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Rapportering av regeringsuppdrag att leda 
samverkansgrupp för regionalt arbete med 
it-infrastruktur 

Denna promemoria utgör rapporteringen av regeringsuppdraget att leda en 
samverkansgrupp för arbetet med it-infrastruktur som bedrivs i landstingen i 
Västra Götalands, Skånes och Hallands län, Gotlands kommun, 
samverkansorganet i Kalmar län, samt länsstyrelserna. Gruppen ska bl.a. arbeta 
med informationsspridning, kompetensutveckling, samordningsinsatser, 
stödgivningsfrågor och riktlinjer. Uppdraget redovisas härmed till 
Regeringskansliet (Näringsdepartementet). Promemorian beskriver hur 
uppdraget har utförts och resultat. 

LSB2 år 2014 

PTS bedömning 

Med uppdragets syfte att ensa och underlätta arbetet med it-infrastruktur-
utveckling, har samverkansgruppen för bredband – Länssamverkan bredband 
2.0 (LSB2) – liksom under åren 2012 och 2013, svarat mot ett behov av utbyte 
och kompetensöverföring mellan de i uppdraget nämnda organisationerna. Det 
har uttryckts bl.a. genom utvärderingar och högt deltagande i samman-
komsterna. Även berörda centrala myndigheter har haft nytta av nätverket. PTS 
uppfattar att LSB2 genom utbytet mellan länsstyrelser, regioner och centrala 
myndigheter, har fortsatt att i mycket hög utsträckning bidra till att stärka 
bredbandsfrågorna inom respektive berörd myndighet och i tillhörande 
kommuner, samt att kunskaper och engagemang för att uppnå regeringens 
bredbandsmål har ökat markant som en direkt följd av arbetet i forumet. Detta 
kan PTS iaktta genom regelbundna kontakter med företrädare för kommuner, 
stadsnät och andra aktörer som agerar lokalt i samband med myndighetens 
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löpande uppgiftsinsamlingar. Särskilt tydligt märks de positiva effekterna av 
LSB2 vid den årliga framtagningen av PTS bredbandskartläggning. 

Uppdragets utförande 

Modellen för LSB2 har varit densamma som under föregående år, även om 
antalet mötesdagar har ökats med en tredjedel. Utbildningsinsatserna har 
intensifierats, med fokus på bredbandsstöden, samtidigt som dessa har satts i ett 
övergripande sammanhang. Regionala och centrala organisationer har även 
under år 2014 visat engagemang och beredvillighet att bidra i verksamheten. 
Deltagandet vid stormöten har varierat mellan cirka 40 och 50 personer. Antalet 
representanter för de organisationer som uppdraget omfattade och som anmält 
intresse för att ta del av utskick och inbjudningar var per den 31/12 2014 86 
stycken, varav 63 var från länsstyrelser, regioner eller regionförbund och 23 
från centrala myndigheter. 

Styrgruppens deltagare var 2014: Anita Norén, länsstyrelsen i Örebro, Gunnar 
Wennerholm, Tillväxtverket, Helena Ingvarsson, Jordbruksverket, Jan Molde, 
Region Jämtland, Karl Gemfeldt, Region Skåne, Patrik Sandgren, 
Bredbandsforum, Peter Melin, Jordbruksverket, Teresia Widigs Ahlin, PTS. Åsa 
Möller, PTS ersattes under året av Camilla Nyroos, PTS.   

Utformning och planläggning av verksamheten har skett i konstruktiv 
samverkan med berörda. Exempelvis har LSB2 för Jordbruksverket fungerat 
som forum för att tillgodose handläggarnas behov av information avseende 
Landsbygdsprogrammet. Dessa inslag har varit de mest uppskattade av 
deltagarna.  

Följande aktiviteter har genomförts under år 2014: 
• Styrgruppsmöten/-workshops: 13/2, 15/5, 13/9, 6/11 
• Stormöten och utbildningsdagar: 20/2, 21-22/5, 17-18/9, 13/11 
• Arbete i sakfrågegrupperna Byalag, Bredbandskoordinator resp. 

Kunskap och kompetens. 
• Informationsbrev har distribuerats till LSB2 bl.a. inför respektive och 

efter varje stormöte/utbildning.  
• Utvärderingar av sakfrågegrupper och utbildningar.  

Medelsanvändning 

PTS erhöll 1 miljon kr för att genomföra uppdraget. Den ena hälften av medlen 
användes för att mötesomkostnader samt ersättning till länsstyrelsen i Örebro 
för administrativt stöd, jämte ersättning till övriga länsstyrelser som aktivt 
bidragit till LSB2:s verksamhet. Den andra hälften användes för PTS 
lönekostnader. 


