
1:‘. __ i_ Vi! ("4'-‘ - 'f -.,-‘ j».
LJ Liga! si.) 1.41 /g lnli; .L

) 2o17—o:—(21_=l
66* KOMMUN

JENNYNOLHAGE
DIREKT:0224-74 70 10  

  

 

'_?1f"K"CT£‘?FW
Komm\.mStg»,;,f5m_i;  KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Ink. »ars25

Regional digital agenda —En strategi för Västmanlands län

Förslaget till Regional digital agenda -en strategiför Västmanland syftar till att Visa

ambitionsnivå och mål för regionen avseende digitalisering och tillgången till

digitala tjänster.

Framtagandet av strategin har skett i bred samverkan mellan länsstyrelsen, länets
kommuner och regionen. Den regionala digitala agendan ska följas av en

handlingsplan som konkretiserar och realiserar strategin.

Regionstyrelsen antog den regionala digitala agendan på sitt sammanträde den 29
mars 2017. Agendan diskuterades på den strategiska regionala beredningen den 31
mars 2017. Nu ska den Regionala digitala agendan förankras i länets samtliga

kommuner så att signering kan ske vid nästa sammanträde med den regionala

strategiska beredningen den 2 juni 2017.

Förslag till beslut

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

Att anta Regional digital agenda -en strategi för Västmanland, samt

Att den Regionala digitala agendan signeras av kommunstyrelsens

ordförande Carola Gunnarsson
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Regional
digital agenda
-en strategi för
Västmanlands län

Digitalisering genomsyrar hela samhället

och påverkar hur vi lever,bor och verkar.

Det finns enväl förankrad samsyn hos

länets företrädare att digitaliseringen

spelar en mycket stor roll för tillväxt och

attraktivitet. Det är av hög prioritet att

förenkla vardagenför enskilda och ge

förutsättningar till företag, organisationer

och offentliga verksam heter att växa och

utvecklashållbart.

En avsiktsförklaring har tecknats mellan regeringenl,
Länsstyrelsen i Västmanlands län och Landstinget
Västmanland, atti samverkan med andra aktörer

ta fram en regional digital agenda som stödjer det
nationella målet om att Sverigeska vara bäst i världen
på att använda digitaliserirrgens möjligheter”.

Samsyn kring grundläggande
förutsättningar
Strategin utgör stommen för det gemensamma
arbetet med en ökad digitalisering i länet och
har växt fram under en workshop våren 2016
där Litgångspunlçtcx)var: "Hur Iran vi nnvänrla
digitaliseringens möjligheter i Vc'iS£'manIand”3.



Den regionala digitala 'cigendeinför Västmanlands län
är en del i ett större sammanhang. Agendan knyter an
till strategiskt arbete med digitalisering och regional

utveckling på europeisk, nationell och regional nivå
samtidigt som den tar sin utgångspunkt i regionala

utmaningar och behov i Västmanland. Strategin har
en stark koppling till regeringens satsning Digitalt
förstc-och den nationella bredbandsstrategins. Vidare

är intentionen är att den ska bidra till genomförandet
av länets utvecklingsprogram [RUP] och andra an=
tagna utvecklingsstrategier; Europa 2020"”,men också

satsningar' som Smartare Välfärd?

Skapa värde för hela länet
Avsikten med en regional digital agenda för Västman-

land är att få till stånd ett samma nhållet arbete inom
länet och ta tillvara den potential och Inöjligheter

som digitaliseringen ger, då vi ska möta befintliga och
kommande samhällsutmaningar. Digitaliseringeir är
bland annat en del av lösningen för att möta Sam-
hällsutmaningair med en åldrande befolkning, Lirbani-

sering, människans klimatpåverkan samt företagens
konkurrenskraft på en global nlarknad.

Den regionala digitala agendan ger länet förutsättningar
för gemensamma vinster och skapar värde för invånarna
både regionalt och lokalt. Det kan röra sig om såväl:

- Stordriftsförtlelar

I Utbyggnad av infrastruktur

- Användning av gemensamma resurser

och kompetenser

- Gemensamma upphandlingar

v gemensamt ansvar för det Lligitala innanförskapet

o Länet förbereds för att anslutas till de

nationella initiativen

o invånarna får tillgång till samma utbud av tjänster
oberoende av vart man befinner sig i länet.

llur stora vinster och nyttor det blir beror de
överenskommelser som görs i handlingsplanen.

