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Pensionspolicy - medarbetare 

Förslag till beslut 

Att   föreslå KSAU föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

besluta anta Pensionspolicy för medarbetare 

att   Policyn gäller från och med 1 januari 2023 och ersätter tidigare 

pensionspolicy i de delar som avser medarbetare.  

att   Kommunstyrelsen är pensionsmyndighet med möjlighet att delegera 

beslutanderätt i specifika pensionsfrågor 

 

Sammanfattning av ärendet 

Syftet med Filipstad kommuns pensionspolicy är att stärka kommunens 

möjlighet att behålla och rekrytera nya medarbetare genom att på ett enkelt 

och tydligt sätt beskriva kommunens pensionsförmåner och förmåner knutna 

till ålder.  

Pensionspolicyn beskriver på ett samlat sätt kommunens pensionsåtagande 

gentemot medarbetarna. Den är marknadsmässigt framtagen utifrån lagregler 

och kollektivavtal samt möjligheter att utveckla dessa.  

Pensionspolicyn är marknadsmässigt framtagen utifrån regler och 

rekommendationer samt möjligheter att utveckla dessa. 

KPA har bistått kommunen med framtagande av föreliggande förslag.  

 

 

Annika Alfredsson 

HR-chef  

Beslutet ska skickas till 
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Samverkan upphandling och inköp med Karlskoga 
kommun 

Förslag till beslut 

Kommundirektören föreslår KSAU att föreslå kommunstyrelsen  

att besluta att ingå avtalssamverkan med Karlskoga kommun gällande inköpscentral 

from 2022-10-15 

att uppdra till kommundirektören att teckna samverkansavtal med Karlskoga kommun 

samt 

att kommundirektören uppdras utse representant till styrgruppen  

 

Sammanfattning av ärendet 

Samverkansformen ska skapa en gemensam stabil och strategisk upphandlingsfunktion 

för kommunerna. Samverkan ska generera vinster för kommunerna i form av effektivare 

inköpsprocesser, administration och avtalsuppföljning samt ekonomiska effekter genom 

ökad konkurrensutsättning vid inköp. Dessutom erhålls ett effektivare resursutnyttjande, 

en utökad kompetens och minskad sårbarhet vid frånvaro med mera. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-06 

MBL-protokoll § 19 och §11 

Bakgrund 

Offentlig upphandling är en lagreglerad inköpsprocess som ska se till att offentliga 

inköp öppnas för konkurrens och att offentliga medel används så effektivt som möjligt. 

Den offentliga upphandlingen regleras bland annat av lagen om offentlig upphandling 

(LOU). Reglerna för offentlig upphandling bygger på EU-direktiv. Direktiv utgör en 

viktig del i arbetet med att främja fri rörlighet för varor och tjänster inom EU. Genom 

att följa de svenska upphandlingsreglerna uppfyller upphandlande myndigheter och 

enheter de skyldigheter som följer av EU-rätten. 

 

Filipstads kommuns inköpsavdelning består idag av 2,0 upphandlare. Enheten har de 

under flera år legat under teknisk chef. Filipstad samverkar idag med Karlskoga 

kommun varifrån kommunen köpt stödfunktion för ca 150 tkr/år. I ett led att skapa 

effektivare inköpsprocesser, administration och avtalsuppföljning, minska sårbarhet 

samt hitta ekonomiska effekter genom ökad konkurrensutsättning vid inköp föreslås nu 

en anslutning till Karlskoga kommuns inköpscentral där kommunerna Karlskoga, 

Degerfors och Storfors redan ingår.  

 

Inköpscentralen arbetar med kategoristyrd upphandling vilket i korthet innebär att en 

organisations inköp kategoriseras, det vill säga, delas upp i inköpskategorier. Fördelarna 
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är man kan fokusera på respektive leverantörsmarknad samt nå verksamhetsutveckling 

och besparingar. 

