteckningar
(inklusive vuxenpsykiatrin), diagnoser, vaccinationer samt läkemedel.
Labbsvar och vårdkontakter kommer inom kort att införas. Möjlighet för
patienter att kunna följa sin remiss ligger på grund av ett leverantörsberoende,
cirka ett år fram i tiden.
Ett samverkansforum kallat ”eTjänstesamverkan Kalmar län" har etablerats
mellan sju kommuner i länet kring framtagandet av e-tjänster i en gemensam
teknisk plattform som stödjer de nationella tjänstekontrakten.
Några andra kommuner i länet ingår sedan tidigare i liknande
samverkanskonstellationer med kommuner i andra län.
En nationell eTjänst för förenklad hantering av kontroll av uppgifter vid beslut
av försörjningsstöd (SSBTEK) är framtagen via SKL och används idag av de
flesta kommuner i länet (via respektive verksamhetssystem).
Under 2014 genomfördes en specifikt kommungemensam aktivitet med syfte
att via fokusgrupper med kommuninvånare ta fram behovsbild för eTjänster i
kommunerna. Aktiviteten resulterade inte bara i ett behovsunderlag utan också
till en ökad kunskap och förståelse för invånare och personal samt att några
kommuner i länet påbörjade implementering av eTjänster via sina
verksamhetsstöd.

Uppföljning av målet att öka tryggheten och höja
effektiviteten genom användningen av digitala hjälpmedel
Ett antal aktiviteter har genomförts för att öka kunskap och insikt hos personal
om möjligheter och nyttor av att använda digitala hjälpmedel.



En inspirationsdag inom eHälsa genomfördes 17 nov 2015 på Forum i
Oskarshamn. Programmet riktade sig till både kommuner och landsting.
Nätverksträffar för kontaktpersoner i kommunerna har genomförts;
o med kompetenshöjande workshops och behovsanalyser för
”digitala hjälpmedel och tjänster (2014-2017)
o med kompetenshöjande workshops och erfarenhetsutbyte för
ansvariga av HSA-katalog och SITHS-kort (2014-2017)
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o med studiebesök i visningslägenheter med trygghetstjänster (2015)
o med leverantörer av digitala hjälpmedel (2016)
Med hjälp av kommunal samordning har flera kommuner erhållit
kompetensutveckling inför byte från analoga trygghetslarm till digitala
vilket också bidragit till en förändring av roller, arbetssätt och ansvar.
(2014-2016) Många kommuner i länet har genomfört ett byte från analoga
till digitala trygghetslarm i ordinärt boende. Fortfarande är en stor andel
trygghetslarm i särskilt boende analoga.
Hultsfreds kommun har genomfört ett pilotprojekt 2015-2016 där
invånare, närstående och personal fick insyn i att arbeta med digitalt stöd i
hemmet under sex veckor.
Några kommuner i länet har infört digital tillsyn för ordinärt boende som
ett valbart alternativ till traditionell tillsyn.
Ett antal lokala projekt i kommunerna har genomförts kring användning
och utbildning i appar för funktionshinderområdet vilket slagit mycket väl
ut varpå detta numer används i verksamheterna. (2016)
En gedigen kravspecifikation inför upphandling för digital tillsyn, larm
och GPS-positionering för kommunal verksamhet har tagits fram och
levererats till uppdragsgivarna. (2016-2017)

Att involvera forskning och näringsliv i utveckling är ett prioriterat område
och både enskild kommun, Landstinget och Regionförbundet är
medfinansiärer i RUVeS, som är ett projekt inom Tillväxtverkets regionala
strukturfondsprogram och har visionen om en fungerande regional ehälsomarknad där matchningar av digitala lösningar och behov sker i ett
samspel mellan regionens små och medelstora företag samt vård, omsorg och
individ.
Ett ökat nyttjande av digitala tjänster medför behov av god informationsbehandling. Information, workshops och utbildning i informationssäkerhet via
SKLs verktyg KLASSA. Detta är genomfört i de flesta kommuner i länet och
informationssäkerhet beaktas alltid som en naturlig aktivitet i de
kommungemensamma eHälso-projekt som genomförs.
För att stödja prioritering av vilka tjänster som ska införas bör arbetet utgå
från processkartläggningar. I Hultsfreds kommun har ett pilotprojekt
genomförts där processkartläggning gjordes för att behovsinventera
kommande tjänster inom digitalt stöd. (2015)
Under 2016 togs en rapport fram som belyser samordningsvinster kring
gemensam samverkan kring upphandling/förvaltning/support av digitalt stöd i
hemmet.
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Uppföljning av målet att förenkla för invånare och personal
genom samverkan över huvudmannagränser
Organisatoriska samverkansstrukturer
I Kalmar län finns uppbyggda samverkansstrukturer med syfte att driva
utvecklingen framåt inom socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård.
Gruppen Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och
angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län representerar länets
samtliga tolv kommuners social- och omsorgschefer, förvaltningsdirektörer
och ledningsfunktioner från olika angränsande områden inom landstinget och
regionförbundet. Utvecklingsarbeten bedrivs av de Samordnande grupperna
varav eHälsa är ett av områdena (i den regionala digitala agendan kallad för
eHälsorådet).
Samverkansstruktur finns också uppbyggd för Kalmar läns socialtjänst där
gemensamma utmaningar driver arbetet med utveckling. För att arbetet med
eHälsa ska kunna drivas långsiktigt och kontinuerligt ingick kommunerna och
regionförbundet ett femårigt avtal 2012 om att anställa en gemensam
eHälsosamordnare. eHälsosamordnaren har till uppgift att stödja och driva
gemensamma projekt och koordinera utvecklingen inom eHälsoområdet i
enlighet med regionala och nationella strategier. Till hjälp finns det minst en
kontaktperson för eHälsa i varje kommun (nätverket SVEA) vilka har till
uppgift att initiera utvecklingsbehov och vara en förlängd arm till
verksamheten. Årligt styrdokument för gemensamma projekt utgör
handlingsplan för arbetet. Avtalet med gemensam eHälsosamordnare för
länets kommuner är uppsagt till årsskiftet 2017/2018.

Informationsdelning mellan huvudmannagränser
Den 1 februari 2016 infördes Cosmic Messenger som är ett meddelandesystem
mellan sjuksköterska i kommunen och hälsocentral/privat vårdgivare inom
Hälsoval. Cosmic Messenger ersätter delvis tidigare faxrutiner för:




Recept och förnyelse av dosrecept
Att initiera hembesöksuppdrag enligt hemsjukvårdsavtalet
Kommunikation runt en patients hälso- och sjukvårdsbehov

Nationell patientöversikt (NPÖ), en tjänst som gör det möjligt att med
patientens samtycke ta del av journalinformation som registrerats hos andra
landsting/regioner, kommuner eller privata vårdgivare. NPÖ är en befintlig
nationell tjänst som landstinget producerar och konsumerar information till
men som kommunerna endast ännu kan konsumera information från. Under
2014 genomfördes en kartläggning för vad kommunerna behöver göra för att
bli producenter till NPÖ. Tjänsten är till stor nytta för både invånare och
personal men nyttjas inte fullt ut i dag, på grund av ett antal olika orsaker. Ett
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antal förbättringsförslag finns beskrivna i en rapport (genomförd 2016, av den
Samordnande gruppen för eHälsa) vilken behandlar informationsåtkomst över
huvudmannagränser i Kalmar län.
Inom sydöstra sjukvårdsregionen, via eSPIR programmet, har det genomförts
arbete för att dels ensa och likrikta den information resp. landsting/region
presenterar och dels informera och utbilda för ett ökat nyttjande av tjänsten
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=43847&childId=22410
Identifiering av aktiviteter för att förbättra och stimulera till ökat nyttjande av
videovårdplanering har tagits fram i en förstudierapport (2017). En
arbetsgrupp är nu utsedd för implementering av nya rutiner för "Vård och
omsorgsplanering via video" bland annat i syfte att klara krav på kortare
ledtider i och med ny lag Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård som
2018 ersätter nuvarande Betalningsansvarslag.
Ett område som lyfts i den digitala agendan är att arbeta med problembild
utifrån verksamhetsprocess inkluderat nyttoanalys, kostnadskalkyl och
uppföljningsmetod.
Kommungemensamt (åtta deltagande kommuner) har det arrangerats och
genomförts utbildning i modell för "införande av eTjänster" (2015).
I kommungemensamma projekt har man arbetat med processkartläggning,
informationsklassning, risk och sårbarhetsanalyser och åtgärdsplaner för
system och applikationer som innefattar känsliga personuppgifter. Detta har
bidragit till ett ökat medvetande kring informationshantering, metod för
fortsatt kontinuerligt arbete samt hållbara rutiner kring säker roll och
behörighetsidentifikation. Den ökade tillgången till säker roll och
behörighetsidentifikation har gjort att fler personal har möjlighet att arbeta
mobilt på ett säkert sätt.

Gruppens värdering
Nedan följer en kort sammanfattande värdering av läget idag utifrån den
målbild som sattes 2014.
Förbättra invånarnas möjligheter till insyn och delaktighet i hälsoprocessen
Allt fler invånare i Kalmar län sköter sina kontakter med vården via 1177
Vårdguidens etjänster.
I maj 2017 gjordes över 46000 inloggningar på 1177.se. De flesta loggar in för
att läsa sin journal, göra tidbokningsärenden, beställa klamydiatest, förnya
recept/hjälpmedel samt att se vilka läkemedel man använder. Att invånarna är
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mycket nöjda med e-tjänsterna visar resultaten från de mätningar som görs för
att ta reda på vad användarna tycker om etjänsterna.
Betygen har ökat för alla kvalitetsfaktorer. Invånarna upplever framför allt att
etjänsterna idag är mer användarvänliga, lättförståeliga och att utseendet är
mer tilltalande.
Flera kommuner har dessutom etablerat samverkan kring kommunala etjänsteplattformer som också är anpassade för att kunna hantera information
via Ineras nationella tjänsteplattform.
Öka tryggheten och höja effektiviteten genom användningen av digitala
hjälpmedel är en naturlig del av hälsoområden.
Att digitala hjälpmedel ska bli en naturlig del av hälsoområdet är på god väg
men består ännu mest av piloter och lokala lösningar. Det finns fortfarande en
hel del att göra för att redan befintliga produkter ska användas på bred front i
verksamheterna och att befintliga arbetsprocesser utvecklas utifrån möjliga
nyttor med nya digitala hjälpmedel. Inspirationsdag, nätverksträffar och ett
antal projekt har genomförts under perioden. Ökad digitalisering ställer också
krav på en säker och god informationsbehandling och här har de flesta
kommuner i länet genomfört arbeten inom informationssäkerhet genom
utbildningsinsatser och med hjälp av SKLs verktyg KLASSA.
Förenkla för invånare och personal genom effektiv samverkan med hjälp av IT
över huvudmannagränser
IT som den stora möjliggöraren för att bättre överbrygga organisationsgränser
har inte nått upp till bedömt tillräckligt bra resultat. Även om viss förbättring
skett till exempel genom införandet av Cosmic Messenger mellan landsting
och kommuner och utökning av information i Nationell Patientöversikt, så
finns mycket kvar att hantera. Den kartläggning över behov av
informationsdelning över huvudmannagränser som gjordes 2015 pekar bland
annat på att de stöd och verktyg som finns inte används i tillräcklig
omfattning, bland annat på grund av brist på samordning och avsaknad av
gemensamma utbildningsinsatser och att det saknas IT-stöld för delar av
processerna. Samverkan över huvudmannagränser med hjälp av IT kräver att
nuvarande arbetssätt ses över så att de digitala tjänster och IT-stöd som införs
bidrar till den förenkling de är avsedda för, det vill säga, det är av största vikt
att jobba med verksamhetsutveckling.
Sedan mars 2017 är Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) genom SKL
Företag AB huvudägare i Inera. Samtliga kommuner är erbjudna att bli
delägare av Inera vilket öppnar upp för möjligheterna att tillsammans med
tidigare ägare (landsting och regioner) utveckla gemensamma lösningar vilket
bidrar till att effektivisera verksamheterna. Avsikten med delägarskapet är att
även kommuner ska kunna använda digitala tjänster och infrastruktur som
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Inera tidigare byggt upp utan föregående upphandling. Målet är att öka takten
på digitaliseringen i kommunerna och därmed i offentlig sektor.

Utvärdering av framgångsfaktorer och svårigheter inom
temaområdet eHälsa
Under arbetets gång har det identifierats ett antal faktorer som bör finnas för
att uppnå framgång i arbetet;










Strategi och handlingsplan med utpekat ansvar, resurser och finansiering
för genomförande
Insikt och engagemang
Förändringsvilja och mod att pröva nya arbetssätt
Rätt personer med mandat behöver finnas i arbetsgrupper för att beslut och
resultat ska förankras
Vilja att samverka över organisationsgränser och ”släppa på prestigen”
En fungerande och länstäckande digital infrastruktur
Ökat individperspektiv i stället för verksamhetsperspektiv
Mer självservice/automatiseringar i stället för ärendehantering
Möjliggöra mer egenvård och vård hemma i stället för vård på
mottagningar

Likaså har ett antal svårigheter identifierats;











Verksamhetsutveckling och nyttohemtagning är svåra områden att jobba
med
Brist på resurser med avsatt tid för det arbete de är utsedda att delta i
Utmanande för både verksamhet och ledning att anpassa sig till nya
arbetssätt.
Svårt att få volymer i de e-tjänster som är direkt kopplade till
verksamhetssystem
Inga dedikerade eller avsatta medel för det arbete som ska bedrivas
Det är både tids- och resurskrävande att ansluta nya system och
informationsmängder till den nationella tjänstplattformen
Organisatoriska stuprör med självbestämmande
Personalomsättning bland deltagarna i e-hälsorådet (Samordnande grupp
för eHälsa) och underliggande arbetsgrupper har påverkat arbetet negativt
Bristande kompetens om informationssäkerhet hos både verksamhet och
leverantörer
Bristande och omodern funktionalitet och säkerhet i leverantörernas
lösningar inom digitalt stöd

Ovanstående erfarenheter inom temaområdet eHälsa stämmer väl överens med
det som framkommit i Rambölls utvärdering av den digitala agendan (2015)
där man identifierat tre områden som behöver förbättras:
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Förankring
Samverkan
Gemensamma resurser

Fortsatt arbete
En revidering av området eHälsa i den digitala agendan utifrån ovan beskrivna
erfarenheter och utifrån Rambölls utvärdering ska nu göras. Arbetet med
eHälsa bör också adressera ”Vision 2025” där Regeringen och Sveriges
Kommuner och Landsting har tagit fram en gemensam vision för ehälsoarbetet fram till 2025 som säger att ”År 2025 ska Sverige vara bäst i
världen på att använda digitaliseringens och eHälsans möjligheter i syfte att
underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt
utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i
samhällslivet”

20

Temagrupp 4 Infrastruktur
Deltagare


Magnus Hammarstedt, regional bredbandskoordinator/regionförbundet
(sammankallande)



Lillemor Jonsén, Länsstyrelsen



Mikael Jarmdahl, Telia



Sven Bergman, LRF



Jimmy Stigevall, IP-Only



Mee Särneroth, Västervik Miljö o Energi



Curt Tyrberg, Hultsfred/Oskarshamn alt. Emmy Thidell, Mörbylånga

Länsgruppen för bredband kommer att utgöra referensgrupp.

Utfall
Mål och måluppfyllelse
Regeringens mål är: 100 Mbit/s till 90 procent av befolkningen 2020. Delmål:
100 Mbit/s till 50 procent av befolkningen 2015. I den regionala strategin, som
regionförbundets styrelse antog i maj 2012, är målet 100 Mbit/s till 100
procent av befolkningen.
Senaste mätningen från PTS (2016-09-30) visar att länet har 56 procent
anslutna hushåll med abonnemang och att 71 procent har tillgång till 100
Mbit/s bredband. Motsvarande siffror för arbetsställen (inte detsamma som
företag) är 40 procent anslutna med abonnemang och 52 procent med tillgång
till 100 Mbit/s. Särskilt anmärkningsvärt är att utvecklingen för landsbygden
är för långsam. Där saknar 85 procent av hushållen och arbetsställena tillgång
till 100 Mbit/s.
Regeringen har 2016 satt nya mål för 2020: 2020 bör 95 procent av alla
hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. I samband
med uppdateringen av den regionala bredbandsstrategin (pågående) bör därför
mål uppdateras och förtydligas.
Förbättrad kapacitet och täckning för trådlösa bredbandstjänster.
Mätning av utomhustäckningen för trådlösa bredbandstjänster 2016 visar på
att den teoretiska yttäckningen är 100 %. För nedladdningshastigheter > 10
Mbit/s är nivån 96 procent och för > 30 Mbit/s 7 procent. Ökningen för mobil
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datakommunikation i Sverige mellan 2014 – 2017 är minst 30 procent årligen.
Denna ökning har hanterats genom en kontinuerlig utbyggnad av täckning och
kapacitet. Det finns fortsatt mer att göra för att förbättra täckning och
kapacitet i de trådlösa näten samt för att framtidssäkra dessa.

Gruppens värdering
Genomgående för de prioriterade insatserna för tema infrastruktur är den höga
utvecklingstakten sedan 2014. Medvetenheten kring tillgång och användning
av bredband är idag mycket högre än 2014. I nuläget finns en marknadssituation där kommersiella intressen ofta leder till en konkurrenssituation även
utanför tätorter. Dock finns fortsatt stora områden där intresset från nätägare
att bygga ut bredband till 2020 är begränsat eller obefintligt, vilket gör att vi
bedömer att det blir svårt att uppnå målet 100 Mbit/s till 100 % år 2020. Det
råder diskrepans mellan målet i RDA och målet i regionala
bredbandsstrategin. Bör även förtydligas efter ny nationell bredbandsstrategi.
Generellt bör fiber ersättas med bredband eller digital infrastruktur i bredare
mening.


Flera prioriterade insatser pekar på vikten av att lyfta behov av och
intresse för bredbandsinfrastruktur inom kommunala organ. Bilden idag är
att frågan är politiskt intressant och viktig. Dock saknas ofta tydlighet för
hur roller och samverkan mellan olika offentliga aktörer och inom
respektive offentlig aktör bör fungera. Särskilt med hänsyn till det nuläge
och den kommande utvecklingen inom digital infrastruktur. Hur den
digitala infrastrukturen bör hanteras inom länets kommuner skiljer sig och
prioriterade insatser och aktiviteter i den digitala agendan behöver hantera
detta.



Inom den digitala infrastrukturen gäller att utvecklingen är
marknadsdriven och samverkan mellan offentliga organ och aktörer samt
privata aktörer är därför särskilt viktig. Det innebär även att ansvaret för
prioriterade insatser och aktiviteter behöver hantera att det inte alltid finns
en tydlig ägare som kan ansvara för genomförandet.
Målen är i behov av uppdatering. Dels är de nationella målen som de
grundade sig på förändrade eller under översyn. Därför behövs minst
korrigeringar göras så att fakta stämmer. Målet kring trådlösa alternativ
bör skrivas om så det är mätbart.
Formuleringar i rubriker och beskrivningar för de prioriterade områdena är
i flera fall avgränsande och därför begränsande för relevanta aktiviteter
även om inriktningen är bra och fortfarande relevanta med mindre
justeringar. Dessa justeringar bör hantera några av de frågor som idag är
aktuella i länet.
I linje med målen och de befintliga prioriterade insatserna bör fokus i
höstens arbete vara att främja täckning, anslutningar och uppkoppling av
passiv digital infrastruktur. Det omfattar såväl utbyggnad som efterfrågan.
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Andra utvecklingsområden bör hanteras inom den regionala
bredbandsstrategin, med något undantag.
Det bör tydliggöras att den regionala digitala agendan har 2020 som
slutmål. För såväl den nationella bredbandsstrategin som den regionala
bredbandsstrategin är slutmålet 2025. Innehållet för tema infrastruktur i
den regionala digitala agendan blir en delmängd av handlingsplanen i den
regionala bredbandsstrategin.

Temagrupp 5 Kommunal e-utveckling
Deltagare
Arbetsgrupp:






Robert Carlsson, IT-chef Kalmar kommun (sammankallande)
Stefan Wittlock, eUtvecklingschef Hultsfreds kommun
Magnus Garp, IT-strateg Kalmar kommun
Michael Ländin, företagare och förtroendevald
Lars Rönnlund, kommunchef Hultsfreds kommun

Referensgrupp:




LänsIT-rådet
Kommunchefsgruppen
SKL-representant (eventuellt)

Utfall
Temagruppen satte 2014 bara upp ett mål för det kommande arbetet:


Unik kommunal service i Kalmar län möjliggjord med modern teknik

För att uppnå målet föreslogs en rad aktiviteter inom områdena







e-tjänster
mobilitet
kommunal samverkan
innovativ marknadsföring
delaktighet och öppenhet
säkerhet, integritet och tillit

Som ansvariga för de flesta aktiviteterna föreslogs kommunchefsgruppen eller
LänsITgruppen var för sig eller tillsammans. En mycket viktig effekt av
agendans rekommendationer blev att den dåvarande LänsITgruppen fick ett
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tydligare uppdrag av kommunchefsgruppen, som blev styrgrupp för det som i
fortsättningen kom att kallas LänsIT-rådet.
e-tjänster
Under 2015-2016 har ett intensivt arbete bedrivits först för att utreda
förutsättningarna i en förstudie, och därefter etablera samverkan kring
gemensam e-tjänstesamverkan i länet. En arbetsgrupp med representanter från
H2O-kommunerna(Hultsfred/Högsby/Oskarshamn), Kalmar och
Regionförbundet drev arbetet framåt, och en av H2O:s verksamhetsutvecklare
finansierades deltid för att jobba med förstudien. 7 av länets 12 kommuner har
skrivit avtal kring etableringen av ett e-tjänstekontor med två gemensamma etjänsteutvecklare. Kontoret placeras på IT-strategiska enheten vid Kalmar
kommun, som är värdkommun för samverkan. Upphandling av etjänsteplattformsanpassning och drift har genomförts och avtal har skrivits. De
båda utvecklarna påbörjade sin anställning i juni, 2017, och arbete pågår nu
för fullt i ny organisation, Cesam H. Västervik samarbetar på liknande sätt
inom Cesam Öst, som har sitt e-kontor i Norrköping. Och Vimmerby har
också sedan tidigare samverkan med fem östgötakommuner inom ITSAM.
Torsås, Borgholm och Emmaboda har valt att inte delta i e-tjänstesamverkan.
En första inventering av vilka e-tjänster som ska vara klara vid lanseringen
hösten 2017 har gjorts av de sju kommunernas samverkansråd. Inventering
och prioritering av kommande e-tjänster pågår ute i kommunerna och
kommer att sammanställas av samverkansrådet.
Mobilitet
Säkert, mobilt arbetssätt var ett av de områden som prioriterades högt både av
agendan och LänsIT-rådet. En arbetsgrupp som ska ta fram en rapport om
utmaningar och möjligheter kring säkert mobilt arbetssätt utsågs, men för
närvarande ligger gruppens arbetet vilande pga tidsbrist. Någon liknande
organisation/gemensam finansiering som i e-tjänsteprojektet har inte kommit
till stånd. Men arbete med säkerhet och mobilitet pågår ändå för fullt ute i
kommunerna och Landstinget. Avrop från gemensam tele/dataupphandling
möjliggör gemensam MDM-lösning i 5 kommuner + landstinget. MDM
(Mobile Device Management) ökar avsevärt organisationens förmåga att
efterleva säkerhetspolicies. Delvis kommer mobilt arbetssätt också att hanteras
i e-tjänstesamverkan (säkra inloggningar från mobila enheter). Direct Access
(DA) i kombination med krypterade hårddiskar testas som tillräckligt säker
lösning för bärbara datorer. Efos, Ineras nya e-identitetslösning för offentlig
sektor kan bidra med ytterligare struktur. En handlingsplan för informationsdelning inom e-hälsa (samordnande gruppen) är under framtagning. Eventuellt
planeras för en lösning inom ramen för den gemensamma e-tjänsteplattformen.
Kommunal samverkan
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Föreslagna aktiviteter fokuserade på etablering och utveckling av ett
gemensamt service center i länet:






Utred driftsformerna och jour för gemensamt service center, sondera
tjänstemarknaden.
Utred om fler kommuner ska bjudas in.
Upphandla, alternativt finansiera, etablering av infrastruktur för
servicecentret.
Prioritera och konsolidera de 10 system som först ska implementeras.
Identifiera och planera för implementering av nästa systemgrupp.

Den tanken har därefter svalnat och prioriterats ner av LänsIT-rådet, som
istället fokuserar på andra former av kommunal samverkan.
Gemensam drift för hela länet inte planerad men diskuterad i LänsIT-rådet.
Och någon sondering av tjänstemarknaden för att köpa sådana tjänster har inte
genomförts. Vimmerby kommun samverkar redan i ett kommunalförbund,
ITSAM, för gemensam drift och IT-utveckling. Tre kommuner
(H2O=Hultsfred, Högsby och Oskarshamn) har undertecknat en
överenskommelse om gemensam verksamhetsutveckling med hjälp av IT, och
anställt två gemensamma verksamhetsutvecklare. Utfallet ar hittills varit
positivt.
Punkterna om service center upplevs som oklara, då begreppet ”service
center” i förarbetena betecknar gemensam drift av gemensamma system,
exempelvis gemensamt ekonomisystem eller personalsystem, men begreppet
har inte fått allmän spridning. I vissa kommuner är begreppet synonymt med
kundtjänsten/receptionen/kontaktcenter. LänsIT-rådet har utsett en
arbetsgrupp att utreda driftsamverkan och konsultfirman HiQ fick uppdraget
att kartlägga behov, möjligheter och föreslå prioriteringar. Resultatet var
nedslående – de kunde inte hitta engagemang för driftsamverkan ute i
kommunerna och fokuserade istället på att utreda gemensam licenshantering,
som inte heller det gav några effekter. Men en hel del har ändå hänt rörande
driftsamverkan mellan kommuners IT och/eller verksamhetsstöd. Mörbylånga
och Borgholm har sedan ett par år gemensam IT-organisation. Nybro och
Emmaboda utreder samverkan runt IT-drift och jour. Högsby skannar fakturor
åt Västervik m fl. Några kommuner har gemensam IT-beredskap för
socialförvaltningarna. Gemensam drift och upphandling av spamfilter
planeras. Och många fler samverkansprojekt i olika former pågår.
Den sista aktiviteten inom kommunal samverkan handlade om att genomföar
kontinuerliga riskanalyser och uppföljningar före och efter varje större
förändring. Här tolkar gruppen åter att det endast handlar om förändring av
system i länssamverkan. De flesta kommuner tillämpar emellertid i allt högre
grad risk- och sårbarhetsanalyser, systemsäkerhetsklassning, ITIL Change
Management etc vid förändringar i de egna IT-miljöerna eller systemen.
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Innovativ marknadsföring
Ansvaret förlades till turism- och näringslivsansvariga, men eftersom förslaget
kom från temagruppen för kommunal e-utveckling kommenteras den även
under detta tema.
Här handlar det om att använda modern teknik i marknadsföringen av
kommunen. Framför allt har det hänt en hel del via kommunernas
kommunikationsavdelningar, som numera använder många digitala kanaler för
att föra ut information till och kommunicera med intresserade besökare,
presumtiva inflyttare, blivande medarbetare m fl. Facebook, LinkedIn,
Youtube m. fl. kanaler används medvetet inte bara för information/kommunikation utan också för marknadsföring och uppföljning av olika
kampanjer. Turistverksamheten utvecklas gradvis, men tämligen medvetet åt
det digitala hållet. Näringslivsutvecklare använder sig i allt högre grad av
digitala kanaler för att presentera kommunen som attraktiv för nyetableringar.
Delaktighet och öppenhet
Under detta insatsområde föreslogs en utredning om hur man på bästa sätt
inför e-arkiv i bred samverkan. En gemensam utredning har genomförts och
ledde fram till rekommendation till kommuner utan egen e-arkivlösning att bli
medlemmar i Sydarkivera. Många kommuner i länet avvaktar dock med att
ansluta sig, troligen pga kostnaderna och/eller att behovet inte upplevs som
akut. Kalmar kommun har sedan tidigare en egen lösning för e-arkiv.
Den andra rekommendationen förordade en utredning av IT som ett verktyg
för ökat inflytande i den demokratiska processen. Streamade sändningar från
kommunfullmäktige genomförs i flera kommuner. E-petition utreds som
variant av medborgarförslag. SKL har många olika projekt som uppmanar
kommunerna att arbeta inom området.
Säkerhet, integritet och tillit
Inför en gemensam säkerhetsplattform där kommuner, landsting och andra
myndigheter kan utbyta information. Den nyetablerade e-tjänsteplattformen
kan troligen komma att hantera säkra meddelanden.
Inför e-id-inloggning i e-tjänsteplattformen för säker kommunikation mellan
kommunen och dess invånare. Detta är på gång i implementation av nya etjänsteplattformen.
Utveckla och säkra den offentliga IT-infrastrukturen. Fortlöpande arbete inom
varje kommun. DNSSEC implementerat i alla kommuner, Stephens funktion
som gemensam resurs, utbildningar som har tagits fram.
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Säkerställ kompetensförsörjningen hos dem som förvaltar IT-infrastrukturen.
Fortlöpande insatser, gemensamma utbildningar. Medvetenhet via LänsITrådet, men stort personberoende av nyckelindivider. DNSSEC-utbildningar,
ITIL-utbildning, Nanolearning, m. fl. utbildningar som har tagits fram tack
vare gemensam informationssäkerhetssamordnare.

