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Regional utvecklingsstrategi  

• Hög livskvalitet 
− En region där alla människor har lika värde och samma 

möjligheter att bidra och får sina grundläggande mänskliga 

behov och rättigheter tillgodosedda. 

• Stark konkurrenskraft 
− En region där alla bidrar till ökat värdeskapande och en robust 

arbetsmarknad med innovationskraft. 

• God resurseffektivitet 
− En region där alla bidrar till ansvarsfull produktion och 

konsumtion för minimal miljöpåverkan och ekosystem i balans. 

 



 
Framtagandet av 

Handlingsplan för bredband 

Region Örebro läns mål att alla ska kunna dra nytta av 

digitaliseringens möjligheter. En bredbandsuppkoppling 

skapar förutsättningar för människor att vara kreativa 

tillsammans, och att utveckla smarta lösningar utan att tära 

på miljön. Lösningar som i sin tur förenklar människors 

vardag och leder till högre livskvalité.  

 



Varför? 

• Med en stabil bredbandsuppkoppling skapas 

förutsättningar för näringslivet i länet att stärka sin 

konkurrenskraft både lokalt och globalt.  

 

• Att ha tillgång till bredband och bra mobiltäckning håller på 

att bli en förutsättning för att ta del av den 

grundläggande samhällsservicen och för att kunna vara 

delaktig i samhället.  

 



Mål 

• År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till 

bredband om minst 100 Mbit/s 

 

• År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av 

god kvalitet 

−där man normalt befinner sig 

−situationsanpassat  

 

• År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband 
− 98 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 1 Gbit/s 

− 99,9 procent av alla hushållen och företag bör ha tillgång till 100 Mbit/s 

− 100 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 30 Mbit/s 

 





Örebro län 77,17% 79,73% 2,56% 

Askersund 61,70% 63,24% 1,54% 

Degerfors 70,08% 75,84% 5,76% 

Hallsberg 76,57% 77,56% 0,99% 

Hällefors 82,30% 84,48% 2,18% 

Karlskoga 77,48% 79,98% 2,50% 

Kumla 66,23% 72,33% 6,10% 

Laxå 68,55% 71,31% 2,76% 

Lekeberg 54,39% 57,13% 2,74% 

Lindesberg 45,87% 51,58% 5,71% 

Ljusnarsberg 69,46% 69,78% 0,32% 

Nora 76,29% 77,58% 1,29% 

Örebro 86,83% 88,47% 1,63% 

(Tillgång till fast bredband 

om minst 100 Mbit/s (faktisk 

hastighet) – totalt) 

Örebro län 24,84% 30,56% 5,72% 

Askersund 16,80% 17,74% 0,93% 

Degerfors 19,53% 18,90% -0,63% 

Hallsberg 26,38% 27,49% 1,11% 

Hällefors 29,00% 38,11% 9,11% 

Karlskoga 24,62% 27,68% 3,06% 

Kumla 14,17% 25,10% 10,94% 

Laxå 19,52% 19,67% 0,15% 

Lekeberg 28,25% 30,48% 2,23% 

Lindesberg 13,12% 15,55% 2,42% 

Ljusnarsberg 23,84% 24,18% 0,34% 

Nora 39,11% 40,90% 1,78% 

Örebro 31,73% 43,00% 11,27% 

(Tillgång till fast bredband om 

minst 100 Mbit/s (faktisk hastighet) - 

utanför tätort och småort) 



Utmaningar  

• Frågan om jämställdhet  

Att man i satsning för digitalisering premierar de redan 

inkluderade. Vi har ett viktigt arbete framför oss att fullfölja och 

avsluta – Bredband till alla. 

• Ett digitalt utanförskap  

• Att nå de nationella målen för 2020 och 2025 – utan 

ytterligare stöd 

• De allra svåraste anslutningarna återstår 

 

 



Tack för mig! 

Kontakt 

emma.alenbrand@regionorebrolan.se 

019 – 602 67 65 

mailto:emma.alenbrand@regionorebrolan.se