Genom att arbeta tvärfunktionellt med representanter från verksamheterna med rätt 

sakkompetens och inköp möjliggörs en behovsanalys som ger en träffsäker 

upphandling. Arbetssättet bidrar till att nå organisationens övergripande mål, 

verksamhetsutveckling och besparingar.  

 

En anslutning till denna avtalssamverkan ger kommunen en tillgång till en bredare 

kompetens av upphandlare då inköpscentralen består av ca 10 st medarbetare plus chef. 

Filipstad får alltså tillgång till den kompetens som behövs beroende på upphandling. 

Filipstad kommer, precis som förut, vara ansvariga för mindre upphandlingar, så kallade 

direktupphandlingar, men få stöd vid behov av inköpscentralen. Arbetet med att stärka 

vår egna organisation har pågått under ett flertal år och löper vidare. 

 

Förslaget är väl förankrat i vår inköpsorganisation som uttrycker tydligt att man vill åt 

detta håll. De har även uttryckt att de vill sitta kvar i Filipstad vilket kommer bli fallet 

tills den dag någon av dom eventuellt slutar. Uppstår vakans rekryterar Karlskoga ny 

personal som inte nödvändigtvis är stationerad i Filipstad. Avtalet skrivs på 2 år med 

möjlighet till förlängning. Arbetet kommer utvärderas kontinuerligt, Filipstads 

ekonomichef kommer sitta i den styrgrupp som består av samtliga deltagande 

kommuner samt vara kontaktperson för Filipstad.  

En fråga som varit viktig att bejaka i förarbetet har varit vikten av fortsatt lokala 

upphandlingar för att inte bara hamna i ”storstadsdrift”. Karlskoga och övriga 

kommuner uttrycker tydligt att det lokala näringslivet, oavsett storlek, ska ha fortsatt 

möjlighet till anbudsgivning. Filipstad kommer genom denna samverkan få tillgång till 

både Region Värmlands och Region Örebro läns inköpsnätverk utan extra kostnad 

vilket breddar möjligheten att kunna delta i större upphandlingar. 

 

Förslaget har förhandlad med medarbetarnas fackförbund, i detta fall Vision. Personalen 

anställs av Karlskoga kommun via en sk verksamhetsövergång och bibehåller sin 

anställningstid och därmed övriga arbetsrättsliga förmåner  

MBL - protokoll bifogas. 

 

 

 

Hannes Fellsman 
Kommundirektör 

 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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Delårsbokslut Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

Förslag till beslut 

Att godkänna upprättat förslag till delårsbokslut för KSau 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomienheten har upprättat delårsbokslut för Kommunstyrelsens 

arbetsutskott 

 

Beslutsunderlag 

Delårsbokslut 

 

Ärendet 

Ekonomienheten har upprättat delårsbokslut för Kommunstyrelsens 

arbetsutskott. Delårsbokslutet visar att bokförd avvikelse mot budget efter 

åtta månader uppgår till ett överskott på 3 953 tkr. Överskott finns inom alla 

enheter förutom HR-enheten.  

Prognos för 2022 beräknas till 1 170 tkr.  

I delårsrapporten finns också redogörelse för måluppfyllnad för beslutade 

mål 2022, kommentarer till Årets viktigaste händelser och Framtid. 

 

 

 

Hannes Fellsman  Britt-Inger Gustafsson 

Kommundirektör  Ekonomichef 
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Medfinansiering projket IUC/Stål och Verkstad  
2023-2026 

Förslag till beslut 

Näringslivskontoret föreslår att KSAU beslutar att godkänna IUC/Stål och 

Verkstads förfrågan om medfinansiering till två EU-projektet 2023 – 2026 

med totalt 150 000 SEK och finansieras av Näringslivskontorets ordinarie 

budget.  