Gruppens värdering
Gruppen har för varje enskild prioriterad insats fått ange vad de anser vara de
viktigaste framgångsfaktorerna respektive hindren för en positiv utveckling.
Bland framgångsfaktorerna hittar vi














Tydlig resurstilldelning. Skapa engagemang, se över processer, ta fram
nyttokalkyler. Gemensamma beslut och två kommuner, H2O och
Kalmar som tagit mycket ansvar och drivit arbetet. (e-tjänsteplattform)
Tydlig resurstilldelning, tydlig beställning. Att de centrala är minst två.
Tydligt uppdrag centralt och tydliga kontaktvägar mot kommunerna.
Att vi har grundat med förutsättningar som plattformar mm för att
komma igång. (organisation för e-tjänsteutveckling)
Hitta gemensamma arbetssätt. Information om vad som händer.
Utpekade resurser för verksamhetsutveckling. Tydlighet från ledning.
Se över processen i hela kedjan så att det blir mer rationellt även om
man bara inför digitala blanketter. Interna e-tjänster lika viktigt för att
förankra utveckling. De centrala resurserna tillhandahåller metoder och
riktlinjer för hur arbetet bör utföras för bästa och likartade resultat.
(inventera behov av e-tjänster)
Att Efos är på nationell nivå. Gemensam telefoniupphandling.
(säkerhet för mobilitet)
Tydlig målbild. Gemensam identifieringslösning. Federerade
identiteter. (säkert informationsutbyte)
Tydlighet från politik/ledning, ska vi samverka eller inte? Utökad
samverkan genom e-tjänsteplattform, gemensamma resurser inom exv
IT-säkerhetskompetens. Gemensamma strategier och handlingsplan.
(driftsamverkan)
Upphandling är ett viktigt verktyg som gör att vi kan börja använda
gemensamma IT-system. (samverkan)
Samarbete, utbildningar och plan i samarbete med kommuner i Kalmar
län. Inga hinder, varje kommun kan välja att delta i samarbete. (earkiv)
Politiken måste prioritera området (IT som verktyg för ökat inflytande
i den demokratiska processen)
Behövs en statlig strategi och handlingsplan. Stephen har tagit på sig
uppdraget och det har därmed funnits resurs och driv för att genomföra
det. (säkerhet, integritet och tillit)
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Olika hinder som angivits














Det är svårt att få med verksamheten, motstånd från kommunala bolag
att se vinning med gemensam plattform. Organisationsproblematik,
vem ska ta beslut? Mandat i dessa frågor varierar och ligger ofta på fel
plats i organisationen (gemensam e-tjänsteplattform)
Svårt att få lokala resurser som kan prioritera arbetet. Om involverade
personer har svårt att se helheten ner på rätt nivå, dvs saknar
övergripande perspektiv. (organisation för e-tjänsteutveckling)
Mottagare på hemmaplan, föråldrade interna processer, brist på
mognad, drivet saknas i verksamheterna. Kommunicera med
medborgare och lyckas få engagemang. Att man inte gör jobbet på
hemmaplan. Förlitar sig på att någon annan ska göra arbetet. Det kan
vara en risk att de centrala resurserna tappar tålamodet med den
kommunala gången. (inventera behov av e-tjänster)
Mycket av frågan ligger hos leverantör. Täckningsproblematik. Saknar
en tydlig strategi. Arbetet är inte planerat. SKL är för lama. (säker
mobilitet)
Vad får vi göra, hur kan vi göra.? Leverantörslösningar. Ingen tydlig
övergripande strategi och handlingsplan. Olika egna stuprörslösningar
för olika verksamheter och dess motparter. (säkert informationsutbyte)
Upphandlingsregler. Tappat inflytande över den egna driften,
osäkerhet bland egna personalen inför samverkan begränsar. Ingen
tydlig övergripande strategi och handlingsplan. Olika egna
stuprörslösningar för olika verksamheter och dess motparter. Det
kräver lokalkännedom och/eller en annan organisation.
(driftsamverkan och jour)
Bredare samverkan än bara inom IT, dvs verksamheterna och
verksamhetsprocesserna. (prioriterade system att köra gemensamt)
För mycket papperskonstruktion, finns inget praktiskt arbetssätt färdigt
för att flytta data från alla system till en datamängd. Väldigt stort
projekt. Inte prioriterat. Problemet kan vara att Sydarkivera äger
arkivet och detta kan vara en bromsande effekt. (e-arkiv)
Ingen regionalt etablerad IT-utbildning i länet vilket försämrar
rekryteringsbasen. Saknar strategi och beslut från staten.
(kompetensförsörjning)
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Datum

Diarienummer

2018-11-01

180391

Landstingsdirektörens stab
Kanslienheten
Regionfullmäktige

Handlingsplan för regional bredbandsstrategi för
Kalmar län 2019-2025
Förslag till beslut
Regionfullmäktige antar Handlingsplan för regional bredbandsstrategi för
Kalmar län 2019 - 2025.
Bakgrund
Under 2012 antogs en regional bredbandsstrategi. Senare har nationella
strategier antagits som vägleder och till de delar som omfattar digital
infrastruktur arbetats in en ny regional bredbandsstrategi. De nationella
strategierna är Sverige helt uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi
(N2016/08008/D, 2016), För ett hållbart digitaliserat Sverige – en
digitaliseringsstrategi, (N2017/03643/D, 2017) och en nationell strategi för
samhällets informations- och cybersäkerhet (Skr. 2016/17:213, 2017).
Den regionala bredbandsstrategi är ett strategiskt långtidsdokument som
presenterar hur Kalmar län bör hantera de möjligheter och strategiska val
som den snabba utvecklingen inom digital infrastruktur driver för att dra
nytta av de möjligheter digitalisering och digital omställning erbjuder. Den
regionala bredbandsstrategin beskriver strategiska val på vägen för att
möjliggöra digital kommunikation i hela Kalmar län.
Den regionala bredbandsstrategin för Kalmar län är ett av flera
handlingsprogram under länets regionala utvecklingsstrategi.
Handlingsprogrammen ska förtydliga och konkretisera RUSens övergripande
strategier och innehålla mål och delstrategier, samt prioriterade aktiviteter
för regional samhandling. Den regionala bredbandsstrategin definierar de
utmaningar och möjligheter som vi bedömer kommer att ha störst betydelse
för länet utveckling inom digital infrastruktur fram till 2025. Länets
regionala bredbandsstrategi avgränsas därmed till områden av strategisk
betydelse och till insatser som kräver samverkan mellan aktörer. Det innebär
att den inte omfattar allt utvecklingsarbete för digital omställning eller
digitalisering. Den regionala bredbandsstrategins handlingsplan ingår även i
delen infrastruktur i den uppdaterade regionala agendan.
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Den kommande regionbildningen gör att den regionala bredbandsstrategin är
tänkt att antas av såväl regionförbundets som landstingets styrelser för att
slutligen beslutas av regionfullmäktige i januari 2019.
Ärendet kommer även att hanteras på den blivande regionala
utvecklingsnämndens sammanträde i januari.

Marie Nilsson
Sekreterare

Bilagor
1. Tjänsteskrivelse från Regionförbundet i Kalmar län daterad den
17 oktober 2018.
2. Regional bredbandsstrategi för Kalmar län 2019-2025.
3. Samrådsredogörelse - Regional bredbandsstrategi för Kalmar län 20192025.
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Arbetsutskottet

Regional bredbandsstrategi för Kalmar län 2019-2025
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår styrelsen att anta regional bredbandsstrategi för Kalmar
län 2019 - 2025.
Bakgrund
Kalmar län antog 2012 en regional bredbandsstrategi. Senare har nationella
strategier antagits som vägleder och till de delar som omfattar digital infrastruktur
arbetats in en ny regional bredbandsstrategi. De nationella strategierna är Sverige
helt uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi (N2016/08008/D, 2016), För ett
hållbart digitaliserat Sverige – en digitaliseringsstrategi, (N2017/03643/D, 2017)
och en nationell strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet (Skr.
2016/17:213, 2017).
Den regionala bredbandsstrategi är ett strategiskt långtidsdokument som
presenterar hur Kalmar län bör hantera de möjligheter och strategiska val som den
snabba utvecklingen inom digital infrastruktur driver för att dra nytta av de
möjligheter digitalisering och digital omställning erbjuder. Den regionala
bredbandsstrategin beskriver strategiska val på vägen för att möjliggöra digital
kommunikation i hela Kalmar län.
Den regionala bredbandsstrategin för Kalmar län är ett av flera handlingsprogram
under länets regionala utvecklingsstrategi. Handlingsprogrammen ska förtydliga
och konkretisera RUSens övergripande strategier och innehålla mål och
delstrategier, samt prioriterade aktiviteter för regional samhandling. Den regionala
bredbandsstrategin definierar de utmaningar och möjligheter som vi bedömer
kommer att ha störst betydelse för länet utveckling inom digital infrastruktur fram
till 2025. Länets regionala bredbandsstrategi avgränsas därmed till områden av
strategisk betydelse och till insatser som kräver samverkan mellan aktörer. Det
innebär att den inte omfattar allt utvecklingsarbete för digital omställning eller
digitalisering. Den regionala bredbandsstrategins handlingsplan ingår även i delen
infrastruktur i den uppdaterade regionala agendan.
Den kommande regionbildningen gör att den regionala bredbandsstrategin är tänkt
att antas av såväl regionförbundets som landstingets styrelser för att slutligen
beslutas av regionfullmäktige i januari 2019. Förhoppningen är att också andra
organisationer kommer att ställa sig bakom det slutliga dokumentet.

2

Sammanfattning
I stort är remissinstanserna positiva till innehållet och ställer sig bakom föreslagna
mål och insatser.
Flera av synpunkterna handlar om vikten av att lägga fokus på utbyggnaden av
fiber i kvarvarande områden. Detta är givetvis oerhört viktigt och finns även med
som ett mätbart mål, men det är också viktigt att inta en strategisk inriktning vad
gäller utveckling och innovation av befintliga nät samt av olika tjänster i dessa.
Båda spåren behöver genomföras parallellt.
Det finns även synpunkter som vill se alternativa tekniska fasta anslutningar i
syfte att förverkliga en snabbare och i varje fall kortsiktigt en billigare
utbyggnadstakt. Det framgår av synpunkterna att det saknas samsyn i att
alternativa tekniker är en väg framåt för att nå målen. Beslut som fattas om hur
fiberutbyggnad och hur fasta anslutningar till hushåll och arbetsställen genomförs
får effekter på utvecklingen av trådlösa nät de kommande åren. Det får även effekt
på förutsättningarna att nå målen i bredbandsstrategin för år 2023 och 2025.
Strategin har inriktningen att fiberbaserade heterogena öppna nät är vägvalet,
vilket ger möjlighet till alternativa tekniker även för fasta anslutningar, men att
fibernät fortsatt är basen för utbyggnad.
Strategins omfattning och innehåll syftar till att försöka fånga utvecklingen av
digital infrastruktur fram till 2025. Mängden frågor och frågornas inbördes
beroende är många. Handlingsplanen med insatser löper till 2020 och behöver
löpande utvecklas under perioden fram till 2025. Det är därför inte möjligt att idag
vara helt tydlig i vilka insatser som behöver genomföras under strategins hela
tidshorisont.
Markfrågor och tillståndshantering får stor uppmärksamhet bland
remissynpunkterna. Dessa frågor är en del av strategin och förtydligas ytterligare i
strategin och i handlingsplanen.
Behovet och betydelsen av att näten ska vara tillgängliga och säkra ökar samtidigt
som det i nuläget är en otydlig situation av ansvarsfördelningar och även vad
frågeställningen innebär. Bland remissvaren finns en efterfrågan på mer insatser
inom området. Dessa frågor måste lyftas så att en styrning utvecklas nationellt.
Det är också viktigt med omvärldsbevakning för att se hur det påverkar
utvecklingen av bredbandsinfrastruktur i Kalmar län. Strategin tar ett stort grepp
om frågeställningen och vikten av den. Ett aktivt arbete för att följa och om
möjligt driva på detta arbete även nationellt, blir viktigt.
Revideringar
Vissa synpunkter som inkommit har föranlett mindre justeringar. Det kan t.ex.
röra sig om ändringar av enstaka ord, förenklingar av krångliga formuleringar,
komplettering av målgrupper och liknande. I övrigt har texten genomgått
ytterligare korrekturrättning vilket också innebär mindre redigeringar gentemot
remissversionen. Organisatoriska benämningar har också ändrats för att matcha
den struktur som kommer att finnas inom Region Kalmar län efter den 1/1 2019.
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Dock har begreppen landsting och regionförbund behållits när det gäller historiska
beslut och händelser.
Följande större revideringar har skett:
Under det strategiska vägvalet ”Bredbandsinfrastruktur bör integreras in en
utvecklad samhällsplaneringsprocess, som möjliggör omställning för ett datadrivet
samhälle”, har ett nytt avsnitt om markägare och infrastrukturintressenter tagits
med. Detta efter ett flertal inkomna synpunkter om bland annat markavtal,
tillståndshantering och vikten att beakta markägares intressen. Det har även i
insatsområdet 4.3.2 förtydligats med att frågor kring markavtal och
tillståndshantering ingår som del av insatsen.
Övrigt
Grafisk formgivning av den regionala digitala agendan enligt Region Kalmar läns
grafiska profil kommer att ske då denna är tillgänglig att användas.
Beslutsunderlag:
Regional bredbandsstrategi för Kalmar län 2019-2025.
Samrådsredogörelse - Regional bredbandsstrategi för Kalmar län 2019-2025
Checklista för jämställda beslut.
Skickas till:
Handläggare: Magnus Hammarstedt, magnus.hammarstedt@rfkl.se, 0480-448371
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Kalmar län 2018-2025

Förord
Tillgång till och användning av digital kommunikation ger ökade möjligheter att ta del av samhällets
tjänster och utbud, ta del av digitala tjänster samt driva och utveckla företag. Det bidrar också till
social sammanhållning. För ett hållbart samhällsbygge är bredbandsinfrastrukturen en förutsättning.
Syftet med bredbandsstrategin är att skapa förutsättningar för fortsatt bredbandsutbyggnad så att alla
kan delta i det demokratiska samhället och kunna använda digitala tjänster oavsett var man bor, verkar
och vistas. Strategin innehåller länets övergripande vision, mål och insatser för
bredbandsutvecklingen. Den regionala strategin omsätter den nationella bredbandsstrategin till
regionala förutsättningar i Kalmar län.
Genom en bredbandsinfrastruktur i ständig utveckling kan möjligheter och risker hanteras och skapa
förutsättningar för ett datadrivet samhälle, för digitalisering och för digital omställning. Det innebär att
det i områden där människor och uppkopplade saker (sakernas internet) normalt befinner sig, bör vara
möjligt att använda digitala tjänster som efterfrågas via trådlös eller fast uppkoppling. Det datadrivna
samhället uppnås genom innovativa lösningar, öppenhet och uppkoppling. Infrastrukturen avser inte
bara fysisk infrastruktur, utan i ett datadrivet samhälle är data i sig en del av infrastrukturen. Samtidigt
är det viktigt att ständigt hantera de risker som finns kring data och tillgängligheten av data. Det
regionala perspektivet i flertalet utmaningar inom bredbandsinfrastruktur måste lyftas fram. Dels bör
regionen i flertalet frågeställningar agera samlat för att blir en större aktör, öka och samordna
kompetenser och i möjligaste mån nå en bättre samhällsekonomisk effekt.

Ulf Nilsson

Anders Henriksson

Ordförande
Regionförbundet i Kalmar län

Ordförande
Landstinget i Kalmar län
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Kalmar län 2018-2025

Sammanfattning
Tio strategiska vägval
1. Användaren är i centrum för utveckling av bredbandsinfrastrukturen i Kalmar län.
2. Fiberbaserade nät, där heterogena öppna nät samverkar, är grunden för att möjliggöra
digital kommunikation i hela Kalmar län
3. Bredbandsinfrastrukturen bör möjliggöra digital kommunikation för alla
4. Fortsatt marknadsstyrd utveckling kompletterad med offentliga insatser oavsett vem
som äger nät för digital kommunikation
5. Kalmar län bör aktivt ta del av utvecklingen inom bredbandsinfrastruktur
internationellt, nationellt och interregionalt
6. Regional samverkan och dialog kring länets bredbandsutveckling mellan regionala
aktörer, kommuner, näringsliv, marknadsaktörer och intresseorganisationer
7. Uppmuntra marknadsinvesteringar som möjliggör tillgång till digital kommunikation i
hela Kalmar län
8. Öppna, resilienta och hållbara nät för digitala tjänster
9. Kvalitetssäkrade öppna, resilienta och hållbara nät med säkerhet och tillgänglighet som
är samhällsekonomiskt hållbart
10. Bredbandsinfrastruktur bör integreras i en utvecklad samhällsplaneringsprocess, som
möjliggör omställning för ett datadrivet hållbart samhälle
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Övergripande mål
Det övergripande målet är att möjliggöra digital kommunikation1 i hela Kalmar län för alla, allt
och alltid där bredbandsinfrastrukturen motsvarar användarens behov av digital
kommunikation som stödjer digital omställning.

Delmål


År 2020
…bör 100 procent av hushållen och företagen ha tillgång till minst 100 Mbit/s bredband



År 2023…
…bör hela Kalmar län ha tillgång till digital kommunikation av god kvalitet där alla och allt
normalt befinner sig



År 2025
…bör hela Kalmar län ha tillgång till snabbt bredband – bör minst 98 procent av alla hushåll
och företag samt publika platser ha tillgång till minst 1 Gbit/s
…bör hela Kalmar län ha tillgång till digital kommunikation av god kvalitet

Digitalisering och digital omställning stödjer en hållbar utveckling. Den ger tillgång till en större
arbetsmarknad, större tjänstemarknad, nya utbildningar och ett större kulturutbud. Det bidrar till ett
demokratiskt, jämlikt och jämställt samhälle att växa i. Där vi människor, företag och organisationer
har tillgång till och är aktiv del av en digital global ekonomi och ett digitalt globalt samhälle2.
Bredbandsinfrastrukturen ökar tillgängligheten till marknaden för digitala produkter och tjänster för
konsumenter och företag i regionen så digitaliseringens fulla potential ska kunna tillvaratas.
Användaren ska vara trygg i att uppkopplingen fungerar för den interaktiva användning och för
utveckling av de digitala tjänster och datakommunikation som ett datadrivet samhälle behöver.
Enskilda individer, statliga myndigheter, kommuner, landsting, företag och andra organisationer är i
dag beroende av tillförlitliga elektroniska kommunikationstjänster som fungerar under alla
förhållanden3. Genom att utvecklas med och vägledas av innehållet i bredbandsstrategin skapar vi
förutsättningar för en ökad användning av digitala nät och tjänster där användaren kan växa i. I en
digital ekonomi och ett digitalt samhälle driver vi alla efterfrågan av ständig tillgänglighet, ökande
datatrafik, högre säkerhet samt nya funktioner och tjänster. Målen för digital kommunikation är
baserade på att heterogena fiberbaserade nät v finns i närheten av hushåll, företag och områden där
människor och saker normalt befinner sig. Det innebär att anslutningar, till fasta platser, och
uppkoppling kan vara fasta och trådlösa. Olika faktorer som ex. geografiskt läge, byggnaders
konstruktion, användarutrustning och användning påverkar vilken teknik som är lämplig.
Digital kommunikation omfattar elektronisk kommunikation och avser tillgång till stabil och sömlös
uppkoppling av god kvalitet. Det innebär att det bör vara möjligt att interaktivt använda de digitala
tjänster som efterfrågas, situationsanpassat, via trådlös eller fast uppkoppling. I normalfallet innebär
det att det finns applikationstäckning. Applikationstäckning innebär att det finns möjlighet att
interaktivt använda tjänster, applikationer och andra funktioner utanför hem eller arbetet, till exempel i
kollektivtrafik, i bilen och på promenaden4. Samma gäller för uppkopplade saker. Digital
kommunikationen bör vara så stabil och av sådan kvalitet att användaren inte upplever begränsningar i
sin situationsanpassade användning. Målen innebär att alla och allt bör ha möjlighet anslutning och
1

Elektronisk kommunikation, Lagen om elektronisk kommunikation, (Lag 2003:389)
EU Digital Single Market, Creating a European Digital Economy and society with growth potential, 2016
3
Nationell strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet (Skr. 2016/17:213), 2017
4
Sverige helt uppkopplat 2025, N2016/08008/D, Regeringskansliet, 2016
2
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uppkoppling samt är beroende av skäliga erbjudanden. Utgångspunkten är en marknadsdriven
utbyggnad i samklang med det offentligas behov och ansvar för långsiktigt hållbar tillgång till viktig
infrastruktur. Det innebär en fortsatt marknadsstyrd utveckling kompletterad med offentliga insatser.
Faktisk anslutning och uppkoppling förutsätter individens efterfrågan samt vilja och intresse att
investera5.

Agenda 2030

Den regionala bredbandsstrategin handlar om att möjliggöra digital kommunikation för hela Kalmar
län. Agenda 2030 och FN:s globala hållbarhetsmål utgör ramen också i detta sammanhang. Det
datadrivna samhället berör all samhällsutveckling och därigenom samtliga globala mål för hållbar
utveckling. Detta handlingsprogram har dock tydligast koppling6 till följande Agenda 2030 mål:
8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11. Hållbara städer och samhällen
12. Hållbar konsumtion och produktion
16. Fredliga och inkluderande samhällen
17. Genomförande och globalt partnerskap

5
6

Sverige helt uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi (N2016/08008/D), 2016
Broadband catalyzing sustainable development, ITU Broadband commission, 2018
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Tio strategiska vägval
1. Användaren är i centrum för utveckling av
bredbandsinfrastrukturen i Kalmar län
Bredbandsinfrastrukturen utvecklas för användning av olika digitala tjänster och applikationer för
såväl användare som uppkopplade saker. När en person till exempel använder en mobiltelefon, söker
på internet, lägger upp foton på sociala nätverk eller betalar med kreditkort skapas data som beskriver
aktiviteterna. Såväl individer, företag som offentlig sektor genererar data. Det är nu viktigt att sätta
användaren i centrum för utvecklingen av bredbandsinfrastrukturen.
Behovet av sömlös uppkoppling för användare och saker, vilket innebär att vara ständigt uppkopplad,
ökar hela tiden. Interaktiva användare kommer att utveckla och öka behovet av att generera data som
skall kommuniceras ”upp till internet”. Realtidsanvändning i en ökad digitalisering av samhället ställer
även krav på låg fördröjning och trafikklasser för olika applikationer och datakommunikation där
användaren behöver kunna flytta sig mellan olika nät, tekniker och leverantörer. Detta kräver även
högre hastighet och ökad kapacitet i näten och leder till en bättre upplevelse av täckning och kapacitet.
Digitaliseringen möjliggör och leder till en ökad individualisering7 av användaren. Denna nya nivå av
användarorientering påverkar företag, civilsamhällets organisationer och även offentlig verksamheter.
Det är viktigt att användaren har valfrihet kring tjänster och leverantörer för sitt behov av digital
kommunikation.
Uppkopplade stråk för resande med behov av mer eller mindre ständig uppkoppling kräver säkerställd
tillgång till stabil och sömlös uppkoppling av god kvalitet. Det öppnar upp möjligheten för resenärerna
att använda restiden för exempelvis arbete eller studier. En viktig inriktning blir därför att förbättra
kapaciteten i de trådlösa näten efter länets mest trafikerade starka stråk, och speciellt där det
förekommer starka kollektivtrafikrörelser. Ska användare och saker vara uppkopplade där de normalt
vistas och på väg mellan hemmet och arbetet krävs investeringar i såväl täckning som kapacitet samt
nyttjande av olika spektrum. Flertalet trådlösa nät finns och kommer utvecklas och byggas ut. Trådlös
täckning bygger på kombinationen av antalet master (ex. basstationer), frekvenser samt nät samt flera
nätägare och operatörer.
Det blir allt viktigare att beakta utmaningar kring länets alla miljoner uppkopplade sensorer och annan
användarutrustning samt operativsystem i näten. Digital kommunikation börjar och slutar i
uppkopplade sensorer och andra användarutrustningar som bör vara hela och uppdaterade.

7

Digitaliseringskommissionen, Temarapport 2 Det sociala kontraktet, 2016
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2. Fiberbaserade nät, där heterogena öppna nät
samverkar, är grunden för att möjliggöra digital
kommunikation i hela Kalmar län
För att möta ett datadrivet samhällets behov av överföring av små och stora datamängder över stora
avstånd med hög hastighet, stor kapacitet, liten fördröjning, ständig uppkoppling och tillgänglighet
behövs en samverkande bredbandsinfrastruktur. Oavsett om uppkoppling eller anslutning till
användare eller sak sker via ett flertal både fasta och trådlösa nät är fiberbaserade nät avgörande för de
stora mängder data som ska transporteras, till och från användaren eller sak.
Det är därför prioriterat att en marknadsstyrd utbyggnad av fiberbaserade heterogena öppna nät görs så
att hushåll och företag har tillgång till nät och möjlighet att anslutas i Kalmar län. För utvecklingen av
bredband i Kalmar län innebär detta att nuvarande fokus på fiber och utbyggnad av fibernät behöver
kompletteras och omfatta passiv infrastruktur som inplacering och kraftförsörjning, trådlösa nät, aktiva
nät samt mjuk digital infrastruktur.
Vidare ska PTS föreskrifter om krav på driftsäkerhet8 säkerställa att marknadens aktörer bedriver ett
kontinuerligt och långsiktigt driftsäkerhetsarbete. Det är av vikt att marknadsaktörerna aktivt verkar
för en höjd kvalitetsnivå, bland annat vad avser nätsäkerhet, samt formulerar miniminivåer för
specifika funktioner som motsvarar kraven på säkerhet och robusthet för samhällsviktiga digitala
tjänster samt att ha stöd för IPv6.
Bredbandsinfrastrukturen bör vara en central fråga hos berörda offentliga aktörer på statlig, regional
och kommunal nivå. Enligt den nationella bredbandsstrategin9 ska det långsiktiga behovet av
bredbandsinfrastruktur ingå som en del i kommunernas utvecklings- och planeringsarbete samt i det
regionala tillväxtarbetet. I plan- och bygglagen10 har elektroniska kommunikationer förts in som ett
allmänt intresse sedan 2011.

8

Föreskrifter om krav på driftsäkerhet, PTSFS 2015:2, Post- och telestyrelsen, 2015
Sverige helt uppkopplat 2025 (N2016/08008/D)
10
Plan- och bygglag (2010:900), 8 kap § 10
9
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3. Bredbandsinfrastrukturen bör möjliggöra digital
kommunikation för alla
Bredbandsinfrastrukturen bör möjliggöra digital kommunikation för alla, men att faktisk anslutning,
uppkoppling och användning förutsätter individens efterfrågan.
Det är viktigt att konsumenter och företag fortsätter investera i bredbandsanslutningar och
uppkoppling med tillräcklig kapacitet. Att möjliggöra digital kommunikation innebär att alla och allt
bör ha möjlighet till anslutning och uppkoppling till skäliga erbjudanden. Faktisk anslutning och
uppkoppling förutsätter individens efterfrågan samt ekonomiska möjlighet, vilja och intresse att
investera11. Det är därför viktigt att alla hushåll och företag får minst ett erbjudande om anslutning av
byggnader respektive internetaccess för att kunna göra aktiva val. Den bredbandsuppkoppling som
krävs i en viss situation kan vara fast eller trådlös.
En förändrad arbetsmarknad ställer nya krav på mobilitet och tillgång till bredband. Företag
digitaliseras i allt högre utsträckning, vilket ställer ökade krav på att medarbetare ska kunna vara
uppkopplade, inte bara från arbetet utan även i hemmet, under pendling till och från arbete samt på
resor och möten. Ur ett nätperspektiv behövs även sensorer, användarutrustning och operativsystem
lyftas fram som viktiga delar för digital kommunikation.
Samtidigt är det viktigt att det offentliga samhället bidrar med åtgärder som underlättar när
geografiska avstånd och lägre befolkningstäthet leder till dyrare utbyggnad per anslutning.

