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Upprättare
Annica Aneklev

Redovisning av remissvar

Regional plan för bredband 2019-2025
Region Gävleborg har under 2018/2019 arbetat fram en regional plan för
utbyggnaden av bredband i Gävleborg. Arbetet med planen har skett i samverkan
med Länsstyrelsen och länets kommuner.
Den 26 april-21 augusti var den regionala planen ute på remiss hos:
Länsstyrelsen Gävleborg
Högskolan i Gävle
LRF Gävleborgsavdelningen
Företagarna Gävleborgsavdelningen
Mellansvenska Handelskammaren
Samtliga 10 kommuner i länet
Åtta remissvar har kommit in till Region Gävleborg. Dessa har kommit från
Ljusdals kommun, Hofors kommun, Gävle kommun, Ockelbo kommun,
Söderhamns kommun, Sandvikens kommun, Bollnäs kommun och Ovanåkers
kommun.
Redogörelse och behandling av inkomna synpunkter
Utifrån remissvaren ser vi att de svarande är nöjda med dokumentet. Synpunkter
har kommit från Ockelbo kommun, Bollnäs kommun och Ovanåkers kommun.
Remissvaren har redovisats och diskuterats i arbetsgruppen och några av
synpunkterna har arbetats in i dokumentet.
Ockelbo:
Synpunkterna gäller namnet på dokumentet, placeringen av kapitel 4 samt omfång
och ordningsföljd på del av text i kapitel 2. Arbetsgruppen har tillmötesgått
Ockelbo genom att:
-

Istället för att kalla dokumentet för handlingsplan kallar vi det för plan. I
fortsättningen benämns dokumentet som Regional plan för bredband 20192025.
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Dokumentnamn: 191010 Tjänsteskrivelse remissvar
Dokument ID: 325338

Giltigt t.o.m.:

Revisionsnr:

-

Kapitel 4 har vi flyttat och nu ligger det sist i dokumentet.
Kapitel 2 har vi inte minskat ner eftersom Samverkansgruppen tidigare har
bedömt innehållet som särskilt viktigt.
Sista synpunkten har vi tillmötesgått till viss del. Vi har inte bytt plats på
styckena men gjort sista meningen mer framträdande genom att ge den ett
eget stycke.

Bollnäs
Bollnäs önskar att Region Gävleborg ska beskriva sina ambitioner med 5G.
Arbetsgruppen kommer inte att göra något tillägg i dokumentet. Den regionala
planen är teknikneutral. Region Gävleborg avser att arbeta med alla tekniker för
att nå bredbandsmålen vilket framgår i dokumentet.
Ovanåker
Ovanåker konstaterar att kommunens egen beräkning av återstående kostnad för
att nå bredbandsmålen ligger lägre än den som redovisas i regional planen.
Arbetsgruppen har beslutat att stryka kostnadsberäkningen per kommun och
istället endast redovisa den totala kostnaden för länet.
Remissvaren redovisas i sin helhet i bilagorna.
Förutom ändringar som vi har gjort utifrån remissvaren har arbetsgruppen gjort
mindre justeringar av dokumentet i form av förtydliganden som underlättar
förståelsen av texten.
I ” förslag till beslut” kan ni läsa dokumentet med gjorda ändringar.
I ”remissversion” kan ni läsa dokumentet utan gjorda ändringar.

Annica Aneklev
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