Sammanfattning av ärendet 

IUC/Stål & Verkstad ansöker om medel för att genomföra ett 3-årigt 

regionalfonds-projekt med projektstart tidigt 2023. Projektets övergripande 

mål är att öka antalet innovativa SMF inom stål- och verkstadsindustrin samt 

industrinära tjänster i Värmland. Projektet innehåller tre övergripande 

arbetspaket; 1: Starka, hållbara och innovativa företag. 2: Starka noder för 

innovation och omställning. 3: Starka plattformar och kluster.  

Projektet möter identifierade behov hos företagen, målsättningar i 

Värmlandsstrategin, den värmländska smarta specialiseringsstrategin, 

strategi för industriell omvandling i Norra Mellansverige samt Agenda 2030, 

primärt mål 8, 9, 10, 12, 13 och 17. 

 
I anslutning till projektet kommer IUC/S&V även söka ett projekt med 

finansiering från Europeiska Socialfonden. I det projektet avser vi 

genomföra kompetensutvecklingsinsatser för individer, primärt kopplat till 

arbetspaket 1 och 2. 

 
Sökta summor: 2023 – 25 000 kr, 2024 – 50 000 kr, 2025 – 50 000 kr och 

2026 – 25 000 kr. Totalt 150 000 kr.  

Beslutsunderlag 

Bifogad Ansökan om medfinansiering Filipstad 2023-2026 och bifogad 

Projektpresentation.  

 
Eftersom Filipstad har ett flertal SME inom IUC/S&V’s verksamhetsområde 

och även industrinära tjänsteföretag innebär projektet att lokala företag på ett 

enkelt sätt kan ta del av projektaktiviteter.   
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Ärendet 

IUC/Stål och Verkstads ansöker om totalt 150 000 SEK år 2023-2026 till 

medfinansiering av kommande projektetansökan inom EU’s regionalfond.      

 

Maria Thiery Wase 

Näringslivschef  

Beslutet ska skickas till 

IUC Stål och Verkstad, via näringslivschefen.  
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Remissvar Handlingsplan för digital infrastruktur 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar anta förslag till yttrande daterat 

2022-06-27. 

Sammanfattning av ärendet 

Region Värmland har under våren 2022 tagit fram en handlingsplan för 

digital infrastruktur som nu är ute på remiss för synpunkter från bland annat 

kommunerna. 

Sammanfattning på Filipstads kommun synpunkter på denna 

handlingsplan 

 Målen för 2025 som är föreslagna är oerhört tuffa utifrån dagens 

förutsättningar, och om de ska nås krävs mycket omfattande insatser. 

 Att tillsättning av statliga eller EU-medel är en förutsättning för att 

klara målsättningarna och att det i handlingsplanen behöver 

förtydligas kring kommunernas medverkan och tänkta finansiering, 

särskilt om statliga medel inte tillförs.  

 Det behöver tydligare i handlingsplanen framgå hur kommunerna är 

tänkta bidra i den utredning som ska göras senast 2023 om 

förutsättningarna för att utforma ett regionalt bredbandsstöd och vad 

kommunal medfinansiering innebär. 

 I handlingsplanen saknas att verka för att PTS eller annan myndighet 

får ett uppdrag som tillsynsmyndighet för fibernätsägarna kring 

konkurrens, hur avgifterna sätts och hur utbyggnaden sker, då vi ser 

detta som en viktig del för att praktiskt nå målen. 

 Det saknas krav på ett tydligare och tvingade regelverk på ökad 

mobiltäckning vid utbyggnad av mobilnäten från PTS sida. Filipstad 

har fortfarande stora brister med områden och byar utan 

mobiltäckning. 

 Det bör förtydligas hur uppföljningen ska ske.  
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Beslutsunderlag 

Handlingsplan för digital infrastruktur – Remissutgåva 

Följebrev Remiss av handlingsplan för digital infrastruktur 

Remissvar Handlingsplan Digital Infrastruktur Filipstad kommun 

Yttrande Filipstad kommun 

Bakgrund 

Region Värmland har under våren 2022 tagit fram en handlingsplan för 

digital infrastruktur för att komplettera målsättningen i linje med regeringens 

mål på nationell nivå, EUS:s digital kompass 2030 samt utifrån länets 

förutsättningar.  