11

Sverige helt uppkopplat 2025, N2016/08008/D, Regeringskansliet, 2016
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4. Fortsatt marknadsstyrd utveckling kompletterad
med offentliga insatser oavsett vem som äger nät för
digital kommunikation
Att möjliggöra digital kommunikation i Kalmar län kräver marknadsdriven utbyggnad och utveckling.
Det innebär att investeringar i nät för digital kommunikation drivs av marknadsaktörer och
kompletteras i förekommande fall med offentliga insatser i samklang med det offentligas behov och
ansvar för långsiktigt hållbar tillgång till viktig infrastruktur för invånare, näringsliv, besökare och
offentlig verksamhet. Det är därför prioriterat att en marknadsstyrd utbyggnad av fiberbaserade nät
görs så att hushåll och företag har tillgång till nät och möjlighet att anslutas samt uppkopplingar i hela
Kalmar län.
I Kalmar län är det stora skillnader i kommunernas sätt att arbeta med bredbandsutveckling. Det är
också stora skillnader i hur långt utbyggnaden har nått. Det kommer därför inte finnas ett enda rätt sätt
att hantera frågan nu och framåt. Den utgångspunkten innebär att vi behöver blanda regionala,
mellankommunala och lokala lösningar för att nå målen i bredbandsstrategin. Samverkan och även
samhandling kommer vara behovsanpassat. Dels för att minska transaktionskostnader för
bredbandsutbyggnad, dels för ökad förståelse för var gränsen går för vad som kan anses vara
marknadsstörande i förhållande till betydelsen av att kommunens invånare och företag har tillgång till
nät för digital kommunikation.
Då bredbandsmarknaden redan är etablerad med ett antal aktörer är det viktigt att regionen agerar så
att villkoren för dessa och potentiella nya aktörer påverkas på ett positivt sätt. Aktörer på marknaden
omfattar privatägda och föreningsorganiserade marknadsaktörer såväl som offentligt ägda aktörer, till
exempel kommunala nätverksamheter, samt statliga myndigheter och bolag, vilka erbjuder
bredbandsinfrastruktur för digital kommunikation till kunder.
För offentliga organ gäller att stimulera utbyggnad där marknaden inte anser det vara lönsamt att
investera. Investeringar kan förordas då det ger en större utväxling på satsat kapital, för att undvika
flera bidragssystem samt att bidrag kan vara kostnadsdrivande. I de flesta fall kan detta lösas genom
att konkurrensutsättning sker inför olika insatser, exempelvis genom upphandling. Med upphandling
följer en möjlighet att ställa krav. Strävan är en marknad i harmoni med samhällets behov av
tillräckligt täckande robust infrastruktur för att kunna tillgodose samhällsservice och hållbar tillväxt.
När nu regeringen höjer ambitionsnivån och bredbandsmålen omfattar alla är det avgörande att
marknadens aktörer fortsätter sina investeringar och ges incitament och förutsättningar för det12.

12

Sverige helt uppkopplat 2025, N2016/08008/D, Regeringskansliet, 2016
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5. Kalmar län bör aktivt ta del av utvecklingen inom
bredbandsinfrastruktur internationellt, nationellt och
interregionalt
Kalmar län ska aktivt ta del av utvecklingen inom bredbandsinfrastruktur internationellt, nationellt och
interregionalt.
Det är viktigt att aktivt bevaka och delta i regionala, nationella och internationella arbeten kring digital
omställning och bredbandsinfrastruktur. Detta för att tidigt se behov av förändringar och snabbt ta
fram nya strategier för investeringar samt aktivt påverka så Kalmar län kan hantera den digitala
omställningen då det behövs.
Bredbandsinfrastruktur bör utvecklas tillsammans med det datadrivna samhällets förändringstryck
kring infrastruktur, fysisk planering, logistik, kollektivtrafik, pendlingsmönster, besöksnäring,
klimatsmart boende, bra mat för framtiden samt hälsofrämjande med digital teknik.
Regionalt utvecklingsansvariga har en koordinerande och stödjande roll i att informera om
utvecklingen inom bredbandsinfrastruktur och att ha en dialog med aktörer inom bredbandsmarknaden
interregionalt, nationellt och internationellt så befintliga, och om möjligt potentiella, synergier och
samhällsekonomiska effekter kan utnyttjas.
Länets bredbandsinfrastruktur behöver även sättas in i ett drifts-, försvars- och beredskapsperspektiv.
Med driftsäkerhet avses främst upprätthållande av funktion och tillgänglighet, men även uthållighet
vid extraordinära händelser. Betydelsen av att nät fungerar och är tillgängliga blir alltmer kritiskt i takt
med en ökad digitalisering. Investeringar av försvars- och beredskapsskäl kan behöva göras. Det
kräver samordning av information och planering.
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6. Regional samverkan och dialog kring länets
bredbandsutveckling mellan regionala aktörer,
kommuner, näringsliv, marknadsaktörer och
intresseorganisationer
Regionala bredbandsforum behöver breddas och omfatta dialog och samverkan mellan regionala
aktörer, kommuner, näringsliv, marknadsaktörer, intresseorganisationer samt högre utbildning.
Syftet är att främja samsyn och hitta konstruktiva lösningar som kan bidra till bättre förutsättningar för
innovation, konkurrens, drift och utbyggnad av bredband i Kalmar län.
Behovet av samverkan utgår vi från att användarens behov omfattar mer än vad som ryms inom en
intressents gränser och möjligheter samt där användaren såväl tar del av innehåll och bidrar med
innehåll. Samtidigt driver en ökande komplexitet till att ”vi kan inte lösa den här komplexa
utmaningen själva, för vi äger inte hela lösningen”13. Behovet att öka deltagandet i regionala
bredbandsforum med icke-offentliga aktörer drivs av den förväntade nyttan av att länet blir mer
attraktivt att verka i, ökar investeringsviljan och att vara delaktiga i utvecklingen av
bredbandsinfrastrukturen.
Området adresserar även sakernas internet (Internet of Things) samt stora datamängder och öppen
data. Andra viktiga sektorer av särskilt intresse inom ramen för regional utveckling där utvecklingen
av bredbandsinfrastrukturen behöver samverka i högre utsträckning är bland annat besöksnäring,
industri, gröna näringar och tillhörande värdekedjor, transportsystem och kollektivtrafik samt e-hälsa
och vård där användaren befinner sig. Det skapar förbättrade förutsättningar för snabbare och högre
samhällsnytta och tillväxt.
En organisations, såväl som en regions, förmåga till innovation i en digital tid beror till stor del på
förmågan att förädla data till tjänster och produkter som skapar värde. Slutligen fungerar öppna data
som råvara för innovation. När öppna data dessutom är standardiserad, skapar det marknader.
Sammantaget ger det stora möjligheter till innovation, ökad hållbar tillväxt och nya jobb i alla
branscher och samhällssektorer, från transport till hälsa och utbildning. Öppna data är alltså en viktig
del av den infrastruktur som krävs i bygget av ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart
samhälle14.
Regional utveckling initierar och ansvarar för regionalt bredbandsforum. Bredbandsforum bör arbeta
på ett sätt som möjliggör informella diskussioner och utbyte av information. Forumet bör aktivt arbeta
för att visa på goda exempel samt hantera de hinder och möjligheter som utveckling av
bredbandsinfrastrukturen som identifieras.

13
14

Blueprint for cities and regions as launch pads for digital transformation, European Commission, 2016
Det datadrivna samhället, Temarapport 2016:1, Digitaliseringskommissionen, 2016
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7. Uppmuntra marknadsinvesteringar som möjliggör
tillgång till digital kommunikation i hela Kalmar län
Länets bredbandsinfrastruktur byggs upp av olika nät och olika aktörer. Genom kontinuerlig dialog
med marknadens aktörer uppmuntra utbyggnad, uppgradering och användning av flera olika nät.
Det krävs också en dialog med marknadsaktörer så Kalmar län är en intressant region att investera i
och att delta i olika utvecklingsprojekt. Länet bör initiera och stödja utveckling av testbäddar vilka
bygger på samverkan och samhandling mellan olika aktörer och intressenter vilka skapar
kommersiella projekt för tester och för utveckling av bredbandsinfrastrukturen. Regionala och
kommunala aktörer bör genom öppna och kommersiella samarbeten samla lokala och andra
intresserade aktörer för att dela på insatser i olika projekt. I digitala ekosystem är offentliga aktörer en
del av lösningen vilka förenklar genomförandet men andra aktörer står, normalt, för teknik,
finansiering och kommersiell utveckling. Dessa digitala ekosystem är normalt behovsanpassade.
Det är av särskilt regionalt intresse att arbeta för att utveckla ett horisontellt och plattformsbaserat
synsätt på utvecklingen av digital kommunikation kopplat till det datadrivna samhället. Öppna nät
även vad gäller mjuk infrastruktur är viktigt för att om möjligt öka valfrihet och konkurrens. Detta för
att säkerställa att nät öppnar upp för många applikationer och tillämpningar samt motverkar
inlåsningseffekter. Särskilt bör detta omfatta det offentligas investeringar i nät som avser att
säkerställa enskilda aktörers eller användningsfall. Offentliga organ behöver stimulera utbyggnad där
marknaden inte anser det vara lönsamt att investera samt aktivt arbeta för att inte tränga ut privata
investeringar utan bidra med egna insatser för att möjliggöra och stimulera investeringar. Det är av
vikt att beakta så egna investeringar inom digitalisering av verksamheter kan vara öppna för ex.
näringslivet att kunna samnyttja och växla upp investeringar. Genom att stimulera konkurrensen inom
kommunen och hålla isär kommunens egna verksamheter möjliggörs ett leverantörsneutralt synsätt
vilket stärker invånares och näringslivets möjligheter att välja. Detta kan innebära att parallell
infrastruktur, på olika nivåer i värdekedjan, etableras vilket över tiden kan vara önskvärt.
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8. Öppna, resilienta och hållbara nät för digitala
tjänster
Bredbandsinfrastrukturen möjliggör att användare och saker kan använda digitala tjänster där de
befinner sig samt att kommunicera med andra användare och saker. Det driver på behovet av öppna,
resilienta och hållbara nät för att hela kedjan ska fungera så användarupplevelse och nytta kan
optimeras. För att inkludera den digitala tjänstens hela kedja breddas omfattningen för
bredbandsinfrastruktur till att förutom så kallad passiv digital infrastruktur till exempel fiber till att
även omfatta så kallad mjuk digital infrastruktur och aktiva nät. Mjuk digital infrastruktur och aktiva
nät omfattar övervägande programvara för att styra datatrafiken till och från användare och inom
internet. Samtidigt är det ett område vilket tekniskt och kommersiellt är mer svåröversiktligt och där
utvecklingen går fortast.
För Kalmar län gäller att skapa goda förutsättningar för aktörer inom mjuk digital infrastruktur och
öppna aktiva nät. Här behöver flera aktörer samverka för att säkerställa tillgång till väl fungerande
kommunikationslösningar. Det finns alltid risken att genom långa och omfattande direkta eller
indirekta inlåsningar begränsa möjligheterna till en väl fungerande utveckling. Här ska kommunerna
och regional bredbandskoordinator aktivt verka för att fler aktörer fortsatt finns och nya etablerar sig i
länet. Så användare ska kunna välja mellan flera leverantörer och kvalitet av digital kommunikation.
Begreppet öppna nät är delvis vilseledande, eftersom det indikerar att fibernätet är öppet för aktörer att
etablera sig, när det i praktiken enbart innebär att nätet enbart för aktörer att etablera sig på
kommunikationstjänstenivån. Det förekommer att allmännyttan, bostadsrättföreningar och nätägare
upphandlar ex. kommunikationsleverantör, vilket i praktiken innebär en exklusivitet, även om det från
teknisk synvinkel inte behövs. Det kan även vara att nätägare även agerar kommunikationsleverantör
vilket innebär en vertikal integration av värdekedjan.
Separation av funktioner från den fysiska passiva infrastrukturen till mjukvarubaserad funktioner i
nätet så kallade virtuella nät skapar nya förutsättningar och möjligheter att snabbare utveckla bättre
användningsanpassade kommunikationslösningar samt bättre hantering av digital kommunikation för
bland annat välfärds- och samhällstjänster. Här behöver kundens valmöjligheter till digital
kommunikation stärkas och där nätneutral internetaccess är vägledande för en demokratisk och
jämställd utveckling av digital infrastruktur. Genom att tillämpa en konsumtionsdriven värdekedja
skapas förutsättningar för ökad konkurrens, ökad valfrihet samt lägre inträdeströsklar för nya aktörer i
värdekedjan. Det motverkar även vertikal integration och inlåsningseffekter. Genom utvecklingen för
det datadrivna samhället ställs nya krav på näten vilket förändrar arkitekturen av näten. För att hantera
behov av låg fördröjning, högre kapacitet i näten, säkerhet, tillgänglighet och optimera transporter av
data sker förflyttningar av så kallade molntjänster närmare användaren. Denna efterfrågan driver på
investeringar i främst mjukvarubaserade virtuella lösningar, men även behov av fysisk infrastruktur
och installationer närmare där användaren befinner sig. Parallellt ökar betydelsen av säker digital
kommunikation i näten vilket i första hand hanteras genom utveckling av blockkedjeteknologi samt
olika krypteringstekniker. Det är därför intressant och viktigt att öka kunskapen och se till
möjligheterna att länet tidigt får tillgång till nya funktioner i näten samt att näten utvecklas till att vara
tillgängliga för olika applikationer, användare och kunder.
Detta främjar innovation inom främst näringslivet men även för offentlig verksamhet och invånare.
Särskilt bör detta omfatta det offentligas investeringar i nät som avser att säkerställa enskilda aktörers
eller användningsfall möjliggörs ett leverantörsneutralt synsätt vilket stärker invånares och
näringslivets möjligheter att välja. Tillgång till ett öppet utbud av digitala tjänster och kvalitetssäkrade
nät kan vara lika betydelsefullt som tillgång till mycket snabbt bredband.
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9. Kvalitetssäkrade öppna, resilienta och hållbara nät
med säkerhet och tillgänglighet som är
samhällsekonomiskt hållbart
Under tiden fram till år 2025 kommer mycket fokus fortsatt att vara på utbyggnad av fysiskt nät.
Samtidigt är idag mer än 60 procent av länets hushåll och arbetsplatser anslutna och befinner sig nu i
användningsfas. Ur ett regionalt perspektiv behövs beredskap för att det kan finnas brister i delar av
näten eller att olika delar av nätet fungerar mindre väl tillsammans samt att det sker förändringar i
näten av såväl teknisk funktion och att nätägares intressen förändras. Insatser behövs för att fastställa
kvaliteten i olika delar av nätet och därigenom ge förutsättningar för samhällsnyttiga digitala tjänster
att vidareutvecklas i näten. Här ska regionala aktörer samverka med kommunerna om en
kvalitetsanalys av näten. Analysen kan resultera i ett förbättringsprojekt fristående från marknadens
aktörer. En annan aspekt är att näten ska få en sådan klass- och kvalitetsstämpel att framtida
strukturomvandling på marknaden blir möjlig. Kvalitetssäkrade nät kan drivas rationellt och
konkurrensutsatt vilket borgar för driftsäkerhet och låga driftkostnader baserad på en
samhällsekonomisk riskhantering. Detta motiverar att regionen skapar handlingsutrymme för att kunna
säkerställa en utbyggd och robust bredbandsinfrastruktur för överskådlig tid.
Riskhantering medför en avvägning om värdet av insatser för att hantera riskerna jämfört med
sannolikheten för att det inträffar vilket driver arbetet för att skapa en grundläggande
driftsäkerhetsnivå för befintliga nät och utveckla kvalitet i nya nät. Med driftsäkerhet avses främst
upprätthållande av funktion och tillgänglighet, men även uthållighet vid extraordinära händelser.
Utgångspunkt är att ökande krav på robusthet och säkerhet i första hand ska tillgodoses av marknadens
aktörer. Vidare ska PTS föreskrifter om krav på driftsäkerhet15 säkerställa att marknadens aktörer
bedriver ett långsiktigt och kontinuerligt driftsäkerhetsarbete. det är av vikt att marknadsaktörerna
aktivt verkar för en höjd kvalitetsnivå, bland annat vad avser nätsäkerhet och formulerar miniminivåer
för specifika funktioner som motsvarar kraven på säkerhet och robusthet för samhällsviktiga digitala
tjänster samt att ha stöd för IPv6. Vår gemensamma infrastruktur behöver inkludera den data, de
standarder och de processer som hjälper oss att digitalisera för ett hållbart samhälle. I lagen om
elektronisk kommunikation (LEK)16 finns bestämmelser om driftsäkerhet som gäller för alla som
tillhandahåller elektroniska kommunikationsnät eller -tjänster. Syftet med bestämmelsen är att bidra
till effektiva elektroniska kommunikationer samt att skapa en grundläggande driftsäkerhetsnivå för
dessa.
Smarta hållbara energiförsörjningssystem är en viktig del av bredbandsinfrastrukturen. Dels kommer
energianvändningen kopplad till utrustningen öka och energianvändningen för nätutrustning och
användarutrustning är viktig att beakta. Dels ligger intresset i att skapa lokala användarnära lösningar
för kraftförsörjning. För att minska beroende av elnätens funktion öppnar utvecklingen inom förnybar
decentraliserat genererad energi (ex. solceller) möjligheter att kraftigt förstärka funktion och
tillgänglighet. I kombination med utveckling av batterier och laddningsbara batterier höjs
motståndskraften mot driftavbrott. Batterier kommer även spela en avgörande roll för det datadrivna
samhället och ”Internet of Things”. Det blir även allt viktigare att beakta de utmaningar kring
säkerheten i nätet som utgörs av länets alla miljoner uppkopplade sensorer och annan
användarutrustning som kommer att utgöra en viktig och även känslig del av nätet. Digital
kommunikation börjar och slutar i uppkopplade sensorer och andra användarutrustningar som bör vara
hela och uppdaterade. Detta gäller även operativsystem som också utgör en viktig funktion och del av
säkerhetsutmaningen för bredbandsinfrastrukturen.
15
16

Föreskrifter om krav på driftsäkerhet, PTSFS 2015:2, Post- och telestyrelsen, 2015
Lag om elektronisk kommunikation (2003:389), 5 kap 6 b§
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10. Bredbandsinfrastruktur bör integreras i en
utvecklad samhällsplaneringsprocess, som möjliggör
omställning för ett datadrivet hållbart samhälle.
Bredbandsinfrastrukturen bör vara en central fråga hos berörda offentliga aktörer på statlig, regional
och kommunal nivå. Enligt den nationella bredbandsstrategin17 ska det långsiktiga behovet av
bredbandsinfrastruktur ingå som en del i kommunernas utvecklings- och planeringsarbete samt i det
regionala tillväxtarbetet och att bredbandsinfrastruktur bör integreras i samhällsplaneringsprocesser
och även i olika roller.
I plan- och bygglagen18 har elektroniska kommunikationer förts in som ett allmänt intresse sedan
2011. Det innebär att elektroniska kommunikationer ingår i den grundläggande infrastrukturen för
bebyggelse i likhet med bland annat vatten och avlopp samtidigt som utbyggnaden av
bredbandsinfrastruktur ska ske på marknadsmässiga grunder.
Vid offentlig fysisk planering och investeringar bör därför en utvärdering göras hur olika nät kan
användas för att bäst säkerställa digitala tjänsters krav och samtidigt värdera att kapacitet och
tillgänglighet inom olika tekniker bäst används. Det blir viktigt att initiera en genomlysning av
översiktsplaner med utgångspunkt i ett hållbart datadrivet samhälle och hur kommunen i den fysiska
planeringen avser att ta hänsyn till och samordna översiktsplanen med relevanta nationella och
regionala mål, planer och program av betydelse för en hållbar utveckling.
Utgångspunkten för bredbandsstrategin är att aktiviteter och resultat bör integreras i en utvecklad
samhällsplaneringsprocess och inte fortsatt vara en ”särskild” bredbandsfråga.

Region Kalmar län
Regionalt utvecklingsansvariga bör aktivt driva arbetet för att hantera utvecklingen inom digital
kommunikation, digitalisering och digital omställning kopplat till den regionala utvecklingsstrategin19.
Särskilt bör det datadrivna samhällets påverkan och förändringstryck kring infrastruktur, fysisk
planering, logistik, kollektivtrafik, pendlingsmönster, besöksnäring, klimatsmart boende, bra mat för
framtiden samt hälsofrämjande med hjälp av digital teknik.
Region Kalmar län intar en koordinerande och stödjande roll som säkerställer information om
utvecklingen inom bredbandsinfrastruktur och att dialog förs med aktörer inom bredbandsmarknaden i
Kalmar län så befintliga, och om möjligt potentiella, synergier samt positiva samhällsekonomiska
effekter kan utnyttjas. Detta kan göras genom löpande dialog om och analyser av vilka åtgärder som
underlättar för aktörer att verka på marknaden och identifiera områden och hinder som finns för
aktörer att genomföra sina planer. Region Kalmar län prioriterar insatser inom följande områden och
med följande inriktning för att möjliggöra digital kommunikation i hela Kalmar län:

Samordning och samverkan
För Kalmar län utgår vi ifrån vårt nuläge och konstaterar att det är stora skillnader i kommunernas sätt
att arbeta med bredbandsutveckling och hur långt utbyggnaden nått. Det kommer därför inte finnas ett
rätt sätt i nuvarande eller kommande frågor. Vi behöver blanda regionala, mellankommunala och
lokala lösningar när vi arbetar för att nå målen i bredbandsstrategin. Det bör innebära att samverkan

17

Sverige helt uppkopplat 2025 (N2016/08008/D)
Plan- och bygglag (2010:900), 8 kap § 10
19
Klimat att växa i, Regionalutvecklingsstrategi för Kalmar län, 2018
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och även samhandling kommer vara behovsanpassat och tillsammans med aktörer och intressenter
byggs baserat på intresse och behov.
Region Kalmar län initierar och ansvarar för regionala bredbandsforum. Syftet är att främja
samverkan, hitta konstruktiva lösningar som bidrar till åtgärder som stärker förutsättningarna för
utveckling och bidra till att förslag genomförs samt bidra till att öka kunskapen och medvetenheten om
bredbandsinfrastrukturens betydelse på lokal och regional nivå för att målen som anges i regional och
nationell bredbandsstrategi. Bredbandsforum bör arbeta på ett sätt som möjliggör informella
diskussioner och utbyte av information. Forumet bör aktivt arbeta för att visa på goda exempel samt
hantera de hinder och möjligheter som utveckling av bredbandsinfrastrukturen som identifieras. Detta
gör vi tillsammans bland annat genom:


Att jobba med information och utbildningsinsatser



Att föra en dialog med invånare och näringslivet i Kalmar län, myndigheter och
intresseorganisationer



Att få ökad kunskap om intressenters aktiviteter och skapa möjligheter för synergieffekter



Att jobba med att skapa praxis inom arbetet med bredbandsinfrastruktur i Kalmar län

Region Kalmar län ansvarar för att upprätthålla funktionen för regional bredbandskoordinator20.

Regionala ekonomiska möjligheter, investeringar, och finansiering
Högre investeringsnivå och snabbare investeringstakt behövs för att möjliggöra digital kommunikation
till nytta för invånare, näringsliv och samhälle. Vi kan inte göra allt själva. De kommersiella krafterna
är en förutsättning och drivkraft, kunnande, profession och investeringsvilja välkomnas. Vi konstaterar
att Region Kalmar län inte har de ekonomiska möjligheterna att genomföra de investeringar som
behövs på egen hand. Regionens investeringar bör i första hand läggas på att hantera den digitala
omställningens effekter för Kalmar län, vilket driver efterfrågan för digital kommunikation och i andra
hand på att stimulera och initiera utbyggnad och utveckling av digital kommunikation.
Det innebär en fortsatt marknadsstyrd utveckling kompletterad med offentliga insatser. Investeringar
kan förordas då det ger en större utväxling på satsat kapital, för att undvika flera bidragssystem samt
att bidrag kan vara kostnadsdrivande. I de flesta fall kan detta lösas genom att konkurrensutsättning
sker inför olika insatser, exempelvis genom upphandling. Med upphandling följer en möjlighet att
ställa krav. Strävan är en marknad i harmoni med samhällets behov av tillräckligt täckande robust
infrastruktur för att kunna tillgodose samhällsservice och hållbar tillväxt.
Regionala investeringar kan enbart ske där behov finns och där inte aktörer finner det intressant att
agera på enbart kommersiella grunder. Analys och avvägande om var det geografiskt kan vara aktuellt
att investera måste ske i tät dialog med kommuner och marknadsaktörer samt med förutsägbarhet för
aktörer, samtidigt som det blir enklare att förebygga en fragmenterad utbyggnad när det är möjligt att
ta ett helhetsgrepp om de områden som bedöms vara i behov av regionala insatser. För att dra nytta av
konkurrensen mellan marknadsaktörer är det nödvändigt att fundera vidare på hur projektområden ska
avgränsas vid en konkurrensutsättning. Bedömning och avvägning kommer göras utifrån
förutsättningar för konkurrens, teknik, robusthet och samhällsekonomiska intressen i förhållande till
den ekonomiska och tekniska livslängden.
För att dra nytta av konkurrensen mellan marknadsaktörer är det nödvändigt att fundera vidare på hur
projektområden ska avgränsas vid en konkurrensutsättning. Mindre projekt ökar möjligheterna för
mindre aktörer att delta. Projekt kan också vara nödvändiga för att åstadkomma en förtätning,
kapacitetsförbättring eller nätsäkerhetsförbättring, av redan utbyggda områden. Samtidigt kan

20

N2015/4466/ITP, Regeringskansliet, 2015
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möjligheterna till kostnadseffektiv utbyggnad öka med stora projekt som på grund av skalfördelar kan
inkludera fler bredbandsanslutningar21.
Regionala investeringar görs under förutsättning att den regionala aktören äger hela eller del av nätet,
vilket efter en avtalad period kan säljas eller hyras ut. Vidare ska ett avtal skrivas som ger annan
avtalspart ansvar för all projektering, utbyggnation, drift och underhåll. Ytterligare krav på
avtalsvillkor finns för att säkerställa ett framtida samhällseffektivt nyttjande av nätet.
Inom den passiva bredbandsinfrastrukturen finns dels höga initiala investeringar, potential för att
säkerställa samhällsekonomiska förutsättningar för digitalisering, potential att främja öppna nät samt
starka incitament för samordning och synergier inom offentlig fysisk samhällsplanering. Detta
motiverar att regionen skapar handlingsutrymme för att kunna säkerställa en utbyggd och robust
bredbandsinfrastruktur för överskådlig tid.
Genom kunskap om investeringar och investeringsbehov finns bättre förutsättningar att utveckla och
arbeta mer med samhällsekonomiska kalkyler vilka utgår från tillgång till och användning av digital
kommunikation. Detta område är även en aktivitet inom den nationella bredbandsstrategin22. Det är
även av stor vikt att identifiera och aktivt följa utvecklingen av hur det datadrivna samhället ger
förutsättningar för och möjligheter till nya prioriteringar och investeringsfördelning inom ex.
infrastruktur, kultur, arbetsmarknad, kollektivtrafik, sjukvård med mera.

Kommun
Kommuner har flera roller vid utveckling av bredbandsinfrastruktur. Kommunen ansvarar bland annat
för samhällsplanering, mark- och grävtillstånd, allmännyttan, kommunal förvaltning och verksamhet
samt i förekommande fall som ägare till stadsnät. Dessa roller bör hållas åtskilda inom den
kommunala organisationen så att öppenhet och neutralitet får leda utvecklingen. Samtidigt har flera
kommuner bolagiserat bredbandsverksamheten eller upphandlat privata aktörer med risk för att ha
lämnat ifrån sig såväl ansvar, kunskap och informationstillgång. Dessa aktörer på
bredbandsmarknaden har egenintresse i strategiska vägval som kommunen löpande bör ta ställning
till23. Detta ställer högre krav på kommunledningen. Kommunen har över tiden sannolikt inte de
ekonomiska möjligheterna att löpande genomföra de investeringar som behövs för att möjliggöra
digital kommunikation. Kommunens egna investeringar bör i första hand läggas på digitalisering av
kommunens kärnverksamheter och i andra hand på att stimulera och initiera utbyggnad och utveckling
av digital kommunikation. Därmed får marknadens aktörer en viktigare roll i utvecklingen av
kommunens infrastruktur för digital kommunikation. Det är därför viktigt att kommunens
kontaktyta/bredbandssamordnare ges tid och mandat samt finns i den kommunala förvaltningen24 och
ges förutsättningar att agera över flera delar av den kommunala organisationen samt om möjligt
rapportera direkt till kommunchefen som är nyckelpersonen för kommunens digitalisering25.
Oftast påverkar utbyggnad och utveckling digital kommunikation processer i flera av kommunens
verksamhetsområden. Ambitionen bör vara att kommunen, oavsett vem som bygger eller äger nät för
digital kommunikation, bör prioritera och hantera denna infrastruktur som samhällsviktig.