Regional digital agenda —en strategi för vástrnanlands lan

Resultatet från vårens workshops är en
samsyn om viktiga grundläggande förut-
sättningar för arbetet med digitalisering:

 
Livshändeiseperspektiv

Enkla. smarta lösningar som utgårtrån
anvandarens perspektiv i livets olika skeden.

 
Samverkan

For att lyckas är det avgörande all

aktörerna I lanetarbetar tillsammans.

 
Digitalt innanförskop

Allas möjlighet, förmåga och kunskap att

tillgodogöra sig digitaliseringens möjligheter.

 
infrastruktur

Tillgaiwglighellill saker och snabb
uppkoppling i hela lanai.
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Ett livskraftigt Västmanland
Västmanlands län ska kännetecknas av ett digitalt
innanförskap för alla som bor, arbetar, driver företag

eller vistas här. Det innebär att, oavsett var du befin-
ner dig ska det vara enkelt att ta del av offentlig och
kommersiell in formation och service. En förutsätt-

ning för detta är att det finns en fysisk infrastruktur
som medger stabila och snabba Lippkopjalingai' i alla
delar av länet och kunskaper om tjänsteutbud och

tjänsternas användning. E-tjänster ska finnas till-
gängliga för alla på lika villkor och Litgå från invåna-
rens/människans livssituation och företagens behov.

Det digitala innanförskapet i Västmanland betyder

att förutsättningarna för attvara digitalt delaktig
är likvärdiga oavsett vilken kommun i länet du bor
eller vistas i, en större tätort, smäort, landsbygd eller

glesbygd. Livshändelseperspektivet tillsammans med

digitalisering ger förutsättningar för att de *adminisa
trativai gränserna mellan offentliga aktörer suddas ut
och ersätts av funktionella samband. Målsättningen

for länet är "Ett Västmanland där tillgängliga digitala
tjänster' möjliggör ett enklare livför alla på lika 'VlllkUi'U.

Att målsättningen börjar med Ett Västmanland tyd-
liggör det gemensamma ätagandet av länets aktörer
som utifrån likvärdiga mandat gör målsättningen

möjlig. Det tydliggör också att vi avser ge invånarna
möjlighet att använda, med varandra, samman-

hängande och integrerade eatjänster. Genom en god
samverkan skapar vi förutsättningar för att alla på
lika villkor kan ta del av digitaliseringeris möjligheter

och där varje individ på ett enkelt sätt kan styra och
hantera sin vardag med hjälp av l'l'.

Målsättningen innebär vidare att statlig och komma
nal service och information är digitaliserad och enkel

att ta del av. Det innebär också att offentliga aktörer
ställer om den egna verksamhetens arbetssätt och

processer för attupptlå digital mognad och därmed
kunna tillvara digitaliseringens fulla potential till
effektivisering och innovation.

Västmanland ska vara ett attraktivt län där alla
människor ges lika villkor för att vistas, leva, bo och

verka. Robust och snabbt bredbantli hela länet ger

invånare, näringsliv och offentliga aktörer samma
möjligheter att använda elektronisk kommunikation

och digitala tjänster.

Livshändelseperspektiv
med individen ifokus
Den digitala strategin för länet bygger på livshäns

delseperspektivet. Det betyder att invånaren ståri
centrum och utgångspunkten för digitalisering är
invänarens olika skeden i livet. Exempel på livshändelser

är att "Bli och vara förälder" och "Starta företag”.

Samhället står inför en förändring i sin grundläggande

struktur i och med digitaliseringeng. Idag utvecklas
många e-tjänster Litifrän den egna organisationens

behov och inte utifrån auivändarens [detta är även en
av de större Litmaningarna vi har att hantera i liner].
Det får till följd att invånare och företagare själva

måste samordna och förmedla information mellan
olika myndigheter och organisationer, då tjänsterna

är utvecklade var för sig och inte kommunicerar. När

invänarens grundregistrering inte kan återanvändas
av myndigheter och organisationer bidrar det till
felregistrering och feltolkning av inkomna handling-

ar. Drift, förvaltnings- och Lltveclçlingskostnader blir
också onödigt höga när IT-system hanteras separat
och inte kan kommunicera med varandra.

l det digitala Västmanland avgör invånarna när och
hur digitala möten ska äga rum. Därigenom förändras

perspelttivet, från myndighetsorienterat till användar-
orienterat, från myndigheternas egna verksamhets-
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processer till invånarnas behov som skiftar beroende

på iivshantlelse. invånarnas behov spänner bådeöver
offentlig och privat sektorg. Det ska vara enkelt för den

enskilda i kontakterna med myncligheter/organisatio-

ner för att kunna ta del av de tjänster som erbjuds och
därför behöver slutanvändaren kopplas in i ett tidigt

skedevid Litvecltling av digitala tjänster. Detta skapar
förutsättningar för ett minskat digitalt utanförskap.