I underlaget konstateras att många i Värmland fortfarande saknar tillgång till 

bra digital infrastruktur. Fibernäten behöver nå fler, mobiltäckningen måste 

förbättras, 5G utvecklas och fler behöver ansluta sig till den digitala 

infrastrukturen. Skillnaderna mellan kommuner och mellan landsbygder och 

städer behöver utjämnas. 

Handlingsplanen ska knyta an till regionens utvecklingsplan, 

Värmlandsstrategin 2040.  

Filipstads bredbandssamordnare Jan Svärd har i samarbete med IT-chef 

Mikael Kilhage bearbetat remissen och formulerat ett förslag på remissvar. 

Svar ska vara Region Värmland tillhanda senast 14 oktober 2022. 

 

Hannes Fellsman 

Kommundirektör 

Jan Svärd 

Bredbandssamordnare 

Beslutet skickas till 

Region Värmland nämnd för regional utveckling 
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Svar på Regions Värmlands remissutgåva 
Handlingsplan för digital infrastruktur 

Filipstads kommuns synpunkter på Region Värmlands remissutgåva 

Handlingsplan för digital infrastruktur. Region Värmland har tagit fram en 

remissutgåva på handlingsplan för digital infrastruktur och har ansvaret för 

att samordna och utveckla det regionala arbetet för hållbar utveckling i länet.  

 

I remissen ligger att Region Värmland vill ha synpunkter på handlingsplan 

och materialet i remissutgåvan, Handlingsplan för digital infrastruktur – 

REGION VÄRMLAND – Remissutgåva (Diarienummer RUN/220140).  

 

Remissvaren ska ha kommit in till Region Värmland senast fredag 14 

oktober. Slutgiltig version planeras fastställas i november av regionala 

utvecklingsnämnden, Region Värmland. 

 

Synpunkterna på remissen skickas till Erik Larsson, Regionens hus 651 82 

Karlstad 

Sammanfattning – generella synpunkter från Filipstads kommun 

Filipstads kommun tackar för möjligheten att lämna synpunkter och ger i sitt 

remissvar nedan synpunkter på Region Värmland handlingsplan för digital 

infrastruktur. Filipstads kommun har också som målsättning att anta samma 

handlingsplan för digital infrastruktur som Region Värmland när denna blir 

klar. 

 

Som en generell kommentar så är Region Värmlands förslag på delmål som 

ska uppnås i handlingsplanen redan 2025 rejält utmanade. Om dessa delmål 

ska uppnås så bör handlingsplanen snarast kompletteras med konkreta och 

mer detaljerade planer hur målen ska kunna nås, alternativt att vissa av 

delmålen senareläggs tidsmässigt.  

 

Om Regionen och kommunerna ska lyckas uppnå dessa mål så behöver vi 

snarast jobba med information och efterfrågestimulerande åtgärder till 

hushåll och fritidshusägare. För Filipstads del har relativt många hushåll på 

landsbygden tackat nej till fiberinstallation trots att denna tidigare har 

erbjudits utan kostnad så länge den är vilande. Denna brist på intresse 

indikerar att information till hushållen är en prioriterad åtgärd.  

 

Även fiberoperatörerna behöver snarast bearbetas för att de ska möta upp 

efterfrågan från kunderna, speciellt när det gäller efteranslutningar i tätort. 



Filipstads kommun 

  Sida 

2(5) 
 

 

Det kan också behövas riktade stöd till hushåll som vill ha men av olika skäl 

inte anser sig har råd med en fiberanslutning om målen i handlingsplanenen 

ska uppnås.  