21

Framtida stödinsatser på bredbandsområdet, Dnr: 17-6893, PTS, 2017
Sverige helt uppkopplat 2025, N2016/08008/D, Regeringskansliet, 2016
23
Kommuners roller och ett undantag från den kommunala lokaliseringsprincipen, PTS-ER-2018:20, PTS, 2018
24
Vägledning till landsbygdens bredbandsutbyggnad, 11-11787, Bredbandsforum, 2018
25
Digitalisering av det offentliga Sverige, Finansdepartementet, 2017
22

Bredbandsstrategi

19

Kalmar län 2018-2025

För att effektiva stödja ett strategiskt förhållningsätt bör hänsyn tas till digital kommunikation inom
bland annat följande:


Infrastruktur för digital kommunikation bör vara inkluderad i översiktsplaner och
detaljplaner



Infrastruktur för digital kommunikation ska vara inkluderad i bygglov och följa plan- och
bygglagen26



Genom att aktivt och tidigt i planprocesser stödja att den trådlösa inomhustäckningen i nya
och befintliga byggnader beaktas



Ägardirektiv till bolag med kommunalt ägande ska tydliggöra och styra hur bolagen bör
bidra till att kommunens mål för digital kommunikation uppnås



Kommunen bör ha transparenta och tydliga villkor och prissättning för t ex marktillträde
och anläggningar för inplacering



Kommunen bör vara tillmötesgående med att bevilja tillstånd för att anlägga infrastruktur
för digital kommunikation



Samverka med andra kommuner kring frågor som berör infrastruktur för digital
kommunikation



Kommunen bör aktivt agera i enlighet med de principer och skyldigheter som följer av
utbyggnadslagen och underlätta en kostnadseffektiv utbyggnad och förvaltning av
ledningsnät



Kommunen bör tillämpa en tillträdespolicy som beskriver förutsättningar och villkor för
inplacering av ex. basstationer och annan aktiv nätutrustning, samt för insatser som
underlättar färdigställande av dessa installationer

Kommunen bör aktivt arbeta för att inte tränga ut privata investeringar utan bidra med egna insatser
för att möjliggöra och stimulera investeringar. Genom att stimulera konkurrensen inom kommunen
och hålla isär kommunens egna verksamheter möjliggörs ett leverantörsneutralt synsätt, vilket stärker
invånares och näringslivets möjligheter att välja. Detta synsätt kan även innebära att parallell
infrastruktur, på olika nivåer i värdekedjan, etableras, vilket över tiden kan vara önskvärt. Kommunen
bör också behöva vara behjälplig i att föra dialog med marknadens alla aktörer i syfte att möjliggöra
digital kommunikation.

Länsstyrelsen
Länsstyrelsen ansvarar bland annat för hanteringen av bredbandsstöd inom ramen för
landsbygdsprogrammet. För att detta ska ge stor utväxling och användas så effektivt som möjligt är det
av stor vikt att länsstyrelsen, Region Kalmar län och kommunerna koordinerar sitt arbete och för en
dialog kring stödet. Länsstyrelsen ansvarar även för att minska sårbarheten, riskhantering och säkerhet
för samhället samt är en viktig del av tillståndshanteringen vid utbyggnad av bredbandsinfrastruktur.

Marknadsaktörer och leverantörer
Att möjliggöra digital kommunikation i Kalmar län baseras på marknadsdriven utbyggnad och
utveckling. Det innebär att investeringar i nät för digital kommunikation drivs av marknadsaktörer och
i förekommande fall kompletterad med offentliga insatser. En bättre dialog mellan privata och
offentliga aktörer behövs, dels för att minska transaktionskostnaderna för bredbandsutbyggnaden, dels
för ökad förståelse för var gränsen går för kommersiella förutsättningar samt att undvika
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begränsningar av en infrastrukturbaserad konkurrens. Dialogen bör ske på egna initiativ och via forum
som funktionen för regional bredbandskoordinering samordnar27.
Aktörer på marknaden omfattar privatägda och föreningsorganiserade marknadsaktörer såväl som
offentligt ägda aktörer ex kommunala nätverksamheter samt statliga myndigheter och bolag vilka
erbjuder bredbandsinfrastruktur för digital kommunikation till kunder.
Utgångspunkten är att ökande krav på robusthet och säkerhet i första hand ska tillgodoses av
marknadens aktörer. Vidare ska PTS föreskrifter om krav på driftsäkerhet28 säkerställa att marknadens
aktörer bedriver ett långsiktigt och kontinuerligt driftsäkerhetsarbete. Det är av vikt att
marknadsaktörerna aktivt verkar för en höjd kvalitetsnivå, bland annat vad avser nätsäkerhet samt
formulerar miniminivåer för specifika funktioner som motsvarar kraven på säkerhet och robusthet för
samhällsviktiga digitala tjänster samt att har stöd för IPv6.

Markägare och andra infrastrukturintressenter
Väl fungerande processer och tydliga förutsättningar för tillgång till mark för kanalisation, master och
byggnader med mera är mycket viktiga framgångsfaktorer för en effektivt utbyggd
bredbandsinfrastruktur. En stor utbyggnad av kanalisation kommer göras i eller i anslutning till
vägområdet. Det ställer krav på såväl snabb hantering av tillstånd som en bättre dialog vid planering
och projektering samt över tid prioriteringar av insatser i vägnätet kopplat till behov av digital
kommunikation längs vägar. Genomgående är tydlighet för markavtal och hantering av återställning
områden där en förbättringar kan göras till nytta för såväl markägare som bredbandsbyggare.
Planering och genomförande av samförläggning av kanalisation ger positiva effekter på utbyggnaden.

Användare, invånare och företag
Det är viktigt att konsumenter och företag investerar i bredbandsanslutningar och uppkoppling med
tillräcklig kapacitet för att kunna ta del av digitaliseringens fördelar. Näringslivet bör aktivt driva på
den digitala omställningen och lyfta sina behov för ökad efterfrågan på digital kommunikation. Faktisk
anslutning och uppkoppling förutsätter individens efterfrågan samt ekonomisk möjlighet, vilja och
intresse att investera29. Den bredbandsuppkoppling som krävs i en viss situation kan vara fast eller
trådlös. En förändrad arbetsmarknad ställer nya krav på mobilitet och tillgång till bredband. Vi väljer
själva om vi vill dra nytta av de möjligheter som nu finns att bygga ett samhälle som är hållbart
ekonomiskt, miljömässigt och socialt30.

27

N2015/4466/ITP, Regeringskansliet, 2015
Föreskrifter om krav på driftsäkerhet, PTSFS 2015:2, Post- och telestyrelsen, 2015
29
Sverige helt uppkopplat 2025, N2016/08008/D, Regeringskansliet, 2016
30
Temarapport 2016:1 från digitaliseringskommissionen (N2012:04), Digitaliseringskommissionen, 2016
28
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Genomförande
Förvaltning, uppföljning och utvärdering av strategin
Region Kalmar län ansvarar för regional uppföljning och uppdatering av den regionala
bredbandsstrategin.

Måluppfyllelse


Utvärderingen ska visa på status för måluppfyllnad för mål och insatsområden i
handlingsplanen.



Utvärderingen ska visa om delar av strategin behöver utvecklas eller inte längre är
relevanta.



Marknadsanalyser ska visa på måluppfyllelse för användning och tillgång till digital
kommunikation i Kalmar län

Handlingsplan
I denna uppdaterade bredbandsstrategi inkluderas en handlingsplan. Då strategin beskriver viktiga
områden och mål ska handlingsplanen prioritera aktiviteter för att stödja strategin och nå målen. För
att handlingsplanen ska vara relevant bör den utvärderas, nya aktiviteter planeras och därmed
uppdateras och en uppdaterad handlingsplan fastställas årligen. Handlingsplanen ska ses i ljuset av att:


riktlinjer och vägledning för utveckling av bredbandsinfrastruktur i huvudsak planeras för
och genomförs på nationell nivå



den faktiska utbyggnaden och utvecklingen av bredbandsinfrastruktur är marknadsdriven i
linje med den nationella bredbandsstrategin



ansvarig har uppdraget att se till att arbetet med respektive insats fortsätter, d.v.s. att initiera
och samordna fortsatt samarbete. Det betyder inte att denna organisation ansvarar för att
insatsen verkligen genomförs. Detta eftersom flera av de prioriterade insatserna kräver
samarbete och gemensamma överenskommelser och ofta också separata formella beslut av,
de för varje konkret insats, direkt berörda aktörer och intressenter.

Handlingsplan för 2019 – 2020 (se även bilaga 2)
Regionalt prioriterade insatsområde

När

Ansvarig

Utveckla en regional investeringsmodell
för utveckling av bredbandsinfrastruktur

2019

Region Kalmar län

Utveckla trådlös täckning och mäta
upplevd digital kommunikation.

2019 – 2020

Region Kalmar län

Initiera testbäddar för öppna nät och
data i Kalmar län

2019 – 2020

Region Kalmar län

Forum för att utveckla
bredbandsinfrastrukturen i Kalmar län.

2019 – 2020

Region Kalmar län
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Förbättra hanteringen av
bredbandsinfrastruktur i
samhällsplaneringsprocesser.

2019 – 2020

Region Kalmar län,
Länsstyrelsen

Utveckla regionalt sekretariat för
bredbandsinfrastruktur Kalmar län.

2019 – 2020

Region Kalmar län

Marknadsanalys och investeringsbehov
Att följa användning och tillgång till digital kommunikation samt att utveckla marknadsanalyser är ett
löpande arbete och som ska rapporteras årligen genom en uppdaterad marknadsanalys. Ökad kunskap
om marknadsanalyser och investeringsbehov samt måluppfyllnad ger förutsättningar för bättre
underbyggda beslut och prioriteringar.
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Bilaga 1 – Utdrag ur regional utvecklingsstrategi
för Kalmar län
Digital omställning
Den digitala omställningen är en stark samhällsförändrande kraft som på mindre än trettio år förändrat
människans förutsättningar och beteenden radikalt. Därför talar vi numera inte längre om att
digitalisera befintliga företeelser – den digitala omställningen påverkar alla områden i samhället. Vi
ska dra nytta av den digitala omställningen för att vitalisera och stärka Kalmar län. Alla i länet ska ha
möjlighet att använda digitala samhällstjänster, för att skapa nya värden och motverka digitalt
utanförskap. Detta förutsätter en stark digital infrastruktur och kompetenshöjande aktiviteter. ITsektorn är i sig en av de snabbast växande näringarna men är inte den enda effekten av
teknikutvecklingen. Traditionella affärsmodeller utmanas samtidigt som omställningen ger stora
möjligheter till effektivisering och utveckling av nya tjänster, produkter och affärsmodeller. Också
offentliga aktörer behöver utveckla sina verksamheter och omvärdera sina roller. Genom e-tjänster
och effektivare processer kan dialogen mellan medborgare och offentlig sektor stärkas. Genom ökad
insyn och större delaktighet kan tilliten till demokratin öka. Vi vet också att det digitala samhället kan
innebära nya risker och sårbarheter och måste därför ständigt tillämpa ett säkerhets- och
integritetsperspektiv. Tekniken skapar nya möjligheter att kommunicera och minskar därigenom
avstånden mellan människor. Samtidigt blir det möjligt att välja och välja bort information, vilket kan
leda till ett ökat avstånd mellan människor. Om människor i ett samhälle inte delar en grundläggande
världsbild och människor med olika åsikter inte möts riskerar polariseringen mellan människor och
grupper i samhället att öka.

Planera för en trygg och tillgänglig digital och fysisk miljö
Att mötas och finnas i ett sammanhang och i olika sociala nätverk är viktigt för välbefinnandet. Det är
därför väsentligt att etablera mötesplatser som bidrar till att öppna upp för deltagande, delaktighet och
tillgänglighet. Här är deltagande i olika sociala nätverk en viktig del. Genom den digitala utvecklingen
har tillgången till delar av samhällets service aldrig varit så god som i dag, men insatser krävs för att
säkra utbyggnaden av digital infrastruktur och stärka den digitala delaktigheten i takt med att allt fler
samhällstjänster digitaliseras. Vi ska öka förutsättningarna och möjligheterna för alla invånare att ta ett
aktivt samhälls- och demokratiansvar genom att planera för trygga och tillgängliga fysiska och digitala
miljöer, såväl i stadsmiljö som på landsbygden. Föreningslivet utgör en viktig arena för
samhällsengagemang och en mötesplats där människor med olika bakgrund samlas kring
gemensamma intressen. Det kan även bidra med kunskap och förbättringar hos offentlig verksamhet
genom att synliggöra otillfredsställda behov hos olika målgrupper.

Utveckla stöd till unga att kunna ta tillvara de möjligheter som
internationalisering och digitalisering erbjuder
Möjligheterna för internationella samarbeten, utbyten och kontakter riktade till barn och unga ska öka.
Samtidigt som vi i Kalmar län kan bidra med mycket till andra länder har vi också mycket att lära av
andra. Det finns åtskilligt att vinna på att i unga år möta andra kulturer och konfronteras med andra
sätt att tänka. Här är digitaliseringen ett verktyg och något som vi ska ta tillvara på och utveckla.

Bredbandsstrategi

24

Kalmar län 2018-2025

Nyttja krafterna i den digitala ekonomin och den digitala
utvecklingen
I Kalmar län ska företag ha kunskapen och förmågan att kunna dra nytta av digitaliseringens och den
digitala ekonomins möjligheter. Här ska finnas en god kunskap om hur till exempel digital teknik kan
användas för att skapa förutsättningar för fler affärer, expansion och förbättrad lönsamhet. Därigenom
förbättrar vi näringslivets konkurrenskraft. Kreativa mötesplatser i både fysisk och digital miljö, där
universitet, näringslivet, offentlig sektor och civilsamhället kan mötas, ska ge förutsättningar för
samverkan och samhandling.

Bredbandsstrategi

25

Kalmar län 2018-2025

Bilaga 2 – Utdrag ur Digital agenda för Kalmar län
2019-2020
4. Infrastruktur
Mål 4.1 – Öka tillgången till bredband för människor och saker.
Insats 4.1.1 – Ta fram en regional investeringsmodell för utveckling av
bredbandsinfrastruktur i Kalmar län.
Insats 4.1.2 – Utveckla trådlös täckning och mäta upplevd digital kommunikation.
Mål 4.2 – Utveckla områden där bredbandsinfrastruktur möjliggör utveckling av ett
datadrivet hållbart samhälle.
Insats 4.2.1 – Initiera testbäddar för öppna nät.
Mål 4.3 – Stärka bredbandsinfrastrukturen i samhällsutvecklingsprocessen.
Insats 4.3.1 – Inrätta forum för att utveckla länets bredbandsinfrastruktur.
Insats 4.3.2 – Inkludera bredbandsinfrastruktur i samhällsplaneringen.
Insats 4.3.3 – Utveckla ett sekretariat/kansli för bredbandsinfrastruktur i Kalmar län.

Bakgrund
Detta avsnitt har tydliga kopplingar till den nationella digitaliseringsstrategins mål om digital
infrastruktur.
Tillgång till bredbandsinfrastruktur ger ökade möjligheter att ta del av samhällets tjänster och utbud
och att driva företag. Området kan också kopplas till målet i Agenda 2030 som handlar om att bygga
motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering och främja
innovation.
Skiftet från teknikorientering (IT och fiber) och stöd för utbyggnad till samhällspåverkan och
planering har börjat men behöver påskyndas. Det är viktigt att flytta fokus från kostnaden att bygga ut
och utveckla näten till nytta och användandet av de tjänster som bredbandsinfrastrukturen möjliggör
och den samhällsnytta som kan skapas.
I Kalmar län har över 70 procent av hushållen möjlighet att ansluta sig till bredband med minst 100
Mbit/s. Det är sedan 4 av 5 hushåll som verkligen ansluter sig. När man tittar närmare på landsbygden
har dock enbart 15 procent möjlighet att ansluta sig. Parallellt sker sedan 2016 en nedstängning av det
befintliga kopparnätet vilket tar bort bredbandslösningar som ADSL och VDSL. Denna utveckling
sker först på landsbygden. De mobila näten byggs ut och uppdateras löpande vilket ger bättre
täckning, nya funktioner och bättre kapacitet. Kalmar län har i det närmaste full geografisk täckning
utomhus för bandbredd upp till 10 Mbit/s. När det däremot gäller kapaciteten, bandbredd upp till 30
Mbit/s samt inomhustäckning, ser verkligheten annorlunda ut. Täckningen för andra trådlösa publika
nät är mycket begränsad i Kalmar län.

Utmaningar och möjligheter
Den mängd data som skapas, samlas in och analyseras ökar snabbt och volymen fördubblas var tredje
år. Det förutsätter en ständig utveckling av resilient och hållbar bredbandsinfrastruktur, dvs. ett
system som snabbt återgå till normal funktion efter att störningar har avhjälpts. I områden där
människor och uppkopplade saker normalt befinner sig, bör det vara möjligt att använda digitala
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tjänster via trådlös eller fast uppkoppling. Realtidsanvändning ställer även krav på låg fördröjning och
trafikprioritering för olika applikationer.
Såväl individer, företag som offentlig sektor genererar data. Bredbandsinfrastruktur finns inbyggd och
utvecklas ständigt i hemmet, fastigheter, tekniska försörjningssystem, transportsystem, industriella
processer, både i stadsmiljöer och för landsbygden. En stor mängd data kommer också från sensorer i
till exempel trafikmiljöer eller industriell produktion. När data görs tillgänglig kan den användas till
att effektivisera och förbättra produktions- och logistikprocesser, men också konsumtionsmönster.
Inriktningen är att utbyggnad av heterogena fiberbaserade nät ska vara grunden för
bredbandsinfrastrukturen i Kalmar län. Oavsett om uppkoppling eller anslutning sker via trådlösa nät
är fibertäckning avgörande för de stora mängder data som ska transporteras. Det är därför prioriterat
att fiberbaserade nät byggs på landsbygden och kustnära. Här finns var tionde hushåll och nära ett av
tre arbetsställen i länet. För att möta kraven på hög hastighet, stor kapacitet, liten fördröjning, ständig
uppkoppling och tillgänglighet behövs en samverkande bredbandsinfrastruktur med trådlösa och
mobila nät. Genom dialog med marknadens aktörer ska vi driva på och uppmuntra utbyggnad,
uppgradering och användning av flera olika nät.
Inom bredbandsinfrastrukturen bör regionens aktörer inom flera områden agera samlat för att få en
större tyngd samt för att kunna samordna kompetenser. Bredbandsinfrastrukturen bör vara en central
fråga hos berörda offentliga aktörer på statlig, regional och kommunal nivå. Vid offentlig fysisk
planering och investeringar bör en utvärdering göras över hur olika nät kan användas för att bäst
säkerställa digitala tjänsters krav.

Mål och prioriterade insatser
Sedan den ursprungliga regionala digitala agendan arbetades fram har frågan om utvecklingen av
bredbandsinfrastruktur breddats. Från förutsättningar för utbyggnad av fiber och mobilnätens täckning
till ett bredare perspektiv. Bredbandsinfrastrukturen utvecklas kontinuerligt och ett allt mer digitalt
samhälle förutsätter inte bara täckning och utbyggnad utan även kontinuerligt utveckling av
tillgänglighet, kapacitet och säkerhet. Därför har temaområdet infrastruktur valt att bredda målen för
att bättre motsvara utvecklingen i det digitala samhället.
Insatserna i handlingsplanen är av karaktären initiera och samordna. Separata formella beslut samt
resurssäkring för konkreta insatser och aktiviteter sker tillsammans med de involverade aktörerna i en
senare fas.

4.1 Öka tillgången till bredband för människor och saker
4.1.1. Regional investeringsmodell för utveckling av bredbandsinfrastruktur i Kalmar län.
Kalmar län har som mål att alla hushåll och företag år 2020 ska ha tillgång till minst 100 Mbit/s. Det
kan bli svårt att nå detta mål genom enbart marknadsdrivna lösningar och investeringar.
Regionförbundet har tidigare beslutat att under 2018 ta fram ett förslag till regional investeringsmodell
för att vi ska nå uppsatta mål. Under 2017 genomfördes en kartläggning av återstående
investeringsbehov, vilken ger underlag till investeringsmodellen.
Ansvar: Region Kalmar län och kommunerna.
Tidplan: Förslag till modell 2019.
Resursbehov: Inom befintliga ramar, samt cirka 0,3 MSEK för externa tjänster.

4.1.2. Utveckla trådlös täckning och mäta upplevd digital kommunikation
Användandet av data ökar med cirka 35 procent per år. Det blir allt viktigare att användaren kan
använda tjänster och applikationer när och där behovet finns. För att bättre arbeta med ständiga
förbättringar och i samverkan med marknadens aktörer behövs nya sätt att följa utvecklingen. Detta
kan till exempel ske genom att i större utsträckning engagera användare kring mätningar. Mätningar
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kan till exempel handla om tillgång till 100 Mbit/s, mobiltäckning, användarens upplevelse av digital
kommunikation samt kartläggning av utbyggnadsprojekt.
Ansvar: Region Kalmar län, regional utvecklingsförvaltning.
Tidplan: 2019 – 2020.
Resursbehov: Del i nytt sekretariat, se åtgärd 4.3.3.

4.2. Utveckla områden där bredbandsinfrastruktur möjliggör utveckling av ett
datadrivet hållbart samhälle
4.2.1. Initiera testbäddar öppna nät
Vi bör skapa en modell för hur Kalmar län kan etablera testbäddar för nätteknik och digitala tjänster.
Dessa kan gärna vara riktade för landsbygd och/eller kustnära områden samt vara skalbara. Modellen
bör vara inkluderande och öppen för alla intressenter och aktörer, bygga på marknadsdrivna
investeringar, stora datamängder och öppen data samt hantera cyber- och informationssäkerhet. Målet
är att etablera och genomföra minst 12 testbäddar på olika platser i Kalmar län. Varje enskild testbädd
bör drivas som ett eget projekt där status och effekt följs upp löpande. Åtgärden förutsätter invånares,
näringslivets, operatörers och nätägares intresse och investeringsvilja samt eventuell offentlig
delfinansiering.
Exempel på områden som skulle kunna hanteras som testbäddar:


Digital kommunikation för hälso- och sjukvård samt omsorg



Nätteknikdriven utveckling genom till exempel LoRA och NB IoT (energi- och datasnåla
radionät), WiFi, m.m.



Kustnära anslutningar och upplevd digital kommunikation



Plattform för stora datamängder och öppen data till nytta för regional utveckling



Smart landsbygd



Infrastruktur för mobilitets- och logistiktjänster



Förnyelsebar energiförsörjning för hållbar och säker tillgänglighet



Smarta vattenförsörjningssystem

Ansvar: Region Kalmar län, regional utvecklingsförvaltning (fas 1), respektive projektägare (fas 2).
Tidplan: 2019 – 2020.
Resursbehov: Ansökan om förstudie tas fram inom befintliga ramar (Region Kalmar län, regional
utvecklingsförvaltning)
Utredningsfas/förstudie 0,8 MSEK. Denna del skulle kunna genomföras som en förstudie med
delfinansiering från Regionala fonden för Småland och öarna. Genomförandefasen resurssäkras
löpande för respektive testbädd (förslag på modell tas fram under förstudien).

4.3 Stärka bredbandsinfrastrukturen i samhällsutvecklingsprocessen
4.3.1. Forum för att utveckla länets bredbandsinfrastruktur
Det finns behov av ett regionalt bredbandsforum för utveckling av bredbandsinfrastruktur i Kalmar
län. Detta för att öka Kalmar läns attraktivitet när det gäller investeringar och insatser, skapa utväxling
av marknadsdriven utveckling, bidra till ökad kunskap samt stärka samverkan mellan offentliga
aktörer, näringsliv och andra intressenter. Inom ramen för det regionala bredbandsforumet kan man
exempelvis ta fram utredningar och insatser, främja bredbandsutveckling samt initiera och hantera
projekt.
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Ansvar: Region Kalmar län, regional utvecklingsförvaltning.
Tidplan: Uppstart 2019
Resursbehov: Inom befintliga ramar.

4.3.2. Inkludera bredbandsinfrastruktur i samhällsplaneringen
Det finns behov av att bättre inkludera bredbandsinfrastruktur i samhällsplaneringen. Frågor som
behöver hanteras är bland annat riskhantering, robusthet, säkerhet och hållbarhet för länets
bredbandsinfrastruktur men också bredbandsfrågor exempelvis med koppling till annan infrastruktur
och kollektivtrafik samt fysisk planering. Översiktsplaner, detaljplaner och bygglov samt markavtal
och tillståndshantering behöver utformas och samordnas med regionala och kommunala
bredbandsstrategier och handlingsprogram samt i linje med beslut på nationell nivå och inom EU.
Insatser kan till exempel handla om utbildningar, länsgemensam metodutveckling och kunskapsutbyte.
Ansvar: Länsstyrelsen i samverkan med regional bredbandskoordinator.
Tidplan: 2019 – 2020.
Resursbehov: Inom befintliga ramar.

4.3.3. Utveckla sekretariat/kansli för bredbandsinfrastruktur i Kalmar län.
Ett sekretariat till stöd för utveckling av bredbandsinfrastruktur i Kalmar län och genomförande av
insatser behöver skapas. Ett sekretariat kan ansvara för frågor rörande kartläggning och uppföljning av
bredbandsinfrastruktur och digital kommunikation samt utveckla länets samverkan och stärka
kommunal delaktighet i utvecklingen m.m.
Ansvar: Region Kalmar län, regional utvecklingsförvaltning.
Tidplan: 2019 – 2020.
Resursbehov: 1,5 MSEK/år, varav 750 tkr/år inom befintliga ramar. Ansökan till regionala fonden för
Småland och öarna.
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Bilaga 3 Fördjupning – möjliggöra digital
kommunikation i Kalmar län
Vår tids digitala omställning är den största samhällsomvandlingen sedan industrialiseringen, den
ändrar hela samhällsstrukturen och berör alla områden. Vi kommer att få se ett uppkopplat och smart
samhälle och Kalmar län ska vara med i den omvandlingen. Förändringen går fort och vi bör se
digitaliseringen som en möjlighet. Det datadrivna samhället kommer medföra ett ökande behov av
datakommunikation under de kommande åren. Den mängd data som skapas av människor och samlas
in samt analyseras ökar snabbt och volymen kommer fördubblas ca var 40:e månad. Bilden nedan
avser hur användare kommer driva efterfrågan på datakommunikation. Till denna utveckling av
behovet tillkommer hela volymen av datakommunikation för ”sakernas internet”.

Figur 1. Utveckling av datakommunikation 2014-2020, Bell Labs Consulting, 2016

Det är mycket viktigt att sätta användaren i centrum för utvecklingen. Användaren behöver kunna
flytta sig mellan olika nät, tekniker och leverantörer. Detta bidrar även till bättre upplevelse av
täckning och kapacitet. Interaktiva användare kommer att utveckla och öka behovet av att generera
data som ska kommuniceras ”upp till internet” vilket driver behov av högre hastighet (uppströms) och
ökad kapacitet i näten. Realtidsanvändning i en ökad digitalisering av samhället ställer även krav på
låg fördröjning och trafikklasser för olika applikationer och datakommunikation.

Datadrivet hållbart samhälle
Genom utvecklingen av bland annat bredbandsinfrastruktur skapas förutsättningar för ett datadrivet
(smart) samhälle, för digitalisering och för digital omställning. Det datadrivna samhället uppnås
genom att hantera innovativa lösningar, öppenhet och uppkoppling. I det regionala perspektivet gäller
att skapa förutsättningar för en positiv utveckling och ett modernt samhällsbygge där marknaden ges
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goda förutsättningar att utvecklas. Med hjälp av bland annat följande sex megatrender31 kan samhällets
sektorer förbereda det egna utvecklingsarbetet:


Människor och internet – hur vi i framtiden kommer att vara anslutna och hur vi kommer
att använda bärbara och även implanterbara anordningar för att ansluta till internet.
Dessutom vilken typ av närvaro vi kommer att kunna ha på nätet – alltifrån telefon till
hologram.



Datoranvändning, digital kommunikation och lagring – hur vi framtiden kommer att
använda mer kraftfulla tekniska prylar samt hur en billig och blixtsnabb datalagring ger nya
möjligheter.



Sakernas internet – hur allt fler sensorer på våra kroppar och i våra hem blir uppkopplade
till internet och även våra transportsystem, tillverkningssystem och våra städer.



Artificiell intelligens (AI) och Big Data (stora datamängder) – hur ökningen av antalet
sensorer och vår digitala närvaro dramatiskt ökar mängden producerad data. Hur all data
kan användas på ett strukturerat sätt som leder till bättre beslut och hur avancerade maskiner
utvecklas för att i allt större grad bidra till högre livskvalitet.