Länets aktörer måste aktivt arbeta utifrån livshan-

delseperspektivet vid all verksamhetsntformning där

digitaiiseringens möjligheter förenklar individens liv.

Regionaldigital agenda-en strategi för Västmanlands län
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Olika organisationers system ska kunna samverka,

samordnade interna processer/flöden "en väg in" och

samordning mellan organisationer, lyfta blicken från
den egna organisationen och dess behov för att möj-

liggöra samverkan och se möjligheter för individens
och företagens bästa.

Det inbegriper ett förändrat tankesätt för myndigheter

och organisationer så att system kan samverka, på
ett för invånairen optimalt sätt, med varandra; -ett

förhållningssätt där samverkan är en förutsättning

och en självklarhet.

a"i
i

sammanhängande livshändelser ”Bli och vara förälder"

vMVC
Offentlig/privat

- Försäkringskassan

o Banken

o BVC __ _
Offentligjpflvat - Arbetsförmedling

_ Bamkuniken -Elevvård

- Kvinnokliniken ' T'°533”‘f”""

-Arbetsgivare 'Apotek

- Förakolaiskolalutbiidning
Dffentlng/privat/ideei

- Tandvård - Teleoperatörer

-Skatteverket

- Polis (ex pass)

- idrottsföreningar och annan
föreningsverksamhel

oKollektivtrafik

- Försäkringsbolag
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Samverkan
Ett sammanhängande bemötande i olika livshändelser
kräver att olika system kan kommunicera med varan*

dra på ett enhetligt och säkert sätt. Västmanland ska

därför utgå från grund- och arkitekturprinciperna
för digital samverkan”. För att uppnå detta behöver

gemensammaförutsättningar för digital utveckling

vara på plats. identifierade gemensammafunktioner,
utmaningar och behovsamt användarens upplevelse av

nyttan är motiven för samverkan mellan länets aktörer.

Gemensamt ska vi reglera formerna för samarbete

mellan länets aktörer där vi vågar tänka i nya banor

och utmana befintliga arbetssätt för att säkerställa
att tjänsterna och utbudet är tillgängligt för alla och
på lika villkor. Olika aktörer uppfyller olika funka

tioner och roller i samhället, har tillgång till olika

kompetenser och resurser. For att ltunna nå strate-

gins Övergripande målsättning behöver alla dessa

aktörers kompetenser och resurser tas tillvara.

Samverkan ska i första hand ske i befintliga gruppering-
ar och nätverk för att bli en integrerad del av ordinarie
verksamhet. Samverkanökar förutsättningarna för alla

att kunna ta del av Liigitaliseringens möjligheter på lika

villkor, samtidigt som det inte hindrar egna initiativ

kring digital utveckling. Bildande av nya samverkans-
former ska endast skedär befintliga strukturer saknas.

Tjänsterna ska vara säkra och ha god kvalité som ut-
vecklas i takt med förändrade behov. Därtill ska det

vid nyutveckling av tjänster säkerställas om tjänsten

är unik för just det användningsområdet eller om det
är en del av ett större sammanhang.

ialla insatser är ett lånsinternt samarbete en förutu

sättning men inte tillräckligt. Västmanland kan inte
göra detta på egenhand utan är beroende av att ett

arbete bedrivs på såväl nationell som europeisk nivå.

 c-
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Digitalt innanförskap
Det finns många som inte känner sig delaktiga i det
nya informationssamhället och som upplever ett

digitalt utanförskap. Det innebär att livet begränsas

för enskilda individer och företag samtidigt som det
är en samhällsutmaning i en tid när allt fler tjänster

och funktioner digitaliseras. Det är därför viktigt att
sträva efter ett digitalt innanförskap som omfattar

alla i hela Västmanland. Det digitala innanförskajiet

är jämställt och jämlikt.