 

Det behövs utökade befogenheter till PTS eller alternativt att en ny 

tillsyningsmyndighet bildas som kontrollerar fibernätägarna angående 

rimliga nätavgifter och att efterfrågade efteranslutningar utförs inom rimlig 

tid. I vissa områden i tätort så tävlar också flera fibernätsägare om samma 

kunder med efteranslutningserbjudande, med risk att ingen av dessa finner 

detta ekonomisk lönsamt. Detta borde kunna styras upp av PTS eller ny 

myndighet i ett framtida regelverk. 

 

Delmålen ”Tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet där människor 

normalt befinner sig” och att ”Alla befolkade områden ska ha 5G-täckning” 

är prioriterade mål för Filipstad kommun. Vissa befolkade byar i kommunen 

saknar fortfarande mobiltäckning. 

 

Själva finansieringen och kommunernas del i att kunna nå målen i denna 

handlingsplan känns också i nuläget något oklar, vad som kommer att krävas 

av kommunerna, se mer detaljerade kommentarer nedan. 

Filipstads kommun har i sitt remissvar nedan detaljerade 
synpunkter på Regions Värmland remissutgåva, Handlingsplan 
för digital infrastruktur:  

 

Kapitel 2.7 Mobiltäckning  

Det finns stora utmaningar när det gäller mobiltäckning för kapaciteter på 

minst 30 Mbit/s i Filipstad kommun. Det finns även vissa byar som Skåltjärn 

och Älvsjöhyttan som fortfarande helt saknar mobiltäckning, vilket bekräftas 

av operatörerna, men dessa säger sig sakna ekonomiska incitament att bygga 

master i dessa områden. Det är viktigt att Region Värmland agerar så att 

operatörerna tvingas till en förbättrad mobiltäckning av framför allt 4G och 

5G. Kommunen anser att det borde finnas stränga krav på täckning i 

exempelvis kommande auktion i 900 MHz-bandet, från PTS sida.  

 

Kommunen håller helt med om hur viktigt det är att säkerställa att 

nedläggningen av 2G- och 3G-näten ersätts av de modernare teknikerna, 

men anser att ett mer tvingande regelverk måste till för att mer glesbefolkade 

områden ska få behålla och förbättra denna mobiltäckning. Dagens regelverk 

från PTS sida har bevisligen inte fungerat för att alla befolkade områden i 

kommunen ska ha mobiltäckning, inte ens på lägsta basnivå. 

 

Kapitel 4. Mål för digital infrastruktur.  

Delmålen 2025 kommer att bli mycket svåra att nå. Till exempel delmålet att 

totalt 90 procent av alla hushåll och företag bör ha faktisk tillgång till 1 

Gbit/s år 2025 kan bli rejält utmanade att nå. Det förutsätter bland annat en 

snabb och kraftfull informationsinsats så att slutanvändarna väljer att ansluta 

sig samt påtryckningar så att nätägarna måste prioritera nya erbjudanden och 

möjligheter till efteranslutningar.  
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Prognosen för Filipstad, som Region Värmland har hjälpt till att ta fram, är 

att cirka 70 % av hushållen totalt sett får faktiskt tillgång till fiber i slutet på 

2024. Denna prognos bygger på PTS statistik och är gjord för att se vart 

Filipstad kommun hamnar när IP-Onlys pågående landsbygdsutbyggnad i 

klar. Det är då en bit kvar, cirka 20%, till delmålet 90 procent som har 

faktisk tillgång till 1 Gbit/s, och detta ska uppnås redan under 2025. 

Följande delmål 2025 bör kunna utgå ur handlingsplanen om 90% 

målet ändras och förtydligas att det även ska gälla per kommun. 

o ”Skillnaden mellan kommunerna i Värmland, högst 10–15 

procentenheter” samt att  

o ”Skillnaden mellan tätorter och landsbygder, högst 10 

procentenheter” 

Om delmålet att 90 procent av alla hushåll och företag bör ha faktisk tillgång 

till 1 Gbit/s år 2025 ändras till att det ska uppnås i samtliga kommuner, så 

finns det inget egentligt behov att ha kvar dessa delmål. Det är har ju inte 

heller något egenvärde att kommunerna ska utjämnas och hur ska denna 

utjämning i så fall gå till? 