Delningsekonomi och distribuerad tillit – hur olika arrangemang kan utformas för att
hyra, dela eller låna saker istället för att själv äga dem. Dessutom hur blockkedjor kommer
att spela en viktig roll för att säkerställa förtroendet mellan olika parter.



Digitalisering av materia – hur produkter och delar till produkter som tidigare
producerades i fabriker kan komma att tillverkas av ex. en 3D-skrivare i våra bostäder, i
våra sjukhus eller där och när de behövs.



Det datadrivna samhället fokuserar på att utveckla samverkan och samhandling för att,
i möjligaste mån, optimera hållbara investeringar i bredbandsinfrastruktur och skapa en bra
dialog i frågor som kommer påverka utvecklingen av ett datadrivet samhälle i Kalmar län.
Området adresserar även sakernas internet (Internet of Things) samt stora datamängder och
öppen data.

Det datadrivna samhällets systemeffekter kommer från förändrade beteenden och andra icketeknologiska faktorer, vilka kan vara både medvetna och omedvetna. Det datadrivna samhällets
systemeffekter följer av omställningen av samhället32. Omställningen drivs av bland annat följande
faktorer:

31
32



Hur man tillhandahåller och lämnar ut information: Tillgång till och visualisering av
data kan informera och påverka beslut i hushåll (till exempel via smarta elmätare som visar
elanvändning), företag (till exempel via information om underleverantörers miljöprofil) och
regeringar (till exempel via fördelning av utsläppsrätter). Ett annat exempel är
sensorbaserade nätverk som samlar in data som sedan analyseras, och där resultaten
används av individer och företag för att anpassa livsstil, konsumtion och produktion.



Hur man möjliggör dynamisk prissättning och främjar priskänslighet: Genom
digitalisering går det att ständigt förändra priset på en produkt eller tjänst, till exempel på
elmarknaden. Konsumenter kan då välja att stänga av viss utrustning när tillgången på billig
och förnybar el är begränsad och slå på utrustningen igen när tillgången är god. På så vis
används marknadsprinciper för att främja hållbart beteende



Hur man utvecklar affärsmodeller och teknikanvändning: Teknisk utveckling och nya
affärsmodeller för med sig förändringar i beteenden.

Deep shift, Technology Tipping Points and Societal Impact, World Economic Forum, 2015
Digitaliseringskommisionen, Temarapport 3 Digitalisering för ett hållbart samhälle, 2016
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När nya konsumtionsmönster utvecklas, till exempel att musik konsumeras i digital form, så
resulterar det i både direkta effekter (genom att servrarna som lagrar musiken drar energi)
och möjliggörande effekter (genom att användningen av fysiska skivor och musikspelare
minskar). Ytterligare exempel är möjligheter för hushåll att installera solceller och sälja
överskottsel som inte förbrukas.


Hur man skapar rekyleffekter: Rekyleffekter kallas fenomenet att högre resurseffektivitet
på mikronivå inte nödvändigtvis leder till högre resurseffektivitet om man ser till
makronivån. Ett exempel är om digitalisering möjliggör billigare produktion som leder till
att efterfrågan på andra produkter och tjänster, och därmed föroreningar som dessa
resulterar i, ökar.

Möjliggörande effekter när digital kommunikation finns inbyggd och utvecklas ständigt kring
fastigheter, tekniska försörjningssystem, transportsystem, stadsmiljöer och för landsbygden. Andra
viktiga sektorer av särskilt intresse inom ramen för regional utveckling där utvecklingen av
bredbandsinfrastrukturen behöver samverka i högre utsträckning är bland annat besöksnäring, industri,
gröna näringar och tillhörande värdekedjor, transportsystem och kollektivtrafik samt e-hälsa och vård
där användaren befinner sig.
Det är av särskilt intresse att arbeta för att utveckla ett horisontellt och plattformsbaserat synsätt på
utvecklingen av digital kommunikation kopplat till det datadrivna samhället. Syftet är att säkerställa
att nät erbjuder många applikationer och tillämpningar samt motverkar inlåsningseffekter. Särskilt bör
detta omfatta det offentligas investeringar i nät som avser att säkerställa enskilda aktörers eller
användningsfall.
Över tiden, men inom strategins tidshorisont, kommer utvecklingen av det datadrivna samhället att
komma att påverka regionala prioriteringar och insatser inom bland annat infrastruktur,
energiförsörjning- och distribution, kollektivtrafik, näringslivsstrukturen samt omsorg och sjukvård.
Det kommer att ställa krav på att tidigt fånga behovet av omställning och utveckling av olika
verksamheter för att hantera denna utveckling på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt.
För att förbättra förmågan att kunna hantera utvecklingen inom det datadrivna samhället behövs
insatser för att aktivt ta del av pågående utvecklingsprogram internationellt, nationellt och
interregionalt. Samtidigt krävs insatser som främjar och möjliggör tillgång till digital kommunikation
samt sätter hållbarhet, förståelse, behov och nytta i relation till den snabba teknologiska utvecklingen.

Transporter och resor
Den pågående utvecklingen erbjuder en mängd digitala lösningar för intelligenta transportsystem
(ITS) som leder till energieffektivisering och minskande utsläpp. ITS har i flera avseenden passerat
forsknings- och pilotfaser och är ett av flera verktyg som kan ingå i det kontinuerliga arbetet med att
lösa trafiksystemets problem och utmaningar. För godstransporter kan lösningarna exempelvis handla
om ”fleet management”, det vill säga hur en organisation styr sin fordonsflotta, och om optimering av
vägval.
Intelligenta transportsystem kan ge information om trafiksituationen, rekommenderar alternativa rutter
mm. Det kan också handla om att byta transportslag från lastbil eller flyg till järnväg eller sjöfart, tack
vare att digitalisering möjliggör en effektiv logistik. Ökat IT-stöd i logistikkedjan kan också ge
möjligheter att lasta mer gods per lastbärare genom samlastning mellan olika varuägare, eller minska
kylbehov genom att minska transport- och lagringstider. Uppkopplade fordonskonvojer och
självkörande fordon är ytterligare lösningar som möjliggör ökad energieffektivisering och optimering
av transportflöden.
För persontransporter kan digitaliseringen förändra såväl behov av resor som val av transportsätt och
effektivisera utnyttjandet av infrastrukturen. Tekniken gör det möjligt att arbeta på distans, hålla
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möten utan att resa och att välja det mest klimatsmarta resalternativet. Det går dessutom att göra själva
fordonen och sättet de körs på mer effektiva. Vidare har ett antal delningstjänster utvecklats, där
människor i stället för att äga en egen bil blir medlemmar i bilpooler eller andra bildelningstjänster.
Uppkopplade stråk för resande med behov av mer eller mindre ständig uppkoppling kräver tillgång till
stabil uppkoppling av god kvalitet. Det ger möjligheter för resenärerna att använda restiden för
exempelvis arbete eller studier, vilket inte ska underskattas i ett geografiskt stort län som Kalmar län.
En viktig inriktning blir att förbättra kapaciteten i de mobila näten efter länets starka stråk, och
speciellt där det förekommer starka kollektivtrafikrörelser.
För transporter och infrastruktur utvecklas tjänster kring samordnade transporter av personer och varor
som blir möjligt när data görs tillgänglig i mycket större omfattning än den är idag. Det kommer leda
till en utveckling av mer hållbara res- och transportbeteenden. Det kan exempelvis handla om ett och
samma gränssnitt för användaren för information, reseplanering och betalning. Ett hela-resanperspektiv med fokus på enkelhet och smidig vardag med hjälp av en tjänst kommer på sikt jämna ut
konkurrensförhållandet mellan privatägd bil och övriga färdmedel. Speciellt finns potential för
landsbygdens förenkling av persontransporter och för varudistribution direkt till användaren eller
försäljningsställe/verksamhet.
Den digitala infrastrukturen för att utveckla mobilitetstjänster, till exempel ”Mobiltity as a Service”
som kan ses som ett ihopkopplat transportsystem, omfattar tillgång till stabil och sömlös uppkoppling
av god kvalitet samt tillgänglighet till privat och öppen data. Tekniken för utveckling existerar idag
genom exempelvis 4G. Däremot förutsätts utveckling och incitament för aktörer att bygga ut och
utveckla kapacitet för datalager och datakommunikation. Regelverk kring automatiserad
tillträdeskontroll (geofencing) och hur data ska och får användas för att ge bäst nytta och utveckla
systemlösningar kommer behöva utvecklas.
I begreppen kring digitalisering ligger den långsiktiga omställningen av transporter, autonoma
(självkörande) fordon och transportmedel. Den omfattar dels utvecklingen av en distribuerad
laddningsinfrastruktur och sannolikt även energiförsörjning nära användaren (ex. solceller). Men även
utvecklingen av 5G-digitalinfrastruktur med bland annat mycket låg fördröjning samt kommunikation
fordon till fordon (V2V-kommunikation). Kommande behov finns av elvägar för tyngre transporter
och även ”nya” transportsätt som till exempel drönare och andra självkörande fordon.

Energisystem
Omställning av energisystemet till en ökad andel förnybar energi kommer innebära större utmaningar i
att balansera produktion och förbrukning samt ställa krav på flexibilitet. Digitalisering kan möjliggöra
både effektivare produktion och användning samt vara en central del i omställningen till förnybar
energi genom utvecklingen av smarta elnät. Det är ett brett begrepp som omfattar hela fältet från
produktionsapparaten, kraftelektronik och ny teknik i transmissionsnätet till nya IT-baserade produkter
och tjänster, samt kunskap om energiflöden och styrmöjligheter hos elanvändare.
Ett viktigt inslag är insamling, bearbetning och analys av mycket stora datamängder, vilket gör det
möjligt att utveckla nya informationstjänster som riktar sig till elanvändare. Digitaliseringen gör det
alltså möjligt för kunden att ta en aktivare roll och styra sin efterfrågan på el, till exempel baserat på
kostnader eller klimatpåverkan.
I de smarta elnäten är både kommunikation och produktion dubbelriktad. Det innebär att elnäten kan
kommunicera med hemmet, och till exempel avbryta uppvärmning i varmvattenberedare om nätet
riskerar att överbelastas. Konsumenterna kan i sin tur också kommunicera med hemmet och fjärrstyra
lampor, element och hushållsmaskiner för ett smartare hem. Konsumenterna kan dessutom skicka in
sin elproduktion i nätet, till exempel om denne har solpaneler på sitt hustak. Utvecklingen av smarta
elnät har hög prioritet och det drivs många satsningar i enskilda länder, inom EU:s institutioner och
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inom näringslivet. Energisystemets funktion och tillgänglighet är samtidigt kritiskt för
bredbandsinfrastrukturen.

Fysisk planering för landsbygd och kustnära
Det datadrivna samhället kan bidra till att minska klimatpåverkan inom landsbygd, till exempel genom
att landsbygden har digital infrastruktur som gör resor överflödiga, minskar behoven av kontorsyta,
använder dataanalys för trafikstyrning, använder sensorer för att styra smart gatubelysning, utnyttjar
digital styrning som effektiviserar resursflöden som energi, vatten, avlopp med mera. Många städer
arbetar för att öka sin digitaliseringsgrad och benämner sig ofta ”smarta städer”, även om det inte
enbart, eller överhuvudtaget, är hållbarhetsfaktorer som ligger bakom införandet av ny teknik i
städerna. Regeringen har också uppmärksammat stadsutvecklingens betydelse för klimatet och har
bland annat lanserat ett strategiskt samverkansprogram för smarta städer, där IT ska användas för att
minska städers kostnader och resursförbrukning. För Kalmar län behövs insatser som tar del av
utvecklingen av smarta städer till nytta och tillämpning för landsbygd.33

Användaren
Digitaliseringen möjliggör och leder till en ökad individualisering34. Detta gör att individen sätts i
centrum på ett sätt som tidigare inte varit möjligt. Denna nya nivå av kund-/individorientering
påverkar företag, civilsamhällets organisationer och även de offentliga verksamheterna.
Digitaliseringen innebär att användaren och det användargenererade är utgångspunkt för identifiering
av behov och innovation, det vill säga en kontinuerlig utveckling av tjänster utifrån testresultat och
texter i mindre skala till fungerande lösningar. De ökade möjligheterna till och förväntningarna på
transparens och på informationsinhämtning ”on demand” utgör nya förutsättningar liksom de ökade
analysmöjligheter som den ökade mängden digitala data ger och därmed andra typer av
kunskapsunderlag för beslutsfattande. Därför blir det viktigt att användaren har valfrihet kring tjänster
och leverantörer för sitt behov.
Ur ett nätperspektiv behövs även sensorer, användarutrustning och operativsystem lyftas fram som
viktiga delar av den digitala kommunikationen. Förändringar av ansvarsfördelning fortsätter och
trenden med abonnemangsslösningar kommer påverka även denna del av nätet. Det blir allt viktigare
att beakta de utmaningar kring säkerheten i nätet som utgörs av länets alla miljoner uppkopplade
sensorer och annan användarutrustning som kommer att utgöra en viktig och även känslig del av nätet.
Digital kommunikation börjar och slutar i uppkopplade sensorer och andra användarutrustningar som
bör vara hela och uppdaterade. Detta resonemang gäller även operativsystem som också utgör en
viktig funktion och del av säkerhetsutmaningen för bredbandsinfrastrukturen.

33
35

OECD Territorial survey, 2014
Digitaliseringskommissionen, Temarapport 2 Det datadrivna samhället, 2016

Bredbandsstrategi

34

Kalmar län 2018-2025

Figur 2 Smart City användning av öppen data, Accenture

Stora datamängder och öppen data
Begreppet ”big data” kan på svenska översättas till stora datamängder. Datamängderna kan både bestå
av tidigare insamlad data och av data som registreras i realtid. Såväl individer, företag som offentlig
sektor genererar data35. När en person till exempel använder en mobiltelefon, söker på internet, lägger
upp foton på sociala nätverk eller betalar med kreditkort skapas data som beskriver aktiviteterna.
Företag och offentlig sektor samlar också in uppgifter om sin organisation och sina processer. Men det
är inte bara mänskliga aktiviteter som genererar data. En stor mängd information kommer också från
sensorer, till exempel i trafikmiljöer eller i industriell produktion.
Begreppet infrastruktur avser inte bara fysisk infrastruktur, utan i ett datadrivet samhälle är data i sig
en del av infrastrukturen. Stora datamängder kännetecknas av att de är stora med avseende på volym,
hastighet och variation i källor och format, vilket ställer stora krav på infrastruktur och
interoperabilitet. En organisations, såväl som en regions, förmåga till innovation i en digital tid beror
till stor del på förmågan att förädla data till tjänster och produkter som skapar värde. Precis som i fråga
om fysiska råvaror som järn och malm, är råvarans tillgänglighet, och det bredare ekosystemet av
aktörers möjligheter att förädla den, avgörande. När data görs tillgänglig kan den användas till att
effektivisera och förbättra processer för produktions och försörjningskedja men också
konsumtionsmönster, vilket är en förutsättning för ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling.
Öppna data kan ge ett viktigt stöd för offentlig förvaltning i att prioritera och agera på de ställen som
ger störst nytta. Dessutom är öppna data en grundläggande förutsättning för transparens i en digital
demokrati. Öppna data ger journalister verktyg för att mera kostnadseffektivt utföra viktigt
granskningsarbete och medborgare ökad möjlighet att organisera sig och fatta informerade beslut.
Slutligen fungerar öppna data som råvara för innovation. När öppna data dessutom är standardiserad,
skapar det marknader. Sammantaget ger det stora möjligheter till innovation, ökad hållbar tillväxt och
nya jobb i alla branscher och samhällssektorer, från transport till hälsa och utbildning.
Öppna data är alltså en viktig del av den infrastruktur som krävs i bygget av ett ekonomiskt, ekologiskt
och socialt hållbart samhälle. Både Världsbanken och EU rekommenderar länder, regioner och städer
att satsa på öppna data, bland annat genom att göra öppna data tillgängligt kostnadsfritt för
allmänheten, prioritera datamängder som efterfrågas samt säkerställa långsiktig finansiering,
kompetens och processer för arbete med kvalitetssäkring och löpande underhåll. 36

35
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Digitaliseringskommissionen, Temarapport 2 Det datadrivna samhället, 2016
Temarapport 2016:1 från digitaliseringskommissionen (N2012:04)
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Plattformar för att hantera öppen data är en viktig del och framgångsfaktor för att möjliggöra ett
innovativt datadrivet samhälle. Samtidigt är det viktigt att ständigt hantera de risker som finns kring
data och tillgängligheten av data.

Täckning, anslutningar och uppkoppling
Tillgång till bredbandsinfrastruktur utvecklar täckning, anslutningar och uppkoppling genom
heterogena fiberbaserade nät. För att möta ett datadrivet samhälles behov av överföring av små och
stora datamängder över stora avstånd med hög hastighet, stor kapacitet, liten fördröjning, ständig
uppkoppling och tillgänglighet behövs en samverkande bredbandsinfrastruktur. Detta driver
utbyggnad av fiberbaserade nät som plattform för andra tekniska lösningar att använda. För användare,
användarutrustning, digitala tjänster och digital kommunikation kommer ett flertal, både fasta och
trådlösa, tekniker att samverka och ge möjlighet till bästa lösning beroende på innehåll, behov och
plats. Genom ständig dialog med marknadens aktörer driva på och uppmuntra utbyggnad,
uppgradering och användning av flera olika nät.
Utbyggnad av heterogena fiberbaserade nät avser inriktningen att fibernät är grunden för
bredbandsinfrastrukturen i Kalmar län. Oavsett om uppkoppling eller anslutning till användare eller
föremål sker via trådlösa nät är fiberbaserade nät avgörande för de stora mängder data som ska
transporteras till och från användare eller föremål.
Det är därför prioriterat att en marknadsstyrd utbyggnad av fiberbaserade nät görs så att hushåll och
företag har tillgång till nät och möjlighet att anslutas. Det förekommer även fall där accessnätet idag
inte är dimensionerat för tillkommande anslutningar utan enbart är byggt utifrån de hushåll som var
med vid utbyggnaden. Utbyggnaden av heterogena fiberbaserade nät bör även ta hänsyn till behovet av
till exempel master för trådlösa nät och installationer för placering av aktiv nätutrustning blir
tillgängliga för aktörer. Region Kalmar län avser att i samverkan med marknadens aktörer identifiera
behov och stödja insatser för exempelvis


samhällsmaster och inplacering,



utbyggnad av fiberbaserade nät till tomtgräns



möjliggörande av efteranslutningar i utbyggda områden,



förbättra redundans i nät



ge förutsättningar för aktörer att få tillgång till andra aktörers befintliga nät för att kunna
transportera sig mellan olika geografiska områden där aktören själv verkar.

I huvudsak prioriteras fiberanslutningar men även trådlösa punkt till punkt-lösningar används.
Utvecklingen av tekniker kring fasta trådlösa lösningar går fort inom till exempel LTE, satellit och
radiolänk. Den marknadsdrivna utbyggnaden förutsätter en investeringsvilja från kunden.
Avveckling av kopparnätet, främst på landsbygden, sker fram till 2025. För att möta den utvecklingen
behöver informationen förbättras, kortsiktiga trådlösa alternativ förtydligas vilka motsvarar minst 30
Mbit/s (nedströms) bandbredd samt tidigarelägga investeringar för utbyggnad av
bredbandsinfrastruktur. Även om tekniken för ersättningslösningar finns för respektive hushåll och
företag innebär omställningen sannolikt en förhöjd kostnad för respektive kund. Bedömningen är att
ett fåtal (<50) hushåll och företag kommer stå inför en omställning som är tekniskt och/eller
ekonomiskt svår att hantera. Omställningen till trådlösa tekniker innebär dock en ökande trafik i näten
vilket kommer innebära att kapaciteten blir en mer kritisk faktor och den upplevda kommunikation
sannolikt försämras om inte insatser genomförs för att höja kapaciteten i näten.
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Uppkoppling behöver prioriteras. Trådlös täckning bygger på kombinationen av antalet master (ex.
basstationer), frekvenser samt nät (GSM, LTE, WiFi, LoRa, radiolänk, med flera) samt flera nätägare
och operatörer.
Landsbygd och kustnära är viktiga och är väsentliga för länets karaktär och attraktion. Generellt sett
har bredbandsinfrastrukturen och därmed antalet anslutningarna varit störst städer och tätorter37. För
Kalmar län är landsbygd och kustnära viktiga områden. Här finns ca 10 % av hushållen och nära 1/3
av arbetsställen i länet. Bland dessa arbetsställen finns flera av de näringar vilka är av särskilt intresse
för länets tillväxt och näringsliv som besöksnäring, skogsbruk och jordbruk. Vi ser även att påverkan
av kopparnätets avveckling främst berör dessa områden. Bredbandsstrategin adresserar därför
landsbygd och kustnära särskilt.

37

PTS Bredbandskartläggning 2017, PTS-ER-2018:7
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Samrådsredogörelse - Regional bredbandsstrategi för Kalmar län 2019 -2025
Bakgrund
Förslaget till den regionala bredbandsstrategin för Kalmar län 2019-2025 har varit på remiss under perioden 13 juni – 28 september
2018. Under remisstiden har det funnits möjligheter att inkomma med synpunkter skriftligen. Under den tiden har det funnits
möjligheter att ställa frågor, både muntligt och skriftligt. Alla yttranden som inkommit redovisas och bemöts i denna
samrådsredogörelse.
Sammanfattning
I stort är remissinstanserna positiva till innehållet och ställer sig bakom föreslagna mål och insatser.
Flera av synpunkterna handlar om vikten av att lägga fokus på utbyggnaden av fiber i kvarvarande områden. Detta är givetvis oerhört
viktigt och finns även med som ett mätbart mål, men det är också viktigt att inta en strategisk inriktning vad gäller utveckling och
innovation av befintliga nät samt av olika tjänster i dessa. Båda spåren behöver genomföras parallellt.
Det finns även synpunkter som vill se alternativa tekniska fasta anslutningar i syfte att förverkliga en snabbare och i varje fall
kortsiktigt en billigare utbyggnadstakt. Det framgår av synpunkterna att det saknas samsyn i att alternativa tekniker är en väg framåt för
att nå målen. Beslut som fattas om hur fiberutbyggnad och hur fasta anslutningar till hushåll och arbetsställen genomförs får effekter på
utvecklingen av trådlösa nät de kommande åren. Det får även effekt på förutsättningarna att nå målen i bredbandsstrategin för år 2023
och 2025. Strategin har inriktningen att fiberbaserade heterogena öppna nät är vägvalet vilket ger möjlighet till alternativa tekniker
även för fasta anslutningar men att fibernät fortsatt är basen för utbyggnad.
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Strategins omfattning och innehåll syftar till att försöka fånga utvecklingen av digital infrastruktur fram till 2025. Mängden frågor och
frågornas inbördes beroende är många. Handlingsplanen med insatser löper till 2020 och behöver löpande utvecklas under perioden
fram till 2025. Det är därför inte möjligt att idag vara helt tydlig i vilka insatser som behöver genomföras under strategins hela
tidshorisont.
Markfrågor och tillståndshantering får stor uppmärksamhet bland remissynpunkterna. Dessa frågor är en del av strategin och
förtydligas ytterligare i strategin och i handlingsplanen.
Behovet och betydelsen av att näten ska vara tillgängliga och säkra ökar samtidigt som det i nuläget är en otydlig situation av
ansvarsfördelningar och även vad frågeställningen innebär. Bland remissvaren finns en efterfrågan på mer insatser inom området.
Dessa frågor måste lyftas så att en styrning utvecklas nationellt. Det är också viktigt med omvärldsbevakning för att se hur det påverkar
utvecklingen av bredbandsinfrastruktur i Kalmar län. Strategin tar ett stort grepp om frågeställningen och vikten av den. Ett aktivt
arbete för att följa och om möjligt driva på detta arbete även nationellt, blir viktigt.
Revideringar
Vissa synpunkter som inkommit har föranlett mindre justeringar. Det kan t.ex. röra sig om ändringar av enstaka ord, förenklingar av
krångliga formuleringar, komplettering av målgrupper och liknande. I övrigt har texten genomgått ytterligare korrekturrättning vilket
också innebär mindre redigeringar gentemot remissversionen. Organisatoriska benämningar har också ändrats för att matcha den
struktur som kommer att finnas inom Region Kalmar län efter den 1/1 2019. Dock har begreppen landsting och regionförbund behållits
när det gäller historiska beslut och händelser.
Följande större revideringar har skett:
Under det strategiska vägvalet ”Bredbandsinfrastruktur bör integreras in en utvecklad samhällsplaneringsprocess, som möjliggör
omställning för ett datadrivet samhälle, har ett nytt avsnitt om markägare och infrastrukturintressenter tagits med efter ett flertal
synpunkter om bland annat markavtal, tillståndshantering och vikten att beakta markägares intressen. Det har även i insatsområdet
4.3.2 förtydligats med att frågor kring markavtal och tillståndshantering ingår som del av insatsen.
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Inkomna synpunkter
Nedan följer en sammanställning av inkomna synpunkter samt bemötande av dessa. Vissa har föranlett ändringar eller justeringar i av
handlingsprogrammet vilket också anges om så har skett.
Från

Synpunkter

Borgholms
kommun

Det är svårt att ta fram en gemensam strategi i länet när
kommunerna ligger olika långt i fiberutbyggnaden.
Utbyggnaden sker också på olika sätt vilket gör att
behoven ser olika ut.

Noterat

Förslaget är bra men vi i Borgholm saknar det som vi
behöver fokusera på. I Borgholms kommun behöver vi få
hjälp med:

Se nedan

Hur får vi fastighetsägare att vilja ansluta sig?

Noterat

Ta fram markavtal som fungerar för både markägare och
kabelägare.

Referens strategi

SV:10 Kommun
samt ny underrubrik
markägare.

Kommentar

Förtydligas med avsnitt under
SV10.

4.3.2
Förtydligande att aktivitet för att
markavtal skrivs ut i
handlingsplanen.
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Från

Emmaboda
kommun

Synpunkter

Referens strategi

Kommentar

Hur långt och på vilket sätt utbyggnaden kommit i
respektive kommun är olika och då kan det bli svårt att ta
fram en regional investeringsmodell.

4.1.1

Noterat

Då Emmaboda koncernbolag redan har en plan för
utbyggnaden av fiber så ser vi inte att det blir några
ekonomiska konsekvenser. Vi ser ändå att ett finansiellt
stöd från högre instans för utbyggnaden av denna
infrastruktur kan hjälpa de olika aktörerna att nå sina mål
för att uppnå tidsplanen. Emmaboda energi ser positivt på
förslaget under förutsättning att bolagets styrelse ställer sig
bakom skrivelsen. Bolaget har sitt styrelsemöte den 6
september då den formella förankringen sker.

Noterat

Bredbandsinfrastrukturen ökar tillgängligheten till digitala
produkter och tjänsten i framtiden och digitaliseringen
stödjer också en hållbar utveckling. Bredbandsstrategin för
Kalmar län 2018-2025 ser vi är en vägledning i den
framtida utvecklingen av den digitala infrastrukturen. I
Emmaboda kommun har vi kommit långt i vårt arbete med
fiberutbyggnaden som vi beräknar vara färdiga med under
2020.

Noterat
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Från

Synpunkter

Referens strategi

Är det bara icke-offentliga spelare som man tänker på när
man pratar infrastruktur? Ex 4.2.1, IOT och LORa — det
är nog även i kommunernas intresse att se till att det finns
en infrastruktur. Kan man få bidrag till det? Jämför fiber på
landsbygd... i "stan" får man bygga på kommersiella
villkor medan på landsbygden kan man få stöd. Om man
bygger t ex LoRa-infrastruktur på landsbygden är det ett
sätt att se till att även landsbygdens invånare kan få
tillgång till sådana tjänster och det lär väl vara
kommunerna som får ordna med det om det ska bli av
inom rimlig tid.
Hela Sverige
ska leva

Det lilla ordet ”bör” i ovanstående text indikerar att
målsättningen är förhandlingsbar och många fastigheter
utanför kommersiellt område i praktiken kommer att stå
utan bredbandssatsningen.

Kommentar
Strategin inkl. handlingsplanen gör
inte skillnad för privata och
offentliga spelare eller aktörer.
Dock används marknadsstyrd- och
driven som ledande begrepp för att
visa på att det finns en
efterfrågesida som över tid i
möjligaste mån bör skapa hållbar
lönsamhet i utvecklingen av digital
infrastruktur.