Det digitala innanförskapet handlar om möjligheten

för alla att delta i samtliga aspekter av samhällslivet

och att kunna utöva sina rättigheter och skyldigheter
som invånare genom digitala kanaler. Det innebäratt

alla kan använda de möjligheter som digitaliseringen

erbjuder, oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning
och kunskapsnivå eller andra förutsättningar som

kan beskrivas som sociala, ekonomiska, kulturella

eller etniska”. Kunskaper om hur (ligitala tjänster

och applikationer kan förenkla livet för enskilda och

företag behöver spridas mer.

Trots att Sverigehar en hög digital mognad har den
digitala utvecklingen börjat sakta in” och omkring

en miljon människor beräknas befinna sig i ett digi-

talt utanförskap”. Orsakernatill detta är framför allt
bristande intresse och Lipplevelsenav att tekniken
är ltrånglig”. Bristande bredbandsuppkojnpiingi

hemmet och/eller mobiltäckning är andra orsaker till

känslan av utanförskap, framför allt på lantlSlJygClen
och i glesbygden i alla delar av länet. 'tillgången till

fysisk uppkoppling är dock inte alltid tillräcklig för
att man ska ta del av det digitala samhället. Många

äldre, men även yngre, upplever att de har otillräck-

liga ltunsltaper om digital teknik och viljan att prova

en ny teknisk lösning finns inte hos alla. Det går också
att se ett samband mellan andra socioekonomiska

faktorer och internetanvätidning”. Därtill är (ilika

arna-m akaziszjaws:-er :I 2 tal agado-w!:':r ga. .'/€.i1's :J: "EU [1-wgnta’.Scoreboard,Indexfdrdgutalekonomi och o gizait Sa”hallB. sandspro* l Svar ge 2015.



 
”8enost 2025ska alla

bostader och arbetsplatser

i Sverige vara anslutna

till framtidens snabba

bredbanasnat."

typerav funktionshinder Litmaningar' att hantera.
Att funktionshinder Litgör ett hinder för digitalt
innanförskaj) år i viss mening en paradox, eftersom
digitala Verktygoch hjälpmedel kan bidra till en för-

enklad vardag och delaktighet i samhallet för dem.

Vägen till ett digitalt innanförskap omfattar alla

som bor, verkar och vistas i Västmanland och går
genom kunskapsspridning och utbyggnad av
bredbandsinfrastruktur.

Infrastruktur
Bredband
För att skapa likvärdiga förutsättningar för alla i hela

Västmanland att delta i det digitala samhället behövs
en infrastruktur som medger snabba och stabila
uppkopplingai* överallt där människor vanligen

befinner sig. Regeringen har i december 2016 antagit
en ny bredbandsstrategi med en vision om ett "helt
uppkopplat Sverige"”°. Det innebär att alla bostäder

och arbetsplatser i Sverige senast 2025 ska vara
anslutna tiil framtidens snabba bredbandsnät och att
alla bör ha tillgång till "stabila mobila tjänster av god

kvalitet där de normalt befinner sig senast år 2023".
Förutsättningen för att nå målen är en fortsatt hög

utbyggnadstakt och samverkan mellan olika tekniker.
Det är viktigt att arbetet med att främja bredbands-

utbyggnad i hela länet görs utifrån antagna strategier
och mål på nationell, regional” och kommunal nivå.

Utbyggnaden av snabbt och framtidsséilçerl' bredband
har skett i olika takt i olika delar av Västmanland

vilket bidragit till stora geografiska skillnader i
tillgången till bredband. bølindre och glest befolkade

kommuner har i regel större utmaningar att få fiber
utbyggt än kommuner och orter med större befolk-

ningstathet. Skillnaderna mellan tätbefolkade och
glesbefolkade delar av länet är stora.

'-.«,:i ‘°S‘-.-=;-
ftveiagsz' r .:.- l -i ' .L :-

  "S 533933732, ‘-.-5;.’-._'ue:e;'»<r‘e.-

Regional digi tai agenda - en strategi för västmanlands lan

3’/.

En annan utmaning år att bibehålla och i vissa fall
öka efterfrågan på nästa generations accessnät sk.

NGA-nätla. För att utbyggnaden av snabbt bredband

ska fortsätta är det viktigt med en hög efterfrågan
och betalningsvilja såväl från enskilda hushåll som
från företag och offentliga verksamheter. Anslut-
ningsgraden en springande punkt för att en mark-

nadsaktör ska vilja investera. På landsbygden är
tlårföi' efterfrågan från fritidshusägare också bety-
delsefull för att uppnå en så hög anslutningsgreid

som möjligt.