 

Nås delmålet ”faktiskt ansluta på 90 procent” så är ju dessa delmål ovan 

redan automatiskt uppfyllda. Målet ”90 procent faktiskt anslutna” är mer 

konkret och överrider ju bägge dessa delmål om man ändrar målet till att 

gälla per kommun i regionen. Samma effekt uppnås som ovan 

”skillnadsmål” och blir bättre och mer motiverande för samtliga kommuner 

att mätas mot.  

 

Kapitel 8. Verktyg och aktivitetsområden  

Aktivitetsområde 7: Förutsättningarna för ett regionalt bredbandsstöd 

Det är mycket tveksamt om nuvarande bredbandsstöd från regeringen löser 

Värmlands utmaningar. Regionen behöver därför aktivt verka för att 

regeringen tillför ytterligare medel som utjämnar regionala och kommunala 

skillnader. Regionen vill utreda förutsättningarna för att utforma ett 

regionalt bredbandsstöd och möjligheterna till kommunal 

medfinansiering. Syftet med en sådan utredning är att se om, och hur, ett 

regionalt bredbandsstöd skulle kunna bidra till ökad fiberutbyggnad och 

förbättrad mobiltäckning. En sådan utredning ska vara genomförd senast 

under 2023. Hur är det tänkt kommunerna ska medverka i denna 

utredning? Går det idag att ange vilken form och storlek på 

utredningsinsatser och medfinansiering av kommunerna som ungefärligen 

kan förväntas till ett regionalt bredbandstöd? Se även kommentar nedan 

punkt. 

 

Kapitel 9.2 ”Finansiering av utbyggnaden av digital infrastruktur” 

anser Kommunen är något otydlig och det bör tydliggöras om kommunerna 

ska vara med och finansiera denna handlingsplan och i så fall i vilken 

omfattning.  Förslag är att om eventuellt behov finns av ny finansiering så 

bör detta ske i en i en ny helt separat dialog med kommunerna i Värmland. 

Kommunen förstår att det just nu inte går att säga exakt i och hur mycket 

medel det går att få via regering och EU. Men utan ytterligare medel från 

dessa blir det mycket svårt att uppnå de mål som är satta i remissutgåvan. 
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Kommunen önskar att nedan citat kring samfinansieringslösningar med 

kommunerna tydliggörs:  

” Kvarstående finansieringsbehov utöver det EU, staten och kommunerna 

bidrar med till utbyggnaden, kommer vara en återkommande del av den 

årliga budgetprocessen i Region Värmland. Samfinansieringslösningar med 

kommuner och marknadsaktörer bör sökas.” 

 

Kapitel 3 Utmaningar i Värmland, Täckning till alla - 

Ekonomisk möjlighet till bredbandstjänster.  

Digital infrastruktur ska finnas tillgängligt ur ett tekniskt perspektiv men alla 

medborgare ska också ha ekonomisk möjlighet att ta del av tjänsterna, 

åtminstone på en grundläggande SOT nivå enligt handlingsplanen. (SOT är 

Samhällsomfattande tjänster.) Det är också viktigt att bredband anses vara en 

tjänst ur ett socioekonomiskt perspektiv. Både hur SOT-nivå och hur 

tillgången till en anslutning ska kunna garanteras behöver ses över och är en 

fråga som regionen ska arbeta med tillsammans med kommunerna. En 

obesvarad frågeställning är hur kommunerna och Region Värmland ska 

kunna uppnå detta mål om inte ytterligare statliga medel anslås till PTS 

bredbandsstöd enligt det budgetförslag som ligger från regeringen fram till 

2025. 