Mål

Valet av bör motiveras av att
användning av digital
kommunikation är ett val som
individen gör utifrån sina
förutsättningar. Samtidigt ser vi
mer eller mindre tillfälliga
användningsfall och situationer när
en digital infrastruktur som
säkerställer detta inte är
samhällsekonomiskt motiverad. Det
senare gäller särskilt för målen
kring ständig uppkoppling.
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Från

Synpunkter

Referens strategi

Kommentar

Förslaget betonar kommunernas planerings och
samordningsansvar i frågan samt att samverkan bör ske
över kommungränser. Hela Sverige Kalmar län anser att
detta är bra men att frågan kommer upp alldeles för sent.
Samordningsvinster har redan gått förlorade i områden där
nät ej länkats ihop eller där ytterområden lämnats utanför
nätbyggnation och därigenom möjliggjort låga
anslutningsavgifter för fastigheter i tätbebyggda områden.
Detta bidrar inte till jämlikhet mellan tätort och landsbygd.
Förslaget till bredbandsstrategi menar då att det är viktigt
att det offentliga bidrar med åtgärder som underlättar när
geografiska avstånd och lägre befolkningsdensitet leder till
dyrare utbyggnad per anslutning. Något som i praktiken
direkt motarbetas i kriterier för det nuvarande
Landbygdsprogrammets stöd för bredband.

Noterat

Tillförlitligt bredband med hög kapacitet är en
nödvändighet i de numera högteknologiska gröna
näringarna, såväl som inom besöksnäring, industri,
energiförsörjning och tjänstesektor. Detta gäller också för
att ge möjlighet att studera och arbeta på distans från
landsbygden.

Noterat
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Från

Synpunkter

Referens strategi

Kommentar

Att varje individ har tillgång till bredband är också en
säkerhetsfråga exempelvis vid olyckor, extraordinära
händelser i naturen och vid behov av hemtjänst etc

Noterat

Förslaget menar att trådlöst nät skall vara en ersättning för
fiber i glesa områden. Hela Sverige Kalmar län vill då
poängtera att det trådlösa nätet skall ha samma kapacitet
och vara lika leveranssäkert som en fiberledning, ett robust
nät. I annat fall bildas ett A- och B-lag där
bredbandstjänsterna är osäkra och värdet på fastigheter i
glesbygd försämras ytterligare jämfört med nuvarande
situation. Ett bredband med hög kapacitet är en självklar
del av infrastrukturen som elförsörjning och vatten i kranen
numera.

Strategin har inriktningen
heterogena fiberbaserade nät.
Trådlösa fasta anslutningar kan
vara en möjlig teknisk lösning.

Självklart skall nätet vara öppet för olika leverantörer. Det
är positivt att bredbandsfrågan föreslås integreras med
övrig samhällsplanering och även tas in i
översiktsplaneringen.

Noterat

Utredningen tar upp nyttan med trådlösa nät och sömlös
uppkoppling längs transportstråk. Hela Sverige driver
frågan om ”Öppen wifi” även på landsbygd vid anvisade
punkter till nytta för besöksnäring och andra som har

Strategin har inriktningen
heterogena fiberbaserade nät. Den
är även teknikneutral i sitt syfte att
nå målsättningen med tillgång till
digital kommunikation av god
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Från

Hultsfreds
kommun

Synpunkter

Referens strategi

Kommentar

tillfälliga behov av internet. Vi föreslår att detta vävs in i
bredbandsstrategin.

kvalitet där alla och allt normalt
befinner sig.

Slutligen vill vi poängtera att målsättningen för
bredbandsutbyggnaden i Kalmar län ska vara att alla
hushåll oavsett belägenhet för ett snabbt bredband. Här har
samhället ett ansvar att delfinansiera om kostnaden för den
enskilda anslutningen blir orimligt hög.

Noterat

Avvakta med att anta strategin tills den förenklats och
gjorts tydligare. Den investeringsmodell som ska tas fram
under 2018 bör absolut kunna användas för att ge strategin
en tydligare inriktning. Mål 4.1 Öka tillgången till
bredband för människor och saker är det överlägset
viktigaste målet. Argumentera bättre för att inrätta ett
regionalt sekretariat/kansli. Känns inte relevant så länge vi
har en regional bredbandskoordinator på heltid.

Noterat

Här hittar man inga radikala eller nytänkande förslag.

Noterat

Det är bra och nödvändigt att i en bredbandsstrategi som
också ska utgöra ett handlingsprogram inom området
redogöra för förutsättningar, vad man vill, hur man tänker
ta sig dit, och eventuella hinder för att uppnå vad man vill.
Strategin uppehåller sig till stora delar kring just
förutsättningar och ambitioner kring vad man vill.

Noterat
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Från

Synpunkter
När det kommer till handlingsplan hänvisar den till
att riktlinjer och vägledning i huvudsak är en nationell
angelägenhet
att ansvaret för fortsatt utbyggnad och utveckling av
bredbandsinfrastruktur är marknadsdriven i linje med den
nationella bredbandsstrategin
att ansvaret för de prioriterade insatserna under perioden
begränsas till att initiera och samordna fortsatt samarbete.
Inte att ansvara för att insatsen verkligen genomförs. Och
listar upp sex regionalt prioriterade insatser, av vilka
möjligen resultatet av den första skulle kunna leda till
bättre förutsättningar att nå målen. Här tilldelas ett tänkt
sekretariat dock ansvar för genomförande av övriga
prioriterade insatser!
Den största delen av bredbandsstrategin redogör för de så
kallade Tio strategiska vägvalen. Av vilka somliga skulle
kunna betraktas som strategiska vägval, och där övriga
antingen är slutsatser (slutet av 3 faktisk anslutning ..
förutsätter individens efterfrågan), upprepningar (4
nästan=7, 8 nästan=9) eller svaga (5 omvärldsbevakning).
De flesta bör även formuleras om så att de uttrycker ett
ställningstagande/ett vägval, om man nu vill kalla dem

Referens strategi

Kommentar
Insatserna i handlingsplanen är av
karaktären initiera och samordna
med syftet att konkreta insatser
resurssäkras i senare fas med direkt
involverade aktörer och intressenter
ex. respektive testbädd, olika
insatser inom bredband i
samhällsprocesser samt ett vid ett
beslut om genomförande av en
regional investeringsmodell.

Noterat
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Från

Synpunkter

Referens strategi

Kommentar

vägval. Ovanstående är den huvudsakliga negativa kritiken
av dokumentet, även om man också måste påpeka att
texten verkligen kräver förnyad korrekturläsning.
Felskrivningar, ordval (resilient=motståndskraftig!), svåra
formuleringar och obegripliga resonemang behöver
åtgärdas. Dokumentet känns varken färdigt, konsekvent
eller offensivt.
Särskilt obegripligt och vagt formulerat ter sig stora delar
av Infrastrukturkapitlet. Vilket kan vara förståeligt
eftersom förutsättningarna för samsyn kring bland annat
ansvar och prioriteringar saknas. Då god digital
infrastruktur är en förutsättning för många andra mål som
beskrivs i agendan får kapitlet en särskild tyngd. Vi anar en
viss uppgivenhet istället tör energi, men hoppas att vi har
fel. Efterlyser mer tydlighet kring vad man vill uppnå med
den investeringsmodell som är under framtagande 2018.
Om den blir klar bör målet och insatserna revideras innan
den uppdaterade agendan behandlas politiskt. På samma
sätt är det mycket svårt att ur texten få grepp om hur de
föreslagna testbäddarna kan realiseras.

Noterat.

Intressant att mäta upplevd tillgång till trådlös
uppkoppling. Däremot tveksam till att ett nytt sekretariat
krävs.

Noterat.
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Från

Synpunkter

Referens strategi

Vi ser positivt på att använda medel ur Regionala fonden
för att genomföra förstudier inom bredbandsområdet.
Förhoppningsvis blir de tänkta insatserna i fas 2 därefter
mer begripliga. Ty många av de exempel som anges känns
inte tillräckligt väl beskrivna och inte heller helt
verklighetsförankrade. Tappa inte fokus på den
huvudsakliga problematiken - hur kan det offentliga bidra
till en mycket god digital infrastruktur i länet?
Tydligare beskrivning av vad som avses med "forum". Det
finns ett nationell Bredandsforum - avses samma sak
regionalt? Dialog mellan olika intressenter, inte minst
kommuner och marknadsaktörer, är aldrig fel. Vilken roll
kommer den nya Region Kalmar län att spela?

Noterat. Insatserna i
handlingsplanen är av karaktären
initiera och samordna med syftet att
konkreta insatser resurssäkras med
direkt involverade aktörer och
intressenter ex. respektive testbädd.

4.3.1

Hänsyn till bredbandsinfrastruktur tas redan i kommunala
översikts- och detaljplaner enligt Bygglagens krav.
Vi har på senare år avvecklat regionala resurser inom
informationssäkerhet och e-hälsa, men har kvar en
heltidsresurs som bredbandskoordinator. Redan tidigare
har Hultsfred framfört att behoven av kompetens i
bredbandsfrågor bör förstärkas ute i kommunerna. Använd
därför den här typen av finansiering för att stimulera
kommuner att anställa bredbandssamordnare och utbilda
dessa. Tveksam till inrättande av ett särskilt

Kommentar

Tas med i fortsatt arbete i
handlingsplanen.

Noterat

4.3.3

Tas med i fortsatt arbete i
handlingsplanen.
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Från

Synpunkter

Referens strategi

Kommentar

kansli/sekretariat så länge resursen som regional
bredbandskoordinator finns kvar.
Högsby
kommun

En synpunkt är att samverkan och ett gemensamt
förhållningssätt är nyckeln till strategins måluppfyllelse,
varför ett förtydligande kring förväntningarna på berördas
insatser kan vara lämpligt, för att på så sätt också
underlätta ett framtida antagande av den regionala
bredbandsstrategin.

Noterat

Flera ledamöter framför önskemål på att det arbetas för
andra lösningar är nedgrävning av fiber för att kunna
ansluta fler fastigheter på landsbygden till bredband,
exempelvis Air2Fibre från Telecom.

Noterat

Kommunstyrelsen vill även framhålla att Regionförbundet
och Landstinget i Kalmar län ser över alternativa lösningar
för att möjliggöra utbyggnad av bredband på landsbygden
enligt synpunkt ovan.

Noterat

En synpunkt är att samverkan och ett gemensamt
förhållningssätt är nyckeln till agendans måluppfyllelse,
varför ett förtydligande kring förväntningarna på berörda
aktörers insatser kan vara lämpligt, för att på så sätt också
underlätta ett framtida antagande av den regionala digitala
agendan.

Handlingsplan

Noterat. Respektive aktörs insats
definieras i resp. aktivitet/insats
inom handlingsprogrammet.

13

Från

Synpunkter

Referens strategi

Kommentar

IP-Only

På ett övergripande plan är bredbandstrategin mycket väl
utformad och i flera delar unik ur ett rikstäckande
perspektiv. Den föreslagna bredbandsstrategin
sammanflätar bredbandsutbyggnad och digitalisering och
beskriver hur dessa ur ett regionalt utvecklingsperspektiv
är direkt beroende av varandra. Ett förverkligande av
strategin skapar tydlighet med goda strukturvillkor för IPOnly att öka sina investeringar i Kalmar län. IP-Only vill
särskilt lyfta fram följande områden som särskilt viktiga

Noterat

Kreativt att dela upp bredbandsstrategin i 10 strategiska
vägval och samtidigt påvisa hur dessa grundar sig i såväl
Region utvecklingsstrategi för Kalmar Län som Digital
agenda för Kalmar län 2019-2019. Detta skapar en
tydlighet för IP-Only och de olika aktörerna avseende
förståelsen för Kalmar läns möjligheter.

Noterat

IP-Only har ett högt investeringstempo såväl på riksplanet
som i Kalmar län och är den som investerar mest i
fiberutbyggnad på landsbygden och avser att fortsätta med
detta kommande år. Detta är samtidigt som andra aktörer
minskar sina investeringar. Totalt sett behöver alla
marknadens olika aktörer verka för en ökad utbyggnad för
att Kalmar län skall nå föreslagna mål. Av denna anledning

Noterat

14

Från

Synpunkter

Referens strategi

Kommentar

ställer sig IP-Only frågande till rimligheten i
bredbandsstrategins första mål till År 2020.
Ur ett rikstäckande perspektiv är de mest kommersiellt
intressanta områdena antingen i utbyggnadsfas eller i
planeringsfas, vilket även är fallet för Kalmar län. Kvar
återstår fastigheter, områden och i vissa fall stora delar av
hela kommuner som har mycket svåra förutsättningar att få
till en heltäckande infrastruktur till alla. I denna situation
sätts det regionala utvecklingsuppdraget på prov och därför
är det mycket positivt att bredbandsstrategin i ”strategiska
vägval” nr. 3, 4 och 7 tydliggör behovet av en fortsatt
marknadsdriven utbyggnad men med offentliga insatser.

Noterat

Historiskt har det visat sig att enbart fokusera på utbyggnad
i ett område, ett byanät eller delar av en kommun skapat en
fragmenterad utbyggnad. I de fall man verkat över flera
kommuner har det skapats stordriftsfördelar, synergier och
utjämningssystem. IP-Only vill särskilt lyfta fram
”strategiska vägval” nr. 5 som extra intressant område.
Kalmar län angränsar till flera andra regioner och att se
bortom regiongränser finns ännu en dimension som kan
stärka Kalmar Län i de sista procenten.

Noterat

Slutligen: IP-Only står bakom den föreslagna strategin och
har stora förhoppningar om att även kommunerna sluter

Noterat
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Från

Synpunkter

Referens strategi

Kommentar

upp så att samverkan mellan marknadens alla parter kan
utvecklas och generera ökade investeringar.
Kalmar
kommun

Kalmar kommun kan instämma i alla de tio strategiska
vägvalen men anser att strategin i sin helhet är mycket
omfattande och skulle kunna bli tydligare om den förkortas
och bli mer konkret. Möjligtvis kan vissa strategier slås
samman.

Noterat

Kalmar kommun instämmer i målsättningarna. Förtydliga
under strategierna hur de ska uppnås.
För att göra strategin mer tydlig anser Kalmar kommun att
det vore bra att:
Strategin ger en nulägesbeskrivning hur
bredbandsutvecklingen ser ut i länet och i kommunerna
och en beskrivning vilka utmaningarna är.
Förutsättningarna skiljer sig åt mellan kommunerna vilket
kan vara bra att få beskrivet mer konkret.
Beskriva under strategierna vilka insatser som behöver
göras.

Kommer årligen att beskrivas i
marknadsanalysen. Ingår i
genomförandet.
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Från

Synpunkter

Referens strategi

För att alla ska kunna delta i det digitala samhället krävs att
det finns möjlighet för alla att kunna koppla upp sig. Det
finns ett problem i att alla inte vill eller har ekonomiska
möjligheter att kunna ansluta sig. Vilka åtgärder ska
regionen, kommunerna eller marknadsaktörerna vidta för
att motverka att vissa grupper hamnar i digitalt
utanförskap?
Utbyggnaden av infrastrukturen ska i första hand ske
genom att företag bygger ut på marknadsmässiga villkor.
På landsbygden fungerar inte detta utan samhället går in
med stöd på olika sätt. I Kalmar kommun har vi valt att
bygga en kanalisation på landsbygden som vi sedan
upplåter till olika aktörer att fibrera och aktivera en
kommunikation till kunderna i. Kalmar kommun valde att
avstå från att söka mer bredbandsstöd eftersom tilldelade
medlen till Kalmar län inte räcker till hela behovet. Det
finns andra kommuner i länet som har större utmaningar än
Kalmar kommun. I slutändan är det ändå viktigt att kunna
finansiera en fiberutbyggnad på landsbygden som är
nyckeln till att kunna erbjuda alla en anslutning och få ta
del av det digitala samhället. Vilka åtgärder ska vi vidta i
länet för att kunna finansiera en utbyggnad till alla när inte
marknaden gör detta?

Kommentar
Noterat

4.1.1

Tas med i fortsatt arbete i
handlingsplanen.
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Från

Synpunkter

Referens strategi

Kommentar

Eftersom de olika nätverken ägs av flera olika parter så är
det viktigt att näten är robusta och säkra för all den
information som ska hanteras. Här behöver också
definieras tydligare vilka är problemen, vad behöver göras
och av vem?

SV 9

Tas med i fortsatt arbete.

För att nå målen 2023 och 2025 behöver även andra
infrastrukturer än de fysiska nätverken utvecklas så att
kommunikationen fungerar hela vägen till användaren eller
den uppkopplade saken. Vad behöver konkret göras?

4.3.2

SV 8 och 9

SV 8 och 9
Strategin talar också om att genom att dela med sig av all
den digitala data som finns, så kallade öppen data, skapas
möjligheter för nya innovationer och digitala tjänster. Vem 4.2.1 och 4.3.2.
är det som har data som behöver bli öppna? Vad behöver
göras? I Kalmar kommun har vi en plan och ett
förhållningssätt för öppnad data och vi har en websida för.
https//kalmar.se/kommun-och-politik/kommunfakta/oppnadata.html. Hur ser det ut i resten av länet och för andra
myndigheter?

Tas med i fortsatt arbete.
Nationellt finns ett nyligen (sep 18) uppstartat arbete inom
bredbandsforum som delvis avser
att hantera denna fråga.
Plattformar för att hantera öppen
data är en viktig del och
framgångsfaktor för att möjliggöra
ett innovativt datadrivet samhälle.
Samtidigt är det viktigt att ständigt
hantera de risker som finns kring
data och tillgängligheten av data. I
den regionala digitala agendan
finns en aktivitet att ta fram en
kommunal strategi för öppen data.
Samtidigt behöver vi lyfta fram de
behov och den användning som
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Från

Synpunkter

Referens strategi

Kommentar
tillämpningar utanför offentlig
sektor behöver för innovation och
utveckling. Det görs inom
insatsområden 4.2.1 och 4.3.2 i
handlingsplanen.

Liberalerna i
Kalmar län

Beslut att Liberalerna Kalmar läns styrelse ställer sig
bakom handlingsplanen.

Noterat

LRF Sydost

LRF Sydost välkomnar initiativet till en bredbandsstrategi
för Kalmar län. Vi vill dock betona vikten av samarbete
över länsgränserna för användarna bästa.

Noterat

LRF Sydost lämnar här några synpunkter ifrån ett jordbruk,
skogsbruk och landsbygdsperspektiv. Bredband är en
demokratifråga och en förutsättning för att människor ska
kunna bo och driva företag på landsbygden.

Noterat

För LRF Sydost är frågan om bredbandsutbyggnad viktig
för hela regionen. LRF Sydost ser även ett gemensamt
intresse att beakta markägarens perspektiv för bästa
framkomliga lösningar då etablering av fiberdragning
nästan alltid nyttjar privat mark för anläggningen.
En tidig dialog och förslag på olika alternativ till
bredbandslösningar i en bygd är en förutsättning för att öka

SV10

Nytt avsnitt kring markägare och
infrastrukturintressenter

Noterat
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kunskapen om alternativen och vad som kan förväntas av
både användare och leverantör. Målsättningen måste vara
att hitta bredband som attraherar så många användare som
möjligt och erbjuda alternativ som passar alla. Bredband
får inte bli en ”klassfråga”. Det måste vara rimliga
kostnader som kan accepteras av flertalet.
Det kan vara en fördel att hitta nyckelpersoner i planerade
områden som kan vara kontaktpersoner för att underlätta
och sprida information om vad som händer och han en
tidig kontakt med markägare. En tidsplan bör upprättas så
att man vet vad som förväntas av parterna.

Noterat

Relationen till markägare är bland det viktigaste att tänka
4.3.2
på vid ett fiberprojekt. LRF Sydost vill understryka vikten
av skrivna markavtal. Ett bra avtal är grunden för att
reglera vad som ska gälla före, under och efter bygget. Det
är också viktigt att avtalet inkluderar hänvisning till robust
fiber, som är en branschstandard för fibernätsbygge. Det är
alltid markägaren som bestämmer ersättning ska betalas för
ett bredbandsintrång eller inte. En bredbandskabel ger
markägaren samma lagliga rätt till ersättning som vid
intrång från exempelvis en elledning.

Tas med i fortsatt arbete i
handlingsplanen.

För en trygg, säker och användarvänlig leverans av
datakommunikation krävs att det finns en tydlig

Noterat
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ansvarsfördelning mellan nätägare och tjänsteleverantörer
så att inte användaren kommer i kläm när problem uppstår.
Användare ska inte vara den som ska felsöka eller inte veta
vad den ska vända sig till när det inte fungerar.
En väl fungerande infrastruktur med stabil och välutbyggd
datakommunikation är en förutsättning för en levande
landsbygd i hela regionen.

Noterat

Driftsäkerhet och trygghet för företagare i hela länet är ett
måste och att det arbetet görs på ett bra och välplanerat
sätt, där markägare är med i diskussioner i tidigt skede.
Och att mark efter avslutat arbete återställs på
överenskommet sätt.

Noterat

Testbäddar för teknik och digitala tjänster, här skulle säkert 4.2.1
LRF:s medlemmar kunna vara en lämplig målgrupp för
kommande utvecklingsarbete. Smart landsbygd,
förnyelsebar energi, vattenförsörjning m.m.

Tas med i fortsatt arbete i
handlingsplanen.

Länsstyrelsen Länsstyrelsen Kalmar län har inga synpunkter på remissen
i Kalmar län för ”Handlingsprogram regional bredbandsstrategi 20192025 för Kalmar län”
Myndigheten
för samhälls-

MSB instämmer i de krav som ställs på säkerhet och
robusthet hos bredbandsinfrastruktur samt att kommuner,

Noterat

4.3.2

Tas med i fortsatt arbete i
handlingsplanen
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skydd och
beredskap
(MSB)

oavsett vem som bygger eller äger nät för digital
kommunikation, bör prioritera och hantera denna
infrastruktur som samhällsviktig. Vi anser dock att dessa
aspekter bör belysas tydligare i handlingsplanen.

Mönsterås
kommun

Ställer sig positiva till en gemensam bredbandsstrategi för
länet. Dock bör strategin vara enklare skriven med tydliga
mål för att bli mer tillgänglig. Bredbandsstrategin bör
också skrivas utifrån ett kommunperspektiv eftersom
kommunerna är stora ägare i bredbandsnätet och dessutom
en av de största nyttjarna av bredbandsinfrastrukturen.

Noterat.

Bredband är troligtvis den viktigaste
infrastruktursatsningen sedan vattenförsörjningen.
Kommunerna i Kalmar län har arbetat mycket olika i
frågan vilket har medfört att det ser olika ut i nästan alla
kommunerna i utbyggnadstakt, ägande, taxemodell m.m.
Flera kommuner står som ägare för sina nät vilket får litet
utrymme i strategin som fokuserar på att marknaden bör
äga näten. Marknadsstyrd utveckling skulle idag hämma
utbyggnaden på flertalet orter.

Noterat

Strategin saknar till stor del det kommunala perspektivet.
Flertalet kommuner är i uppbyggnadsfas av fibernät där
kommunen själv är en stor nyttjare av snabb och säker
kommunikation. Bredbandsutbyggnaden är en av de största

Noterat.
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kommunala investeringarna i ett antal av kommunerna i
länet.
Mörbylånga
kommun

Förslaget som tagits fram är omfattande och det är
angeläget att dokumentet hanterar digitaliseringen av
samhället som helhet, vilket det i stor del gör.

Noterat

Digitaliseringen sker i snabb fart och det viktigt att Kalmar
län följer med i utvecklingen. Idag har vi arbetat mycket
intensivt med att bygga ut den digitala infrastrukturen, och
nästa steg blir att denna ska hålla över tid och kunna
förändras i takt med samhällets utveckling och nya krav.
Mörbylånga kommun bygger inget eget bredbandsnät utan
har valt att lägga ut bredbandsutbyggnaden till privata
aktörer, vilket begränsar kommunens möjligheter att
kontrollera och tillförsäkra den nya infrastrukturens
robusthet och kvalitet. Att lagkrav om driftsäkerhet på den
digitala infrastrukturen finns är en förutsättning för att den
digitala utvecklingen ska kunna fortgå på ett likvärdigt sätt
i hela landet.

Noterat

Det är positivt att förslaget även hanterar
genomförandefrågor. Närmast i tid gäller det att uppfylla
målet om att 100 procent ska ha möjlighet att ansluta sig
till bredband. Vi håller med om det som skrivs i förslaget
att detta bör så långt som möjligt göras på kommersiell

Noterat
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basis, men är kritiska till om regionen/kommunerna ska
belastas för att täcka in de sista procenten som inte går att
ansluta på marknadsmässiga villkor. Detta borde ses som
en statlig angelägenhet. Skattefinansierade
investeringsmedel borde hanteras likadant för att
subventionera digitalisering av de sista procenten över hela
landet. Frågan är om alternativa metoder borde appliceras
för att uppnå full anslutningsgrad i hela landet. Det finns
idag alternativa metoder, men ingen som vi vet om den
verkligen fungerar över tid och är ett fullgott alternativ till
trådbundet bredband. Staten borde initiera och
subventionera framtagande av teknik som kan användas
längt ut i näten i hela landet och som kan användas
operatörsoberoende.
En viktig statlig aktör som påverkar genomförandet av
bredbandsutbyggnaden är Trafikverket. I många fall är det
avgörande att få tillstånd av Trafikverket för att genomföra
ett utbyggnadsprojekt. I Mörbylånga kommun finns flera
exempel när några få hushåll har blivit utan möjlighet att
ansluta sig till bredband på grund av att Trafikverket nekat
tillstånd för grävning. Dessutom är ansökningsprocessen
för grävningstillstånd hos Trafikverket många gånger en
tidskrävande process.

Noterat
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Stycket som hanterar kommunernas roll (s. 22 och 23)
beskriver en rimlig hantering av bredbandsfrågan för
kommuner. Mörbylånga kommun hanterar
bredbandsfrågan centralt i organisationen och arbetar aktivt
för att uppbåda en sund konkurrens bland de privata
aktörerna och för fortlöpande dialoger med dessa. Vi
jobbar för att underlätta för anläggandet av bredband med
likvärdiga avtal för att uppnå tydliga villkor och ett bra
samarbete. Vi försöker, främst på landsbygden, stimulera
utbyggnaden genom egna investeringar i form av
kanalisation för bredband.

Noterat

4.3.2
Förslaget hanterar många av de möjligheter och
framtidsvisioner som kan komma att förverkligas i takt
med ökad digitalisering och kapacitet på infrastrukturen.
Aspekten kring den ökande sårbarhet och behovet av ökad
beredskap hanteras endast i förbigående i förslaget. Denna
aspekt borde hanteras mer ingående, antingen i detta
dokument eller parallellt ihop med
krishanteringsdokument. Vad finns det för risker i samband
med att samhället digitaliseras mer och mer, och hur ska vi
gardera oss mot dessa?

Tas med i fortsatt arbete vad avser
den digitala infrastrukturen, särskilt
i 4.3.2. Bl.a. tar del i arbeten kring
NIS-direktivet, strategi för
informations- och cybersäkerhet
samt digitaliseringsrådets arbeten.
Frågan om samhällets risker i som
följer av ökad digitalisering
behandlas inte inom ramen för
regional bredbandsstrategi.
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Nybro
kommun

Synpunkter

Referens strategi

Kommentar

Tillgång till teknisk infrastruktur för bredband är en
förutsättning för att medborgare ska kunna ta del av och
nyttja digitala lösningar oavsett var man bor i länet.
Utvecklingen har gått snabbt framåt och idag pratar vi om
att det istället finns vita fläckar inom kommunen som vi
behöver stöd för att få en möjlig anslutning för alla
medborgare. Här ser vi gärna både stöd i teknikutveckling
men också stöd i finansiering för svårare områden att nå
fram.

Noterat

Nybro kommun ser positivt på att Kalmar län aktivt
bevakar och deltar i regionala, nationella och
internationella arbeten kring digital omställning och
bredbandsinfrastruktur, för att tidigt ge möjligheter och
förutsättningar att hantera kommande förändringsbehov.
Redan nu pågår ett flertal parallella infrastrukturbyggare i
städer, tätbefolkade eller lönsamma områden. Detta ses
som positivt, men då marknadsaktörerna var för sig inte
upplevs ha något större intresse av samarbete, måste
farhågan om icke robusta och redundanta nät lyftas och
bevakas då handlingsplanen för bredbandsstrategin
utarbetas. Då kraven för framtida nät och framtida viktiga
funktioner framöver kommer att skärpas, är det ytterst
viktigt att utbyggnaden och användandet sker på en öppen

Noterat
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4.3.2

Tas med i fortsatt arbete i
handlingsplanen.

plattform, där alla aktörer kan beredas tillträde på rimliga
villkor.
Liksom Region Kalmar län, anser Nybro kommun att det
är av vikt att bredbandsstrategin integreras i en utvecklad
samhällsplaneringsprocess för att på så sätt säkerställa att
ansvar, kunskap och informationstillgång. Standardiserad
öppen data är en viktig del av infrastrukturen i arbetet med
att skapa ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart
samhälle för att på så sätt skapa möjligheter till innovation,
ökad hållbar tillväxt och nya jobb i alla branscher och
samhällssektor. Nybro kommun önskar att strategin
förtydligar och synliggör vikten av olika myndigheters och
aktörers, Trafikverkets m fl., samverkan i
samhällsplaneringsprocessen gällande tillstånd med syfte
att underlätta t.ex. handläggningstider och därmed
utbyggnad. Handlingsplanen bör särskilt behandla hur man
kan angripa och underlätta handläggningstider som i vissa
fall överstiger ett års tid.
Oskarshamn
kommun

Generellt är innehållet i de tio strategiska vägvalen bra och
framåtlutande. Innehållet i vägvalen går dock i varandra,
mycket av innehållet upprepas och vissa skrivningar är
svårbegripliga. För att göra strategin mer lättillgänglig för
en bredare målgrupp bör den kortas ner till högst tio sidor,
konsolidera vägvalen och göras mer lättläst.