Den trådlösa mobila kommunikationen har Ökat kraf-

tigt de senaste åren. Samtidigt som det är angeläget
med ett fortsatt fokus på att koppla upp fler bostä-
der och verksamhetsställen med NOA-nät, är det av

högsta vikt att det finns tillgång till trådlösa upp-
kopplingar utanför bebyggda områden, 'allmänna och
offentliga platser, i kollektivtrafiken, m.m. Fungeran-
de trådlösa kommunikationer är angelägna för såväl
näringslivet som privatpersoner och är viktig för hola
regionens tillväxt. En förutsättning för stabil och väl-
fungerande trådlös kommunikation är en välutbyggtl

fiberinfrastruktur där exempelvis mobilmaster är

anslutna till ett markbundet fibernät. Det är därför
viktigt att utbyggnaden av fiber till hushåll synkroni-
seras med fiberanslutning av mobilmaster.

iT-systemens arkitektur

TF-arkitektur är ett viktigt område for att garantera
att de IT- tjänster som tas fram är rättssäkra och
kvalitetssäkrade. Förutom att Litvecklingstitlerför-
kortas och kvaliteten i leveranser höjs, blir det med
en effektiv arkitektur lättare att i nystartade Lltveck-
lingsinitiativ göra rätt från början om de riktlinjer

och regelverk som finns på nationell nivå följs.

l "I Västmanlands lan ‘ nns en bredbandsstraiegi som anger Mål for täckning och Aaoadtet for såval hushåll,

:ex-adebrceeandseat som o':edg-:-rrriy:k:,' rigga way_ gbezer ;eg 
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Robusta nät och IT-och
informationssäkerhet
Digitaliseringen stallet' nya och högre krav på en
[medvetenhet om risker. Det handlar om att förstå

och hantera sannolika hotbilder för skada samt

balansera kostnader för skyddsåtgärder.

Det viktigt med robnsta och säkra nät som klarar
kriser och störningar. Den som byggcr och förvaltar
elektroniska kommunikationsnáit ska fölia lagar och
regelverk som finns inom området, exempelvis Post-

och telestyrelsens föreskrifter om krav ;nådriftsäker-
het” samt"Anvisningarför robust fiber" somär en
branschgemensam överenskommelse för anläggning
av robusta noder och nät”. lT säkerheten ska säker-
ställa den tekniska funktionaliteten där intrång och
skadegörelse minimeras. lnformationssäkerheten
ska värna om den personliga integriteten och beakta
informationens skyddsvärde i hela kedjan. Ett sätt att
arbeta strukturerat och effektivt för en förbättrad
kontroll över informationssäkerheten är ISO27000“.

Resurser
Arbetet med den regionala digitala agendan ska i
största möjliga män vara en integrerad del i organiser
tionernas ordinarie verksamhet och uppdrag samt en
förutsättning vid allt förändringsarbete. Samverkan
ska i första hand ske i befintliga grupperingar och
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nätverk. I handlingsplanen definierar aktörerna vad
som omfattas av den ordinarie verksamheten och vilka
åtaganden det innebär för respektive organisation.

Identifiering avövriga resurser
Vid Lippstart av handlingsplansarbetet ska principer
för samverkan fastslås som omfattar om vad, hur, när

och vilka som är berörda för att säkerställa att sam-
verkan sker på jämlika villkor. Det ska även fastslås
mätbara mål förde fyra Litpekatle strategiska huvud-
områdena och därmed klargöra ambitionsnivån.

Personella och ekonomiska resurser Lltöver den ordi-
narie verksamheten är beroende på den ambitions-
nivå, målindikatorer och 'aktiviteter som är överens-

komna i hamdlingsplanen mellan berörda parter.

Slutord
Detta strategidoknment ligger till grund för
den handlingsplan som konkretiserar insatser,
ansvars-och resursfördelning.

Genom att främja innovativa ansatser, ett trans-

parent och tillåtande samarbetsklimat skapar vi ett
Västmanland som ger invånare och företag goda
förutsättningar att vistas, leva, verka och bo med

digitaliseringeiis alla möjligheter tillvaratagna.

 



 :egreppslista
Under arbetet med den digitala agendan har olika

värdeord gemensamt belyste och definierats. för att
haen samsyn på strategins målbild och innehåll.