 

Punkt om behovet av tillsyningsmyndighet för kontroll av 

fibernätsägare och avgifter saknas handlingsplanen:  

Kommunen vill också uppmärksamma regionen på att man saknar en punkt i 

handlingsplanen om behovet en ny tillsyningsmyndighet över 

fibernätsföretagen, för nå ekonomisk möjlighet till bredband. Idag saknas en 

sådan myndighet som beslutar om fibernätsföretagens intäktsramar, det vill 

den totala summan kunderna tillsammans totalt ska betala till 

fibernätföretaget. Intäktsramen borde inte vara större än vad som behövs för 

att täcka driften, täcka avskrivningar och ge en rimlig avkastning. Jämför 

med Energimarknadsinspektionen (Ei) som är tillsynsmyndighet och beslutar 

om elnätsföretagens intäktsramar, Denna kontroll saknas helt idag av 

företagen som fibernätägare och månadsavgifterna för att ha fiber har senaste 

åren ökat kraftigt.  

 

Denna tillsyningsmyndighet skulle också kunna se till att fibernätägarna 

inte konkurrerar ut varandra kring exempelvis erbjudanden om 

efteranslutningar. Detta sker idag med följden att samtliga fibernätsägare 

påstår sig sakna incitament för att utföra efteranslutningar. 

 

Enligt kapitel 11 i handlingsplanen ska uppföljningen ske i samverkan 

och dialog med länets kommuner och länsstyrelse, men det finns inga 

detaljer om hur denna uppföljning är tänkt att ske.  

Det nämns att vad gäller målsättning, indikatorer och relevanta insatser så 

ska handlingsplanen följas upp, men inte hur. Den ska också följas upp och 

utvärderas i relation till omvärldsförändringar, nationell målsättning, EU:s 

målsättning och det regionala utvecklingsansvaret. Det kan förtydligas hur 

Handlingsplanen är tänkt att utvärderas årligen, förväntat bidrag i detta från 

kommunerna kan bli lite tydligare.  
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Sammanfattning av förslagna mål i Region Värmlands 
remissutgåva 
Målen som är föreslagna målen i Regions Värmland remissutgåva, 

Handlingsplan för digital infrastruktur: 

 

Nya bredbandsmål för Värmland med sikte på 2030  

 Alla hushåll och företag ska ha tillgång till ändamålsenlig digital 

infrastruktur.  

 Tillgång till gigabit-anslutning.  

 Alla befolkade områden ska ha 5G-täckning. 

 

Delmål 2025  

 98 procent av hushåll och företag bör ha tillgång till 1 Gbit/s i sin 

absoluta närhet (följer regeringens målsättning).  

 1,9 procent bör ha tillgång till minst 100 Mbit/s (följer regeringens 

målsättning).  

 0,1 procent bör ha tillgång till minst 30 Mbit/s senast år 2025 (följer 

regeringens målsättning).  

 90 procent av alla hushåll och företag bör ha faktisk tillgång till 1 

Gbit/s år 2025.  

 Skillnaden mellan kommunerna i Värmland, högst 10–15 

procentenheter. 

 Skillnaden mellan tätorter och landsbygder, högst 10 procentenheter. 

 Fritidshusens anslutningsgrad, hälften av anslutningsgraden på 

landsbygderna. 

 Tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet där människor 

normalt befinner sig.  

 Samtliga 68 tätorter i Värmland bör ha 5G-täckning för datatjänster 

på minst 100 Mbit/s. 
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Sammanträdesdag KSAU oktober 2022  

Förslag till beslut 

Att   flytta sammanträdet från den 12 oktober till den 7 oktober 

 

Ärendet 

Ordförande föreslår en flytt av sammanträdesdag.  

 

Catrin Marsell 

Kanslichef  

Beslutet ska skickas till 

Klicka eller tryck här för att ange text. 

 