Noterat
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Under rubriken måluppfyllelse omnämns delmål men dessa
delmål är svåra att hitta.

Post- och
Telestyrelsen
(PTS)

Sett till perioden fram till år 2020 som denna uppdatering
(handlingsplanen) sträcker sig, är den primära
prioriteringen i Oskarshamn kommun fiber på landsbygden
och dessutom i områden som av flera anledningar är
svårast. Detta parallellt med att tidigare möjliga bidrag via
länsstyrelsen i princip är slut. En nermontering av
kopparnätet har också påbörjats vilket dessutom slår hårt
mot landsbygden. Även om de mer framåtsyftande
aktiviteterna som föreslås i strategin är viktiga bör
huvuddelen av resurserna fram till år 2020 läggas på att
lösa utmaningen med att förse resterande del av
landsbygden med fiber.

Noterat

Fortsatt marknadsstyrd utveckling kompletterad med
offentliga insatser oavsett vem som äger nät för digital
kommunikation. PTS delar uppfattningen att olika
kommuner kan behöva olika lösningar för att
bredbandsutbyggnad ska nås i stort. Detta eftersom
kommunernas förutsättningar skiljer sig åt. I
bredbandsstrategin lyfts några exempel på hur
utbyggnaden kan ske bland annat genom samverkan och
upphandling. Det är exempelvis enligt regeringens
bredbandsstrategi viktigt att privata investeringar inte

Noterat
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förhindras och trängs ut, samtidigt som det offentligas
ansvar när det gäller tillgång till och användning av digitala
tjänster beaktas. PTS är positiv till att regionen ska
fortsätta med marknadsstyrd utveckling som ska
kompletteras med offentliga insatser.
Bred regional samverkan och dialog kring länets
bredbandsutveckling mellan regionala aktörer, kommuner,
näringsliv, marknadsaktörer och intresseorganisationer.
PTS ser det som positivt för den fortsatta utbyggnaden av
bredbandsinfrastruktur att det ska finnas en löpande dialog
samt att regionala bredbandsfora ska genomföra analyser i
syfte att identifiera hinder för utbyggnad och föreslå
åtgärder som kan underlätta för aktörer.

Noterat

Kvalitetssäkrade öppna, resilienta och hållbara nät med
säkerhet och tillgänglighet som är samhällsekonomiskt
hållbart. PTS välkomnar att regionen ska samverka med
kommunerna om en kvalitetsanalys av näten som utvecklas
och planeras för att säkerställa att de många olika näten
håller en kvalitet som medger leverans av samhällsviktiga
funktioner. Det är också bra att regionen enligt
bredbandsstrategi ska skapa handlingsutrymme för att
kunna säkerställa en utbyggd och robust
bredbandsinfrastruktur över tid.

Tas med i fortsatt arbete i
handlingsplanen.
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Bredbandsinfrastruktur bör integreras i en utvecklad
samhällsplaneringsprocess, som möjliggör omställning för
ett datadrivet hållbart samhälle. PTS instämmer i
Regionens tolkning av vikten av att tydliggöra olika
aktörers roller i bredbandsutbyggnaden. Det är också
positivt att Regionen tar på sig rollen som katalysator för
att underlätta för befintliga och potentiella aktörer att agera
på bredbandsmarknaden.

Noterat

PTS välkomnar beskrivningen på s. 22 av kommunens roll 4.3.2
avseende förhållningssätt i syfte att underlätta utbyggnaden
av bredband, och ser likheter med vad som PTS identifierat
i myndighetens rapport (Kartläggning av hinder för
utbyggnad av fast och mobilt bredband och förslag till hur
processer kan effektiviseras, PTS-ER-2018:13, från juni
2018). I båda fallen lyfts kommunernas viktiga uppgifter i
bredbandsutbyggnaden fram som exempelvis att inkludera
trådlösa bredbandstekniker i planeringen, att lyfta fram
behovet av bredbandsinfrastruktur tidigt i planprocessen,
betona vikten av samverkan och tillämpa olika lösningar i
olika kommuner.

Tas med i fortsatt arbete i
handlingsplanen.

I bredbandsstrategin på s. 23 har Regionen beskrivit
länsstyrelsens roll i bredbandsutbyggnaden. PTS vill i
sammanhanget belysa att länsstyrelserna även har viktiga
roller när det gäller tillståndsgivning för anläggning av

Kompletteras i text om
länsstyrelsen.

SV10
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4.3.2

Tas med i fortsatt arbete i
handlingsplanen.

PTS välkomnar avsnittet i bredbandsstrategin som anger att 4.3.2
bredbandsinfrastrukturen bör integreras i en utvecklad
samhällsplaneringsprocess, som möjliggör omställning för
ett datadrivet hållbart samhälle. PTS finner vidare att den
föreslagna aktiviteten, att vid offentlig fysisk planering och
investering utvärdera hur olika bredbandsnät kan användas
för att bäst säkerställa digitala tjänsters krav, är intressant.

Tas med i fortsatt arbete i
handlingsplanen.

Vi anser att strategin är välskriven och väl harmoniserad
med den nationella bredbandsstrategin vilket vi anser är av
strategisk vikt. Strategin är tydlig och logiskt uppbyggd

Noterat

bredbandsinfrastruktur. Dessutom verkar länsstyrelserna
även för att minska sårbarheten i samhället bland annat
genom att ta hänsyn till robusthet i
bredbandsinfrastrukturen. PTS anser att det vore bra om
bredbandsstrategin innehöll en mer fullständig bild av
länsstyrelsens roll.
Vidare vill PTS relaterat till bredbandsstrategins
beskrivning av marknadsaktörer och leverantörer på s. 23
lyfta fram kostnader för återställning vid anläggning av
bredband i kommunal mark som ett exempel på ett område
där en bättre dialog mellan privata och offentliga aktörer
vore önskvärt.

Region
Blekinge
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med fokus på helheten för att ge hela länet god
förutsättning att ta del av det digitala samhället.
Region Blekinge vill poängtera vikten av samarbete
utanför Kalmar län med grannregionerna samt det arbete
som pågår inom Regionsamverkan Sydsverige för att
belysa behovet av en väl utbyggd digital infrastruktur i ett
större perspektiv.

Noterat

Region
Jönköpings
län

Regionförbundet i Kalmar län har kombinerat både en
bredbandsstrategi och en handlingsplan för genomförandet
av strategin. Dokumentet ger en tydlig bild över de digitala
utmaningar och de olika aktörernas viktiga roller i arbete
med att möta dem samt konkreta förslag på hur arbetet kan
göras. Region Jönköpings län har inga invändningar till
förslaget och ser fram emot fortsatt samarbete genom
bredbandskoordinatorerna för att utveckla våra län
ytterligare.

Noterat

Region
Kronoberg

att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region
Kronobergs svar till Regionförbundet i Kalmar län.

Noterat

Region
Östergötland

Region Östergötland konstaterar att målen i strategin i stort
är de samma som i Region Östergötlands nyligen
framtagna bredbandsstrategi. Även flertalet av de
strategiska vägvalen adresserar samma frågor och

Noterat
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utmaningar som Östergötland i sin strategi kallar
strategiska områden och framgångsfaktorer.
Utgångspunkten om en marknadsstyrd utveckling
kompletterad med offentliga insatser är densamma.
Östergötland och Kalmar län är grannlän och
samarbetspartner i t.ex. skärgårdsrådet. Ett samarbete
mellan länen är därför en förutsättning för att nå en god
digital kommunikation i såväl landbaserade gränsområden
som i kustområdet.

Noterat

I och med slutmålet om 1 Gbit/s till 98 procent så ligger
fokus på de fiberbaserade näten. Men målet om 100 Mbit/s,
30 Mbit/s samt applikationstäckning i samband med de
nuvarande och framtida användningsområdena för den
digitala infrastrukturen lägger även fokus på de mobila
näten. Här ser vi ett fördjupat samarbete kring
gränsområden och skärgård är nödvändigt. Detta utifrån de
kartläggningar som gjorts för vårt län 2017 och 2018.

Noterat

4.1.1 Regional investeringsmodell för utveckling av
bredbandsinfrastruktur i Kalmar län. Östergötland tog
också fram en kartläggning av återstående
investeringsbehov under 2017/18 och avser att utifrån detta
diskutera en investeringsmodell. En dialog kring detta vore
önskvärt.

4.1.1

Tas med i fortsatt arbete i
handlingsplanen.
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4.1.2 Utveckla trådlös täckning och mäta upplevd digital
4.1.2
kommunikation. Östergötland har genomfört en
kartläggning och marknadsanalys av de mobila näten och
kommer under 2018 slutföra en dialogrunda med
operatörerna. Fokus är dels täckning, dels kapacitet samt
IoT-nät. En generell dialog kring frågan samt en mer
konkret diskussion kopplat till gränsområden i
Ydre/Vimmerby, Kinda/Vimmerby, Kinda/Västervik,
Åtvidaberg/Västervik samt skärgården (kapacitet) kommer
vara nödvändigt för måluppfyllelse. Detta utifrån resultaten
i våra mätningar.

Tas med i fortsatt arbete i
handlingsplanen.

4.3.2
4.3.2. Inkludera bredbandsinfrastruktur i
samhällsplaneringen. Det finns behov av att bättre
inkludera bredbandsinfrastruktur i samhällsplaneringen. Vi
har pågående diskussioner kring riskhantering, robusthet
och säkerhet och samverkar gärna i dessa. Vi har ett
gränsregionalt samarbete med Kalmar län och diskussioner
har påbörjats. Att i detta och utifrån våra respektive
bredbandsstrategier, koppla bredbandsfrågor till annan
infrastruktur och kollektivtrafik samt fysisk planering är
önskvärt. Vi håller med om att översiktsplaner, detaljplaner
och bygglov behöver utformas och samordnas med
regionala och kommunala bredbandsstrategier.

Tas med i fortsatt arbete
handlingsplanen.
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Från

Svenska
stadsnätsföreningen

Synpunkter

Referens strategi

Kommentar

Region Östergötland tar ny fram en regional
digitaliseringsstrategi och ser i detta arbete att regionalt
samarbete och samverkan inom olika aspekter av
digitalisering är viktigt.

Noterat

Stadsnätsföreningen anser att förslaget på den nya
bredbandsstrategin är mycket välskriven och tar höjd för
digitaliseringens framtida behov och krav på öppna,
robusta och säkra bredbandsinfrastrukturer för såväl
trådbundna som trådlösa nät. Den höga ambitionsnivån
säkerställer också att den föreslagna bredbandsstrategin får
ett långsiktigt bäst före datum och kan därmed vara
relevant fram till och med 2025.

Noterat

Stadsnätsföreningen håller med Regionförbundet om
vikten av öppna nät. De svenska stadsnäten har sedan
starten verkat för öppna nät. Modellen med öppna nät har
varit mycket framgångsrik och lyfts ofta upp som ett
föredöme i internationella sammanhang.
Stadsnätsföreningen har tagit fram en definition av öppna
nät som beskrivs i föreningens öppenhetsdeklaration. Det
är en definition som används och som Stadsnätsföreningen
rekommenderar Regionförbundet att använda för att
undvika missförstånd.

Tas med i fortsatt arbete.
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Från

Synpunkter

Referens strategi

Kommentar

Nedan finns definitionen av öppna nät enligt
Öppenhetsdeklaration (www.ssnf.org/sverigesstadsnat/vad-innebar-oppet-nat/):
Sydsvenska
industri- och
handelskammaren

I stora drag anser vi att strategin tar fasta på de utmaningar
samhället står inför och bilden av att
bredbandsinfrastrukturen är en förutsättning för ett hållbart
samhällsbygge.

Noterat

I strategin jämställs alla konsumenter (privatkunder,
företag och organisationer), vi anser att där prioriteringar
mellan dessa grupper måste göras skall näringslivets behov
väga tyngre

Noterat

De tre övergripande målen för 2020, 2023 och 2025 är bra.
Dock bör det förtydligas att mobiltäckningen behöver
förbättras. Ett första mål till 2020 kan vara att god
mobiltäckning längs länets alla riksvägar (idag bryts
samtalen med jämna mellanrum p.g.a. dålig täckning).

Noterat

Det är bra att frågan om bredband uppmärksammas av
regionen och det är viktigt att detta leder till mer samarbete
och samordning över såväl kommungränser som
regiongränser.

Noterat
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Från

Synpunkter

Referens strategi

Kommentar

Tillgången till operatörsoberoende täckningsdata är ett
viktigt verktyg för att samordna berörda aktörer och
förbättra hur mobilinfrastrukturen fungerar i praktiken.

4.1.2

Tas med i fortsatt arbete i
handlingsplanen.

Det behövs nya, mer effektiva metoder för att arbeta med
4.3.2
utbyggnaden av bredband och mobilnät, exempelvis genom
att förenkla samgrävning och planering av utbyggnad.

Tas med i fortsatt arbete i
handlingsplanen.

Handelskammaren anser i likhet med strategin att
tillgången till bredband av tillräcklig kvalitet numera är en
del av grundinfrastrukturen i samhället.

Noterat

Bredband, mobiltäckning och mobilt bredband är därför en
förutsättning för företagande och entreprenörskap. ITinfrastruktur och i synnerhet mobilt bredband är en resurs
som påverkar företagens faktiska tillgänglighet och kan i
vissa mån kompensera för brister i lokal service och fysisk
tillgänglighet. I Handelskammarens agenda för Sydöstra
Sverige – ”Sydostagendan” – är ett av fokusområdena just
bredband och mobiltäckning. Brister i infrastrukturen på
det här området anses idag vara ett hinder för tillväxt, men
skulle målbilden i denna strategi uppnås blir detta inte
längre en flaskhals för tillväxt. Därför ställer sig
Handelskammaren positiv till Regionförbundets och

Noterat
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Från

Synpunkter

Referens strategi

Kommentar

SV 10

Nytt avsnitt om markfrågor

4.3.2

Tas med i fortsatt arbete i
handlingsplanen.

Landstingets målsättningar med att utveckla ITinfrastrukturen i länet.
Koordinering av samgrävning, d.v.s. att när man ändå
gräver för annat kan man även lägga ned fiber som direkt
eller senare ska anslutas till nätet.

Trafikverket

Hitta nya upphandlingsmöjligheter för utbyggnad av
fibernät. Visualisera planerad utbyggnad och der befintliga
nätet så alla aktörer (byalag, företag, byggare, operatörer)
kan ha en gemensam kartvy att utgå ifrån.

Noterat

Det är bra att regionen tar ett samlat ansvar för tillgången
till digital bredbandsinfrastruktur i länet.

Noterat

Framåt kommer ”smarta städer” samt självkörande fordon
under färd, att kräva stora mängder dataöverföring. Vid
utbyggnad av dessa system kommer avvägningar och
prioriteringar behöva göras. Det finns ett gemensamt
utpekat vägnät ”funktionellt prioriterat vägnät” FPV som
kan vara ett stöd i dessa överväganden.

4.3.2

Tas med i fortsatt arbete i
handlingsplanen.

Runt väg och järnvägsinfrastruktur finns ett byggnadsfritt
avstånd med en omfattning som avseende väg är beroende
på vägtyp runt järnväg enhetligt. Del av detta område bör

4.3.2

Tas med i fortsatt arbete i
handlingsplanen.
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Från

Synpunkter

Referens strategi

Kommentar

kunna prövas användas för denna typ av infrastruktur. I
vägkropp samt järnvägsbank ska inga ingrepp ske. Det till
vägen omedelbart angränsande vägområdet kan ibland
nyttjas men det är då viktigt att man undersökt vägområdet
för att se var det är möjligt att förlägga, det kan finnas
sträckningar utanför vårt vägområde som är lämpligare.

Västerviks
kommun

Samförläggning bör utföras i så stor utsträckning som
möjligt, d.v.s. att när någon ska förlägga en ledning bör
sökanden aktivt undersöka om någon annan ledningsägare
har några planer på annan samtidig förläggning.

Tas med i fortsatt arbete.

I samhällen är det en fördel om förläggning kan ske i gångoch cykelvägar.

Noterat

Vid ansökan är det viktigt att man lämnar in en så bra
ansökan som möjligt, dvs att man har läst på Trafikverkets
hemsida hur ansökan ska se ut och vilka krav vi ställer. Får
vi bra och tydliga ansökningar kortar det ner
handläggningstiden.

Noterat

Beslutar att ställa sig bakom förslaget för regional
bredbandsstrategi 2019-2025 i Kalmar län.

Noterat
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Lista över remissinstanser
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Borgholms kommun
Boverket
Byanätsforum 2.0
Centerpartiet i Kalmar län
Comhem AB
Emmaboda kommun
Fastighetsägarna GFR
Föreningen trådlös infrastruktur
Företagarna Kalmar län
Hela Sverige ska leva
Hultsfreds kommun
Högsby kommun
Högsbynät AB
IP-Only AB
Kalmar Energi AB
Kalmar kommun
Kristdemokraterna i Kalmar län
Liberalerna i Kalmar län
Linnéuniversitetet
LRF Sydost
Länsstyrelsen Kalmar län
Miljöpartiet i Kalmar län
Moderaterna i Kalmar län
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Mönsterås kommun

40

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

Mörbylånga kommun
Net1
Net4mobility HB
Nybro kommun
Oskarshamns kommun
Post- och Telestyrelsen
Region Blekinge
Region Jönköping
Region Kronoberg
Region Östergötland
Skärgårdsrådet i Östergötland och Småland
Socialdemokraterna i Kalmar län
Svenska kraftnät
Svenska stadsnätsföreningen
Svenskt näringsliv
Sverigedemokraterna
Sveriges kommuner och landsting
Sweco Sverige AB
Sydsvenska handelskammaren
Tele2 AB
Telenor Sverige AB
Telia Company AB
Teracom
Torsås kommun
Trafikverket
Tre i Sverige
Vimmerby kommun

41

53.
54.
55.
56.

Vänsterpartiet i Kalmar län
Västerviks kommun
WSP Telecom AB
ÅF Sverige

Kalmar 2018-10-17
Handläggare; Magnus Hammarstedt, magnus.hammarstedt@rfkl.se, 0480-4
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Nytt avtal om Sydtaxa 2.0
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Datum

Diarienummer

2018-11-01

180933

Landstinget i Kalmar län
Kalmar Länstrafik
Regionfullmäktige

Nytt avtal om Sydtaxa 2.0
Förslag till beslut
1. Regionfullmäktige godkänner samverkansavtal gällande kollektivtrafiken
i Södra Sverige, mellan berörda län i södra Sverige och ger
Trafikdirektören i uppdrag att underteckna detsamma.
2. Regionfullmäktige fastställer ny prismodell för Sydtaxan 2.0 för
länsöverskridande kollektivtrafikresor.
3. Sydtaxan 2.0 börjar tillämpas vid försäljning av länsöverskridande
biljetter, dock senast 15 december 2019.
Bakgrund
Sedan 2008 har det funnits ett biljettsamarbete mellan Region Blekinge,
Hallandstrafiken AB, Region Jönköpings län, Kalmar Länstrafik, Region
Kronoberg och i viss mån Västtrafik som har medgett försäljning av
länsöverskridande biljetter med buss och tåg med hjälp av en gemensam taxa
– Sydtaxan.
Sammanfattning

Sydtaxan 2.0 är en uppdatering av nuvarande samarbete för
länsöverskridande resor i södra Sverige. I förslaget finns ett enklare
biljettsortiment med raka rabatter och en systematisk hantering av
gränsavdrag för såväl enkelbiljetter som periodbiljetter.
Syfte för förändring av tidigare avtal var att höja gränsrabatten för att uppnå
kostnadsneutrala resor över länsgränser mot i resor inom respektive län.
Detta har till stor del infriats i förslaget, vid resor som passerar länsgräns blir
det lägre kostnad för kunden. Vi är mycket nära en länsgränsoberoende
kollektivtrafik.
Ärendet har redovisats för styrelsen i Regionsamverkan Syd som ställer sig
bakom föreslag till ändringar..’
I och med lansering av nya biljettsystem ges möjlighet att modernisera och
förbättra utbud och prissättning för de länsöverskridande biljetterna.
Förslaget om ny Sydtaxa innehåller följande delar:

Webbplats

E-post

Organisationsnr

Landstinget i Kalmar län

www.klt.se

landstinget@ltkalmar.se

232100-0073

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

0480-810 00 vx

833-3007

Box 54
579 22 Högsby

Landstinget i Kalmar län

Datum

Diarienummer
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Biljettsortiment

Ett enkelt biljettsortiment med fyra olika biljetter: enkelbiljett, 24timmarsbiljett, 30-dagarsbiljett och 365-dagarsbiljett.
Rabatter

Den nya Sydtaxan möjliggör raka rabatter. Det innebär att varje part kan
välja att rabattera sin del av biljetten avseende följande rabattgrupper: barn
under 7 år, barn/ungdom 7-19 år och student enligt nationell standard.
Utöver detta kan rabatt även lämnas för grupper som omfattar minst två
personer.
Adderad prissättning och tidsgiltighet

En länsöverskridande biljett har en adderad prissättning och tidsgiltighet. Det
innebär att varje län prissätter och tidsätter sin del av biljetten inklusive
rabatter och avdrag. Samtliga priser adderas sedan till en biljett för kunden.

Gränsavdrag

För att priset på de länsöverskridande biljetterna inte ska vara orimligt dyr i
jämförelse med en biljett som bara gäller i ett län lämnar varje
trafikhuvudman ett så kallat gränsavdrag på sitt pris. Tidigare har tekniken
endast medgett gränsavdrag för periodbiljetter. I och med lansering av nya
system är det möjligt att jobba med gränsavdrag även för enkelbiljetter. För
enkelbiljetter uppgår gränsavdraget till 25 % av värdet av den billigaste
enkelbiljetten i respektive län. För periodbiljett uppgår gränsavdraget till ett
värde av 35 % av den billigaste periodbiljetten i respektive län.
Fordonsneutralitet

Alla biljetter som ställs ut i Sydtaxan gäller på såväl buss som tåg utan
undantag.
Nationell standard

Biljetter som säljs i Sydtaxan 2.0 ska ställas ut enligt den nationella
standarden Branschgemensam standard för biljetter (BoB).
Västtrafik

Även om Västtrafik inte är med i samarbetsavtalet är ambitionen att det ska
vara möjligt att sälja biljetter till samma stationer hos Västtrafik som idag.
Komponenter som utgår

I Sydtaxan 2.0 kommer det inte längre vara möjligt att använda sig av
Reskassa för att få rabatt på sin enkelbiljett. Det kommer inte heller att vara
möjligt att köpa Duo/Familj-biljett, då denna ersätts av tillsammansrabatten.

Landstinget i Kalmar län

Datum

Diarienummer
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Tidplan för lansering

Lansering av Sydtaxan 2.0 kan komma att lanseras i olika steg. Eftersom
Hallandstrafiken AB, Region Jönköpings län, Region Kronoberg och Kalmar
Länstrafik utvecklar biljettsystem gemensamt kan försäljning av resor mellan
dessa län (enligt Sydtaxan 2.0) komma att lanseras innan det är möjligt att
sälja biljetter till samtliga län.
Preliminär överenskommen säljstart för samtliga län är halvårsskiftet 2019.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering
De minskade intäkter som ökat gränsavdrag innebär, är inarbetad i befintligt
rambudget.

Karl-Johan Bodell
Trafikdirektör

Bilagor
1. Avtal Sydtaxan 2.0.
Bilaga 1 Öresundstaxa.
Bilaga 2 Gränsavdrag för pris.
Bilaga 3 Gränsavdrag för giltighetstid.
Bilaga 4 Branschgemensam standard för biljetter (BoB).
2. Bildspel vid föredragning av Sydtaxa 2.0, 5 sep -18.

Ärende 17
Överenskommelse mellan Region Kalmar län och
kommunerna i Kalmar län om samverkan vid
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 2019
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Datum

2018-11-20
Regionstab
Samordning Hälso- och sjukvård

Diarienummer
170535/181019
Regionfullmäktige

Överenskommelse mellan Region Kalmar län och
kommunerna i Kalmar län om samverkan vid
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 2019
Förslag till beslut
1. Regionfullmäktige antar Överenskommelse mellan Region Kalmar län och
kommunerna i Kalmar län om samverkan vid utskrivning från sluten hälsooch sjukvård, daterad den 16 november 2018, att gälla from 1 mars 2019.
Beslutet gäller under förutsättning att kommunerna i Kalmar län fattar
likalydande beslut
2. Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänsten och angränsande
område hälso- och sjukvård i Kalmar län ansvarar för att ta fram och besluta
om praktiska anvisningar kopplade till överenskommelsen.

Bakgrund
Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område
hälso- och sjukvård har med hjälp av utsedd arbetsgrupp från Regionen och
kommunerna i Kalmar län reviderat överenskommelsen gällande Lagen om
samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård som började att gälla
den 1 januari 2018.
Överenskommelsen syftar till att främja en god vård och en socialtjänst av god
kvalitet för den enskilde som efter utskrivning från slutenvård behöver insatser
från socialtjänsten, den kommunala hälso- och sjukvården och/eller Regionens
öppna hälso- och sjukvård. Syftet med överenskommelsen är att åstadkomma en
god vård på rätt vårdnivå, där ledtiderna är så korta som möjligt vid utskrivning
från slutenvård till fortsatt öppen hälso- och sjukvård och socialtjänst. Genom
ett tillitsfullt samarbete med den enskildes bästa i fokus bedriva en god och
effektiv vård- och omsorg där denne känner sig trygg och delaktig.
Målet är att den enskilde så snart som möjligt ska kunna skrivas ut när
sjukhusets resurser inte längre behövs. Målsättningen är 0 utskrivningsklara
dagar. Indikator sätts och följs upp årligen för att nå målet. Indikatorn för 2019
är 0,8.

Landstinget i Kalmar län
Postadress

Landstinget i Kalmar län
Box 601
391 26 Kalmar

Webbplats

E-post

Organisationsnr

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Ltkalmar.se
Strömgatan 13
391 26 Kalmar

landstinget@ltkalmar.se
0480-810 00 vx

232100-0073
833-3007

Landstinget i Kalmar län

Datum

2018-11-20

Kalmarmodellen bygger på tillit och förtroende mellan huvudmännen med
fokus på den enskildes och de närståendes bästa. Fokus är uppföljningar,
utvärderingar och en fortsatt uppbyggnad av effektiva processer.
Konsekvenser
- Hälso- sjukvårdsförvaltningen, primärvården och psykiatriförvaltningen
behöver ytterligare förbättra sina arbetssätt för att effektivisera sina
processer och sin samverkan med länets kommuner.

-

Digitala lösningar måste fortsatt användas och utvecklas för att
underlätta kommunikationen samt möjliggöra en vård nära patienten.

Beslutsgång
Kalmar läns kommunfullmäktigeförsamlingar samt regionfullmäktige väntas
fatta beslut gällande överenskommelsen i början på 2019.
Överenskommelsen är framtagen och godkänd av Länsgemensam ledning i
samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård.
Praktiska anvisningar revideras
Parallellt med revideringen av överenskommelsen har en arbetsgrupp reviderat
de praktiska anvisningar kopplade till överenskommelsen och den nya Lagen
om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Kalmar län.
Dessa anvisningar understödjer processerna för implementering av den nya
lagen utifrån länets överenskommelse.

Beredningsgruppen för Länsgemensam ledning i samverkan ansvarar för arbetet
gällande implementering och uppföljning av överenskommelsen.

Sofia Hartz
Planeringsdirektör
Bilagor
1. Överenskommelse mellan Region Kalmar län och kommunerna i
Kalmar län om samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och
sjukvård (Beslutad av Länsgemensam ledning i samverkan 181116)
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Länsgemensam ledning i samverkan
Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län

Överenskommelse mellan Region och kommunerna i
Kalmar län om samverkan vid utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård
Överenskommelsens parter
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Region Kalmar län
Borgholms kommun
Emmaboda kommun
Hultsfreds kommun
Högsby kommun
Kalmar kommun
Mönsterås kommun
Mörbylånga kommun
Nybro kommun
Oskarshamns kommun
Torsås kommun
Vimmerby kommun
Västerviks kommun

Kommunerna kallas nedan gemensamt ”kommunerna” och var för sig ”kommunen”. Region
Kalmar län kallas ”Regionen”. Kommunerna och Regionen gemensamt kallas nedan
”parterna”.

