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Svar på interpellation om ansvar för
fiberutbyggnaden i hela länet (RV200252-1)
Pratima Åslund (V) har i en interpellation ställt ett antal frågor angående
regionstyrets viljeinriktning där vi tre partier; Socialdemokraterna, Liberalerna och
Centerpartiet, vill att Region Västmanland tar ett tydligare ansvar för
fiberutbyggnaden i hela länet.
Anser du att tillgången till fibernät är en del i samhällets infrastruktur?
Bredband är enligt mig och Centerpartiet med flera det femte transportslaget och
därmed en viktig del i vår infrastruktur.
Om ja, anser du att alla länsbor, även de på landsbygden, ska inkluderas?; Om
nej, vilka ska i så fall inte ha tillgång till fibernät?
Av den skrivning som finns i vår viljeinriktning, vilket också är där interpellanten
fått sin inspiration till denna interpellation, anser jag att det framgår väldigt tydligt
att hela länet är vårt mål. Det vill säga både städer, tätorter och landsbygd – för
Centerpartiet är i alla fall det en självklarhet när vi talar om hela länet-perspektivet.
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Innebär det ”tydligare ansvaret” även ett ekonomiskt ansvar som du ser det?
Primärt handlar ansvaret om just ansvar. Att ta ledningen och visa att här finns ett
behov av bättre utbyggnad, samla kommuner och påverka andra aktörer osv. Det
finns inga direkta öronmärkta medel avsatta i budget – men med tanke på att nu
Västmanland blir utan medel från statens satsningar behöver vi se över hur ansvaret
och målet om en utbyggnad i hela länet kan förverkligas.
Vad har hittills hänt och vad kommer att hända innan hela länet får en jämlik
utbyggnad?
Region Västmanland har det regionala utvecklingsansvaret och har utifrån detta
antagit erbjudandet om att upprätthålla tjänsten som Regional
Bredbadskoordinator. Detta innebär bland annat att den regionala
bredbandskoordinatorn är ansvarig och sammankallande för ett nätverk för de
kommunala bredbandssamordnarna. Utbyte med kommunerna sker både på
tjänstemannanivå och på den politiska nivån, bland annat genom att frågan tagits
upp i Strategisk Regional Beredning. Frågan är prioriterad av våra kommuner dessa
har dock valt olika strategiska modeller för sin bredbandsutbyggnad. Vi kan även
konstatera att vi inte kommer att nå de nationella bredbandsmålen för 2020. Vi
behöver därför se hur vi gemensamt kan hitta vägar framåt. Det gångna året har
präglats av ett intensivt arbete för att få fram den nya regionala
utvecklingsstrategin. Nu kommer det att bli ett nytt skede där det handlar om att få
fram aktuella handlingsplaner för att kunna nå de uppställda målen.
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Planen är inte klar, men Region Västmanland och länet i stort behöver flytta fram
positionerna när det gäller bredband – det är målet och skälet till att vi lyft in detta i vår
viljeinriktning.
För att få större tyngd och möjlighet att påverka i frågan har vi inlett ett fördjupat
samarbete med sex regioner i Mellansverige när det gäller strategiska
bredbandsfrågor.
Glädjande är även att regeringen nu också ska utreda lokaliseringsprincipen när det
kommer till bredbandsutbyggnad. Något som kan stärka utbyggnaden mellan
kommunerna och då särskild i områden av landsbygd.
Med detta anser jag interpellationen besvarad.
Magnus Ekblad (C), regionråd.
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