Bredband: Med bredband menas i detta dokument olika

tekniker som moilig Jor en ansiutningtill internet dar

overforingshastigheien nedstroms ska vara minst
1 Mbit/s. Definitionen är teknikneutral och överföringen
avdata kan ske såväl övertrådbundet (t.ex.fiber) som
trådlost radiobaserat bredband.

Digitalisering: "Digitalisering ar en transformation av

arbetssätt och processer dar manuellt arbete auto*
maliseras, blir mor lattiilgangligt, där upplevelsen och

kontrollen flyttar närmare kunden/ invånaren/ företa

garen.Det ar en forandringi hur vi utför/leverfverkar.
"Dig§lalisera“': omvandla till och lagra sdigital form

Hållbar: Tre olika dimensioner på hållbarhet: Social:

eirologislv och ekonomisk hållbarhet. Ska fungera under

lång tid, ta tillvara på befintliga resurser och använda
dessa på ett ansvarsfullt satt.

infrastruktur: Basstruktur, grundläggande uppbyggnad.

I detta dokument avser infrastrukturen alla do fysiska och

tekniska komponenter som bygger upp det elektroniska.

kommunikationsnatot, samt iT-systemels arkitektur.

Jämlikhet: Låkvardighet,erbjuda sammaförutsättningar,
moiliglteter och lika villkor i samhallet

Jämställdhet: innebar att kvinnor och man ska ha

samma makt att forma samhallet och sina egna lav.

Regional ciigital agenda e en strategi for Västmanlands län

Leva: Hasin tillvaro; livnara sigoavsett vart man befinner
sig i lanet. 'vara verksam

NGA: Nesta generations accessnat, NGA, betecknar avan-

cerade bredbandsriatson» medger mycket itoge hastigt:-

ter per abonnent. Till NGA räknas fiberbaserade accessnät

(FTTX),avancerade uppgraderade kabelnal (DOCSIS3.”,

samt vissa avancerad-o trådlösa accessnal, .ÃÅsvenuppgra-

derade kopparnat, VDSL, uppfyller kriterierna for NG.-3,.

På lika villkor: Lika forutsatlningar, att anpassa efter

mannaskorsolika behovoch forutsattningar

Regional: Lokal,provinsiell, ett avgränsatgeografiskt
område som, samordnat, hålls ihop av ett gemensamt
intresse ooh/eller struktur. I detta dokument avser

regienalvastmanlartds lan.

samsyn: Samslammignot,(ejatt forvaxla medkonsensus)
Har gemensam uppfattning av något.

Samverkan: Samarbete, gemensamt uppträdande,

arbeta mot ett gemensamt mål, samarbete -- samordning.
Nar det både finns struktur och vilja att jobba gemensamt

mot ett mål

Utmaning: Något som kraver extra anslrangningmcn

som man vill gora anttå

Verka: Arbeta for, verksam, inrikta sina krafter på,

bedriva sin verksam hel, fungera, tjana, livnära sig
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E delegationen: Principer for digital samverkan. Vled
syfte att stödja en öppen, enkel och innovativ' offentlig
förvaltning. http:x'x'sl<l.se/do=.n'nloa.d.›"18.2625§9e8'iL530
763dO73efC'c.«’13995£-.1G627?Bx'E«delegatienensprmciper
—f0r—dxgital~sarnverkansl<l.pdI’

Europeiska kommissionen_ index for digital ekonomi och
digitalt samhälle 2016, Landsprofil Sverige. https://ec.
europa.eu/:ixg,itat—smg,{e»rnarkelfen/scoreboard/sweden

lntemetslillelsen. Olle Findahl och Pamela Davidson:

Svenskarna och internet, 2015 års undersökning av
svenska folkets internetveanor.

Lansstyrelsen i 'Västmanlands lan: Bredbandsslralegi
forvastrnanlands lan, Rapport 2013:5.

hlaringsdepartemenlel: It i människans tjänst - en digital
agenda tor Sverige. ?C-31,Diarienummer: l\l20'l'l/3L2x'ITP.

Post och tele-styrelsens: Bredbandskartleggnéng ?G15
PTS~ER—2018:1U.

Sverigeskommuneroch landsting, SmartareVálfard,
httprf/'smartarevalfarclse/omsmarlarovaifardillâlEihtrnl

SWEÖlSilStandards Enstituto, http://www.sis.sex‘1.ema/
l8-U’27OOC'~’
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