Inledning
Överenskommelsen syftar till att främja en god vård och en socialtjänst av god kvalitet för
den enskilde som efter utskrivning från slutenvård behöver insatser från socialtjänsten, den
kommunala hälso- och sjukvården och/eller Regionens öppna hälso- och sjukvård.
Den enskilde ska så snart som möjligt kunna skrivas ut när sjukhusets resurser inte längre
behövs d.v.s. den enskilde är utskrivningsklar.
Parterna är överens om att en god utskrivningskvalitet leder till att den enskilde känner sig
trygg och delaktig. Genom god och säker läkemedelsbehandling och bedömning av
hälsotillståndet hos individer i hemmet enligt systematisk bedömningsstruktur kan inskrivning
i slutenvården undvikas. Parterna ska arbeta strukturerat med det preventiva arbetet.
Den medicinska och tekniska utvecklingen har möjliggjort att den enskilde i ökad omfattning
kan få vård och omsorg av god kvalitet på ett tryggt och säkert sätt i hemmet.

Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård i Kalmar län
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Överenskommelsen syftar även till att tydliggöra parternas roller. Ansvaret för Regionens
öppna vård i hemmet belyses särskilt.
Denna överenskommelse avseende somatiska och psykiatriska sjukdomar träder i kraft 1/3
2019.

Syfte
Åstadkomma en god vård på rätt vårdnivå, där ledtiderna är så korta som möjligt vid
utskrivning från slutenvård till fortsatt öppen hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Mål
Genom ett tillitsfullt samarbete med den enskildes bästa i fokus bedriva en god och effektiv
vård- och omsorg där denne känner sig trygg och delaktig.
Målet är att den enskilde så snart som möjligt ska kunna skrivas ut när sjukhusets resurser inte
längre behövs. Målsättningen är 0 utskrivningsklara dagar. Indikator sätts och följs upp
årligen för att nå målet.

Målgrupp
Målgruppen är personer, i alla åldrar, som efter utskrivning från den slutna vården behöver
insatser från socialtjänsten och/eller den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården samt
Regionens öppenvårdsmottagningar. I avtalet kallad den enskilde.

Parternas ansvar
Alla parter har ansvar för att genomföra effektiva planeringsprocesser. Parterna ska
tillhandahålla resurser och informationsöverföringssystem så att den enskilde kan komma
hem på ett tryggt sätt efter en slutenvårdsvistelse. En utskrivningsplanering och/eller en
samordnad individuell plan (SIP) ska göras inför hemgång. Arbetet ska organiseras på ett
sådant sätt att samordnad individuell plan (SIP) utförs utifrån vad som är bäst för den
enskilde, företrädesvis i hemmet. Det är Regionens öppenvård som kallar till SIP. I särskilda
fall ska samtliga parter kunna kalla till en SIP under sjukhusvistelsen. Alla berörda parter har
ansvar för att medverka i att en SIP upprättas och följs upp.
Regionens ansvar

Slutenvård

•

•
•
•
•

•

Inskrivningsmeddelande skickas till kommun och berörda öppenvårdsenheter i
Regionen inom 24 timmar efter inskrivning i slutenvården. Inskrivningsmeddelandet
ska innehålla: beräknad utskrivningsdag, samtycke, preliminär diagnos, status samt
behov av eventuella fortsatta insatser.
Har skyldighet att medverka vid utskrivningsplanering/SIP.
Behandlande läkare bedömer att enskilde är utskrivningsklar.
Den enskilde får skriftlig information inför hemgång.
Nödvändig information för den enskildes fortsatta hälso-, sjukvårds-, rehabiliterings-,
omsorgs- och/eller sociala insatser har överförts till de enheter som har fått ett
inskrivningsmeddelande
Den enskilde ska få information och sin utskrivningsplan/SIP inför hemgång.
o Informationen ska innehålla
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•

 Uppgift och information om aktuell vårdtid
 Tydlig läkemedelslista
o Utskrivningsplan/SIP ska innehålla
 Vem som är den enskildes fasta vårdkontakt i förkommande fall
 Ansvar för vård-, rehabiliterings- och omsorgsinsatser
 Tidpunkt för fortsatt planering
 Kontaktuppgifter.
Säkerställ hälso-, sjukvårds-, rehabiliteringsinsatser utifrån utskrivningsplaneringen
/SIP

Öppenvård

•
•
•
•

Informera om den enskildes pågående insatser
Vid behov av kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser ska:
o fast vårdkontakt utses innan utskrivning från slutenvården
o kallelse skickas till utskrivningsplanering/SIP.
Kalla till SIP inom tre (3) dagar efter meddelande om utskrivningsklar, om SIP ska
göras efter utskrivning från slutenvården.
Säkerställ hälso-, sjukvårds- och rehabiliteringsinsatser utifrån
utskrivningsplaneringen/SIP

Kommunens ansvar
• Informera om den enskildes pågående insatser
• Har skyldighet att medverka vid utskrivningsplanering/SIP.
• Vid enbart social omsorg och/eller enbart kommunala rehabiliteringsinsatser ansvarar
kommunen för kallelse och utskrivningsplaneringen
• Säkerställ kommunala hälso-, sjukvårds-, rehabiliterings-, omsorgs- och/eller sociala
insatser utifrån utskrivningsplaneringen/SIP
Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård
Vid överföring av den enskilde från sluten till öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen
rättspsykiatrisk vård ska en samordnad vårdplan bifogas ansökan till förvaltningsdomstolen
som beslutar. Lagen om psykiatrisk tvångsvård (1991:1128) respektive lagen om
rättspsykiatrisk vård (1991:1129).
•
•
•

Chefsöverläkaren inom psykiatrin ansvarar för kallelse och genomförande av en
samordnad vårdplan.
Den enskilde behöver inte ge sitt samtycke.
Av den samordnande vårdplanen ska det framgå vilka behov den enskilde har av
insatser, vilka enheter vid region, kommun eller annan huvudman som svarar för
respektive insats.

Processen om samverkan vid utskrivning
Processen stödjs av Praktiska anvisningar – Samordning av den enskildes insatser i
slutenvård, öppenvård och kommun som beslutas av Länsgemensam ledning i samverkan.
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Kalmar läns modell
Kalmarmodellen bygger på tillit och förtroende mellan huvudmännen med fokus på den
enskildes och de närståendes bästa.
En förutsättning för att uppnå ovanstående är att samtliga parter tar sin del av ansvaret och
bygger upp effektiva processer och rutiner.

Indikator
Uppföljning sker med genomsnittligt antal dagar per kommun inom somatisk och psykiatrisk
vård. Dygnsbryt sker kl: 24:00. Länsgemensam ledning beslutar årligen målet för indikatorn
utskrivningsklara dagar.
Indikatorn för år 2019 är 0,8 genomsnittligt antal dagar inom somatisk och psykiatrisk vård.
Inom somatiken räknas genomsnittet månadsvis och inom psykiatrin kvartalsvis.
Antalet utskrivningsklara dagar följs per kommun och månadsvis. Den psykiatriska vården
redovisas separat.

Analys och uppföljning
Analysgrupp
De tre analysgrupperna i länet med representanter från Region och kommun ska genomföra
analys av utskrivningsprocessen från sluten hälso- och sjukvård samt föreslå
förbättringsåtgärder.
Förbättringsåtgärder dokumenteras i en handlingsplan vilken skickas till Informationsöverföring-gruppen och Samverkansgruppen (Samverkansgrupp, KOLA-möte, Dialogmöte).
Samverkansgrupp (Samverkansgrupp, KOLA-möte, Dialogmöte)
I de tre samverkansgrupperna ingår representanter på från sjukhus, psykiatri, öppenvård,
primärvård samt kommunerna. En punkt på agendan är handlingsplan från analysgruppen som
diskuteras och eventuella åtgärder vidtas.
Informationsöverföringsgruppen
Informationsöverföringsgruppen utses av Länsgemensam ledning i samverkan och består av
representanter från kommun och Region. Ett av uppdragen är att sammanställa
handlingsplaner från de tre olika analysgrupperna samt samverkansgrupperna och
planera/genomföra förbättringsåtgärder på regional nivå.
Återrapportering sker till beredningsgruppen i Länsgemensam ledning i samverkan.
Se Praktiska anvisningar - Analys och ekonomisk reglering

Ekonomisk reglering
För de kommuner som har mer än 0,8 utskrivningsklara dagar i genomsnitt under en månad
ska resultatet analyseras tillsammans med Regionens sluten- och öppenvård. Regionen
ansvarar för att kalla aktuell kommun. I analysen ska orsaken till överskridande
utskrivningsklara dagar tydliggöras utifrån kommunens och Regionens ansvar (se parternas
ansvar).
Följande delar ska vara uppfyllda för den ekonomiska regleringen:
•

Status i inskrivningsmeddelandet inom 24 tim
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•

Fast vårdkontakt i öppenvården när insatser behövs från den kommunala hälso- och
sjukvården

De dagar där Regionen inte uppfyllt sitt ansvar ska exkluderas från totalen och genomsnittet
räknas om. Om genomsnittligt antal utskrivningsklara dagar, efter omräkning, fortsatt
överstiger 0,8 dagar per månad sker debitering på individnivå för de dagar som överstiger 3
utskrivningsklara dagar.
Kommunen debiteras enligt nationellt belopp som tas fram av Socialstyrelsen. Eventuella
kostnader betalas retroaktivt.
Psykiatrin följer reglerna som ovan men antalet genomsnittliga dagar räknas kvartalsvis.
Vid Länsgemensam ledning i samverkan sista sammanträde för året beslutas målet för
nästkommande år för genomsnittligt antal utskrivningsklara dagar samt betalningsansvarsdagar på individnivå för Kalmar län.

Definitioner
Fast vårdkontakt
En namngiven person som utses av verksamhetschefen inom den öppna vården enligt 6:e kap
2 § Patientlagen (2014:821).

Hemmet
Med hemmet avses både ordinärt och särskilt boende.

Regionens öppenvård
Innefattar öppenvårdsmottagningar inom somatik, psykiatri, primärvård och rehabilitering.

Samordnad individuell plan (SIP)
En samordnad individuell plan, SIP, beskriver mer långsiktigt den enskildes behov av
insatser/åtgärder från hälso-, sjukvårds-, rehabiliterings-, omsorgs- och/eller sociala insatser.
Det går även att göra en SIP mellan olika verksamheter inom en och samma huvudman, allt
utifrån den enskildes behov. Den enskildes delaktighet är mycket viktig.

Samtycke
För informationsöverföring mellan huvudmän och tillgång till journaldokumentation
krävs samtycke, vilket inhämtas av aktuell vårdgivare.

Utskrivningsklar
Den behandlande läkaren har bedömt att den enskilde inte längre behöver vård vid en enhet
inom den slutna vården (Socialstyrelsens termer och begrepp).
Slutenvården och öppenvården ska uppfylla kriterierna under processen hemgångsklar. Den
enskilde ska kunna gå hem samma dag som utskrivningsklar.
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Utskrivningsplanering
En utskrivningsplanering beskriver den enskildes behov av insatser/åtgärder från hälso-,
sjukvård-, rehabiliterings-, omsorgs- och/eller sociala insatser inför hemgång.

Tvist
Tvist angående tolkning eller tillämpning av denna överenskommelse skall i första hand lösas
av
1. Verksamheterna på tjänstemanna-/chefsnivå
2. Länsgemensam ledning i samverkan
3. Kommunchef/direktör och Regiondirektör
4. Kommunförbundet Kalmar läns styrelses presidium och Regionstyrelsens presidium
I andra hand skall tvist angående tolkning eller tillämpning av denna överenskommelse lösas
genom förhandling parterna emellan. Kan tvisten ej lösas skall den hänskjutas till svensk
allmän domstol för avgörande med tillämpning av svensk rätt.
Eventuella tvisteförhandlingar skall i första instans äga rum i Kalmar.

Revidering
Överenskommelsen revideras årligen. Ändring av och/eller tillägg till denna
överenskommelse ska, för att vara bindande, vara skriftliga samt undertecknade av parterna
och i förekommande fall godkända av parternas beslutande organ.
Beslut om ändringar av mindre betydelse och som inte påverkar överenskommelsens
huvudsakliga innehåll, exempelvis språkliga ändringar, anpassning till förändringar i lagtext
eller nationella riktlinjer, kan initieras och godkännas av Länsgemensam ledning i samverkan.
Dessa ändringar ska dokumenteras och biläggas överenskommelsen.

Överenskommelsen ikraftträdande och upphörande
Denna överenskommelse gäller från 2019-03-01 till 2019-12-31 och förlängs automatiskt 1 år
i taget, uppsägningstid på 6 månader, under förutsättning att det godkänns av
Regionfullmäktige och Kommunfullmäktige genom beslut som vinner laga kraft, samt att
samtliga kommuner i Kalmar län, var för sig, ingår samma överenskommelse med regionen.
Överenskommelsen kan sägas upp i sin helhet och för samtliga parter, var för sig, efter beslut
i regionfullmäktige och kommunfullmäktige.
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Överenskommelse mellan Region och kommunerna i
Kalmar län om samverkan vid utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård
Denna överenskommelse har upprättats i 13 likalydande exemplar och utväxlats mellan
parterna.
Region Kalmar län
Borgholms kommun
Emmaboda kommun
Hultsfreds kommun
Högsby kommun
Kalmar kommun
Mönsterås kommun
Mörbylånga kommun
Nybro kommun
Oskarshamns kommun
Torsås kommun
Vimmerby kommun
Västerviks kommun

…………………….

…………………….

Namn

Namnförtydligande

…………………….

…………………….

Namn

Namnförtydligande

…………………….

…………………….

Namn

Namnförtydligande

…………………….

…………………….

Namn

Namnförtydligande

…………………….

…………………….

Namn

Namnförtydligande

…………………….

…………………….

Namn

Namnförtydligande

…………………….

…………………….

Namn

Namnförtydligande

…………………….

…………………….

Namn

Namnförtydligande

…………………….

…………………….

Namn

Namnförtydligande

…………………….

…………………….

Namn

Namnförtydligande

…………………….

…………………….

Namn

Namnförtydligande

…………………….

…………………….

Namn

Namnförtydligande

…………………….

…………………….

Namn

Namnförtydligande

Ärende 18
Mottagande av allmänna handlingar med
anledning av likvideringen av Regionförbundet i
Kalmar län
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Datum

2018-10-25

Diarienummer 180786

Landstingsdirektörens stab
Kanslienheten
Regionfullmäktige

Mottagande av allmänna handlingar med anledning av
likvideringen av Regionförbundet i Kalmar län
Förslag till beslut
Regionfullmäktige beslutar att ta emot Regionförbundet i Kalmar läns
allmänna handlingar- protokoll, diarier, korrespondens, ekonomihandlingar
samt personalhandlingar som finns hos regionförbundet den 31 december
2018 för arkivering och förvaring hos blivande Region Kalmar län.
Bakgrund
Enligt 15§ arkivlagen (1990:782) får en kommunal myndighet avhända sig
allmänna handlingar endast genom sådant återlämnande eller överlämnande
som sker med stöd av lag eller särskilt beslut av kommunfullmäktige eller
landstingsfullmäktige.
Styrelsen för Regionförbundet i Kalmar beslutade den 20 september 2018 att
till Region Kalmar län överlämna de allmänna handlingar- protokoll, diarier,
korrespondens, ekonomihandlingar samt personalhandlingar som finns hos
regionförbundet den 31 december 2018.
Den 19 juni 2018 beslutade Sveriges Riksdag om ändringar i lagen om det
regionala utvecklingsansvaret. Detta innebär att från och med den 1 januari
2019 kommer ansvaret och därmed verksamheten att övergå till Region
Kalmar län. I och med detta kommer Regionförbundet i Kalmar län att
upphöra.
Mot bakgrund av ovanstående föreslås att fullmäktige beslutar att ta emot
regionförbundets allmänna handlingar.

Elin Adén
Arkivstrateg

Bilagor
Protokollsutdrag Styrelsen Regionförbundet i Kalmar län, 20180920
Arkivbeskrivning

Webbplats

E-post

Organisationsnr

Landstinget i Kalmar län

Ltkalmar.se

landstinget@ltkalmar.se

232100-0073

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Landstinget i Kalmar län
Box 601
391 26 Kalmar

Strömgatan 13
391 26 Kalmar

0480-810 00 vx

833-3007

Protokoll
2018-09-20
Styrelsen

§ 106
D 2017/428-100
Överlämning av allmänna handlingar med anledning av likvideringen
av Regionförbundet i Kalmar län
Kansliet föreslår att arkivering och förvaring av Regionförbundet i Kalmar län
allmänna handlingar – protokoll, diarier, korrespondens, ekonomihandlingar samt
personalhandlingar som finns hos regionförbundet den 31 december 2018 överlåts
till Region Kalmar län.
Beslut
Styrelsen beslutar att regionförbundet till Region Kalmar län överlämnar de
allmänna handlingar – protokoll, diarier, korrespondens, ekonomihandlingar samt
personalhandlingar som finns hos regionförbundet den 31 december 2018.
Styrelsen godkänner Arkivbeskrivning för Regionförbundet i Kalmar län.
Beslutsunderlag
Arkivbeskrivning för Regionförbundet i Kalmar län
Skickas till
Landstinget i Kalmar län

Ulf Nilsson
ordförande

Rätt intygar
Ulrika Cederholm

Margaretha Lööf Johanson
justerare

Arkivbeskrivning för Regionförbundet i Kalmar län

Syfte
Beskrivning av en myndighets allmänna handlingar som en del i arkivredovisningen.

Giltighet
2018-09-20 tillsvidare

Ansvarig för dokumentet
Regiondirektör

Beslutsdatum
2018-09-20

Beslutad av
Styrelsen

REGIONFÖRBUNDET I KALMAR LÄN Besöksadress: Nygatan 34 i KALMAR, Postadress: Box 762, SE-391 27 KALMAR
Tel: 0480-44 83 30, Fax: 0480-546 54, E-post: info@rfkl.se, www.rfkl.se
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Myndighetens namn: Regionförbundet i Kalmar län
Adress: Box 762, Nygatan 34, 391 27 Kalmar
Telefonnummer: 0480-44 83 30
Webbadress: www.rfkl.se
Historik
Regionförbundet i Kalmar län startade som försöksverksamhet med ändrad regional
ansvarsfördelning 1997. Då flyttades regionala utvecklingsfrågor över från Länsstyrelsen i
Kalmar län, Landstinget i Kalmar län och Kalmar läns kommunförbund till det nya
Regionförbundet i Kalmar län. Syftet var att utveckla nya former för en bättre demokratisk
förankring av de regionala utvecklingsfrågorna. Regionförbundet övertog pågående
handlingar gällande företagsstöd från Länsstyrelsen i Kalmar län.
Försöksverksamheten upphörde vid utgången av 2002. Förbundet permanentades därefter och
ombildades till ett så kallat kommunalt samverkansorgan. Verksamheten slogs ihop med
Kalmar läns kommunförbund (inklusive resultatenheterna AV-Media och Fokus Kalmar län).
I samband med detta övertog regionförbundet arkivet från Kalmar läns kommunförbund, se
bilaga.
Resultatenheten Fokus Kalmar län upphörde vid årsskiftet 2013/2014. 2008 tillkom Nationellt
Kompetenscentrum Anhöriga (NkA). Fram till den 31 december 2015 har regionförbundet
haft det regionala utvecklingsansvaret för kulturfrågor. Från och med den 1 januari 2016 har
Landstinget i Kalmar län tagit över det, i enlighet med beslut i regionförbundets styrelse
151216 § 166.
Under perioden 1998-1999 var regionförbundet sekretariat för det EU finansierade
programmet Swebaltcop, under 2002-2004 för programmet ISMIS och under perioden 20002007 för Mål 2 öarna, se bilaga.
Kommunförbundet och därefter regionförbundet har också agerat sekretariat för
Kustvattenkommittén från 1984 och framåt.
Myndighetens uppdrag
Regionförbundet är en politiskt styrd organisation som arbetar med tillväxt- och
utvecklingsfrågor i Kalmar län. Organisationen är offentligt finansierad och ägs av länets tolv
kommuner samt landstinget. Målgrupperna är offentliga aktörer, näringslivet, ideell
verksamhet och länsinvånarna.
Regionförbundet erbjuder nätverk, samordning och ekonomiskt stöd för att uppnå konkreta
mål som gagnar den regionala utvecklingen. Regionförbundet är med och utvecklar nya
metoder för samarbete mellan olika aktörer, både regionalt, nationellt och internationellt.
Rollen varierar från att starta projekt, till kontinuerligt deltagande och ett långsiktigt
engagemang.
Styrelsen är regionförbundets högsta beslutande organ. Den består av 33 ledamöter och lika
många ersättare. 22 av dessa är utsedda av kommunerna och 11 av landstinget.
Regionförbundet har även en primärkommunal nämnd som fungerar som ett organ för
primärkommunala frågor av gemensamt intresse.
Verksamheten delas in i följande områden och resultatenheter
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• Näringsliv och tillväxt, kompetensförsörjning
• Hållbarhet och kommunikationer
• Befolkning och välfärd
• Administration
AV-media och Nationellt kompetenscentrum Anhöriga (Nka) ingår också i regionförbundet
men som separata resultatenheter. AV-media är länets pedagogiska och tekniska mediaresurs
och Nka är en samarbetsresurs för att utveckla framtidens anhörigstöd på uppdrag av
Socialstyrelsen.
Tillsammans med de övriga regionerna i Småland och Blekinge driver regionförbundet ett
representationskontor i Bryssel.
Regionförbundet driver också Smålands Shanghaikontor som är ett samarbete mellan Kalmar
län, Kronobergs län och Linnéuniversitetet med syfte att underlätta kontakter och affärer
mellan Småland och Kina.
Geografiskt upptagningsområde
Kalmar län
Författningar, lagbestämmelser och regler som styr verksamheten
De vanligast förekommande lagarna som styr myndigheten är: Arbetsmiljölagen, Arkivlagen,
Förvaltningslagen, Kommunallagen, Lag om offentlig upphandling, Offentlighet och
sekretesslagen, Personauppgiftslagen, Tryckfrihetsförordningen.
Övrigt
Handlingar från Kalmar läns kommunförbund, Länsavdelningen Kalmar län, Swebaltcop,
ISMIS, Mål 2 Öarna och Kustvattenkommittén finns i regionförbundets arkiv.
Myndighetens arkiv och handlingar
Vanligaste sökmedlet för myndighetens allmänna handlingar

Platina – diariesystem för registrering av allmänna handlingar.
De vanligast förekommande IT-stöden

Platina diarium
Hogia – lönesystem, personal, faktura scanning
NYPS
Tuben Axessdatabas
Kulturdatabasen KDB
Offentlig rapporteringsportal
Axiell bibloteksystem
Trippus Event Solutions
Quicksearch DM 4
SLI exponering
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WowZa
Jomla
EPiServer
Inskränkningar i tillgängligheten genom sekretess

Vanligen endast upphandlingsärenden och personalärenden.
Inskränkningar i tillgängligheten genom gallring

Framgår i Dokumenthanteringsplan Regionförbundet i Kalmar län.
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Försäljning av personuppgifter

Försäljning av personuppgifter förekommer inte.
Uppgifter som myndigheten regelbundet hämtar från eller lämnar till andra
Regionförbundet lämnar regelbundet ut handlingar, som efterfrågas. Dessutom rapporteras olika
uppgifter regelbundet till externa aktörer. Oftast förekommande är att uppgifter lämnas till
departement, statliga myndigheter eller andra offentliga organisationer.

Regionförbundet hämtar även uppgifter från externa aktörer och då främst andra offentliga
organisationer för att kunna fullfölja handläggningen av vårt uppdrag.
Arkivansvarig

Regionförbundets styrelse
Arkivredogörare

Administrativ chef
Kontaktperson som kan ge upplysningar om myndighetens allmänna handlingar

Registrator

2018-06-27

Företagsstöd från Länsstyrelsen i Kalmar län
Arkivbildare

Länsstyrelsen i Kalmar län samt Regionförbundet i Kalmar län.
År

Pågående ärenden från 1998 och övergick därefter till regionförbundets ordinarie
arkiv.
Beskrivning

Vi bildandet av Regionförbundet i Kalmar län fördes pågående ärenden för
företagsstöd över till regionförbundet från Länsstyrelsen i Kalmar län.
Sorteringsordning/sökväg

De är sorterade i bokstavsordning utifrån det sökande företagets namn.
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Kommunförbundet i Kalmar län

Arkivbildare

Kommunförbundet i Kalmar län
År

1968-2002
Beskrivning

Kommunförbundet var en intresseorganisation för kommunerna i Kalmar län.
Man hanterade gemensamma frågor av primärkommunalt intresse.
I kommunförbundets arkiv ingår även resultatenheten Fokus, Kolagruppen och
Länsturismrådet/gruppen.
Sorteringsordning/sökväg

De är sorterade handlingstyp, samt efter år och diarienummer. Särskilda lådor
med diariekort finns.
Bland handlingarna finns protokoll, ärendeakter, ekonomihandlingar,
personalhandlingar samt pressklipp. Handlingarna är gallrade och allt ska sparas.
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Länsavdelningen i Kalmar län
Arkivbildare

Länsavdelningen i Kalmar län
År

1954-1968
Beskrivning

En intresseorganisation för kommunerna i Kalmar län. Man hanterade
gemensamma frågor av primärkommunalt intresse.
Sorteringsordning/sökväg

De är sorterade handlingstyp, samt efter år och diarienummer.
Bland handlingarna finns protokoll och ärendeakter.
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Swebaltcop
Arkivbildare

Regionförbundet i Kalmar län
År

1998-1998.
Beskrivning

SWEBALTCOP var ett europeiskt program för gränsregionalt samarbete i
Östersjöområdet. Det var ett EU finansierat Östersjöprogram, där regionförbundet
var sekretariat.
Sorteringsordning/sökväg

Lista med samtliga projekt sorterade efter när ansökan inkommit. Diarielista finns
i box 1.
Akterna ska gallras från verifikationer efter 15 år.

5

ISMIS
Arkivbildare

Regionförbundet i Kalmar län
År

2002-2004
Beskrivning

Regionförbundet var förvaltningsmyndighet för det innovativa åtgärdsprogrammet
Innovative Småland and islands (ISMIS). Kalmar län utgjorde tillsammans med
Jönköpings, Kronobergs och Gotlands län NUTS II-regionen Småland med öarna.
Som förvaltningsmyndighet har Regionförbundet den koordinerande uppgiften
tillsammans med länsstyrelserna i Jönköpings och Kronobergs län och Gotlands
kommun. Programmet har tagits fram gemensamt i regionen och skall användas
inom ramen för de existerande tillväxtavtalen och kunna användas i de kommande
tillväxtprogrammen.

Sorteringsordning/sökväg

Samtliga projekt sorterade efter när ansökan inkommit.
Akterna ska gallras från verifikationer efter 15 år.

6

Mål 2 Öarna
Arkivbildare

Regionförbundet i Kalmar län
År

2000-2007
Beskrivning

Mål 2 Öarna har varit ett av EU:s strukturfondsprogram under perioden 20002006. Programmet avslutas under 2007. Geografiskt omfattar programmet
Gotland samt bebodda öar utan fast landsförbindelse från Gävlebukten runt
Sydsverige till Bohusläns gräns mot Norge. Dessutom ingår de bebodda öarna i
Vänern, Vättern, Hjälmaren och Mälaren. Programmet har alltså inte omfattat
Norrlandskusten, som i stället ingått i Mål 1.
Det övergripande målet har varit att uppnå en positiv utveckling i ekonomisk,
socialt och ekologiskt hänseende, både för kvinnor och män på de svenska öarna.
Programmet innehöll först nio åtgärder, som efter halvtidsutvärderingen slogs
samman till fem olika åtgärder: Livsmiljö, Näringsliv/infrastruktur (Europeiska
utvecklingsfonden), Utveckling av mänskliga resurser (Europeiska socialfonden)
samt tekniskt stöd för respektive fond.
Sorteringsordning /sökväg

Samtliga projekt sorterade efter när ansökan inkommit.
Akterna ska gallras från verifikationer efter 15 år.

7

Kustvattenkommittén
Arkivbildare

Kustvattenkommittén
År

1984Beskrivning

Kalmar läns kustvattenkommitté ansvarar för den samordnade
kustvattenkontrollen i Kalmar län.
Sorteringsordning/sökväg

Protokoll och handlingar i 6 boxar.

