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BOLAGETS FÖRUTSÄTTNINGAR PÅ KORT OCH LÅNG SIKT – FRAMGÅNGAR OCH
UTMANINGAR
Världen efter pandemin – hur ser bolaget på pandemins konsekvenser för verksamheten,
utmaningar och möjligheter, vilka kort- och långsiktiga effekter kan identifieras?
Kortsiktiga effekter:
•
•

Användandet av regionnätet har ökat i och med distans- och hemarbete samt att
skolverksamheten kan bedrivas på distans. Flera kommuner har ökat sina bandbredder.
Tillgången på Internet och kommunikation har blivit mer kritisk i allmänhet och bekräftar
därav vikten av kontroll över drift och funktion.

Långsiktiga effekter:
•

•

En fortsatt bandbreddsökning förutspås då det numera är bevisat att distansstudier och
distansarbete fungerar ypperligt. Samhället kommer säkerligen betrakta detta som en
möjlighet.
Drift och säkerhetsfrågor kan komma bli mer aktuella på grund av exempelvis nya
applikationer där bandbredd och kommunikation är mer kritiskt.

Beskriv verksamhetsmässiga framgångar och utmaningar i verksamheten under året, samt
på 3-4 års sikt.
Under året:
•

•
•
•

Driftstörning vid årsskiftet 2020/21 innebar att kommuner upplevde dåligt fungerande
tillgång till internet. Driftsleverantören och vald driftslösning blev stresstestad.
Driftstörningen felavhjälptes i och med nedan punkt.
Att det nya aktiva nätet blev klart i början av året möjliggjorde att regionnätet kunde möte
det behov av bandbredd som kommunerna och Regionen hade.
Bolaget lyckades förhandla om leasingavtalet med leverantören 3StepIT för finansiering av
aktiv utrustning till regionnätet.
Inventerat och förnyat regionnätsavtalet med Region Västerbotten och samtliga kommuner i
Västerbotten.

På 3-4 års sikt:
•
•
•
•

Kvalitetssäkra en driftslösning för regionnätet
Drift och säkerhetsarbetet
Nytt aktivt regionnät med hög kapacitet möjliggör ett ökat användande av regionnätet
Rådgivande inom drift och säkerhetsfrågor för kommunernas bredbandsverksamheter
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Beskriv ekonomiska framgångar och utmaningar under året, samt på 3-4 års sikt
Under året:
•

•
•

Bolaget har haft ett negativt resultat det första halvåret 2021 med anledning av extra
kostnadsbelastningar i from av avgående VDs lönekostnad samt det stora leasingavtalet för
hårdvara i regionnätet, vars omförhandling slog igenom från och med första april 2021.
Från och med första juli började det nya regionnätsavtalet gälla, vilket medförde en högre
omsättning.
Det ackumulerade resultatet vände efter augusti månad. Enligt plan.

På 3-4 års sikt:
•
•

En ökning i användandet av regionnätet kommer de kommande åren att ha en positiv
inverkat på bolagets omsättning.
Bolaget kan komma behöva investera i sin drift och säkerhetskompetens likväl driftlösning
med bolaget AC-Externservice AB.

Beskriv hur bolaget arbetar med hållbarhet

Omvärldsanalys. Vilka är de fem (max) prioriterade insatser i verksamheten som ledningen
vill se för att möta en föränderlig omvärlds krav och förväntningar.
1. Erbjuda drift och säkerhetsstöd till kommuner och Regionen
2. Utifrån bolagets drift och säkerhetsanalys minimera risker och sårbarenhet i regionnätet och dess
noder.
3. I större utsträckning samverka med Region Västerbotten gällande digitala utvecklingsprojekt
4.
5.

Övriga frågor som bolaget vill lyfta:

