Bilaga 1 – val av kriterier för år 2020, Region Blekinge

(max 3 A4-sidor)
Sätt kryss för vilket eller vilka kriterier Regionen tillämpar vid prioriteringen av
byggnader (utifrån de PTS sammanställda kriterier)

☒ Främjande av anslutningar till hushåll och arbetsställen
☒ Utnyttja känd efterfrågan från slutanvändare
☐ Samordning med andra insatser
☒ Främjande av företagande och näringsliv samt andra verksamheter
☒ Beakta områdesspecifika kostnader i utbyggnaden
☒ Långt avstånd till närmaste nod i befintligt nät
Motivering till valet av kriteriet/kriterier

Region Blekinge har samverkat med länets fem kommuners landsbygdsutvecklare och
bredbandssamordnare. Respektive kommun har ansvarat för förankring av beslut i sin egen
organisation. Regionens uppgift har varit att förse respektive kommun med kartor, underlag för
prioritering och att besvara de frågor som uppstått i prioriteringsprocessen.
Nedan är respektive kommuns motivering för prioriteringen:
Karlshamn
I Karlshamns kommun har vi ett område i Norra Karlshamn som har legat under en elfri zon
under många år. Det har medfört att det inte finns någon täckning av mobilnätet i ett stort
område. Det i sin tur har inneburit för de boende att de inte kunnat ansluta till internet och det
utbud som övrig befolkning kunnat ta del av. Området som vi prioriterar är också där Telia först
nedmonterat det analoga nätet. Demografin visar att i området bor många äldre vilka är beroende
av stadiga, pålitliga kommunikationer med tanke på digitaliseringen av sjukvården.
Det finns även ett antal företagande i området, både inom jordbruket och skogsnäringen men
även företag som har många kundkontakter både regionalt och nationellt. Ett nedgrävt bredband
skulle då underlätta företagens verksamhet och på sikt, lönsamhet, då det blir lättare att sköta sitt
företag. I dagsläget finns ingen digital möjlighet till kommunikation då täckningen är i stort
obefintlig så mobilt bredband fungerar inte heller. Befolkningen och företagen mycket utlämnade
och förbisedda i våra norra delar. Därför vill vi i Karlshamns kommun prioritera området
ovanför Svängsta.
Karlskrona
Karlskrona kommun har prioriterat de områden som till största del ligger i kommunens
ytterområden, såväl på landsbygd som i skärgård (se bilaga).

Vi anser att dessa områden ska prioriteras på grund av tre aspekter:
1. Permanentboende
Risken är stor att det kommer att dröja länge innan boende i de prioriterade områdena kommer
att få uppkoppling. Detta medför att dessa områden inte blir så attraktiva för nyinflyttning, men
också att de äldre får svårare att bo kvar hemma med bibehållen trygghet.
2. Näringslivet
Näringslivet är mångfasetterat på landsbygden och i skärgården, men företagen inom jord- och
skogsbruk och besöksnäringen är viktiga för landsbygdens och skärgårdens fortsatta utveckling.
Alla dessa är beroende av goda och stabila uppkopplingar.
3. Telia har eller planerar att stänga ner det gamla telenätet med kopparledningar
I majoriteten av de prioriterade områdena har eller planeras det av Telia att
stänga ner det gamla telenätets kopparledningar.
Karlskrona kommun anser att fritidshusen ska vara bidragsgrundande då detta kommer att
medverka för möjligheterna att distansarbete, men även att göra ett fritidsboende till
permanentboende.
Olofström
Olofströms kommun anser att dessa områden bör prioriteras pga det finns permanentboende
som inte kommit i fråga vid tidigare utbyggnad. Risken är annars att dessa får vänta mycket länge
på uppkoppling. Dessa områden innehåller även företag inom skogsbruk och djurhållning. Vi
anser att fritidshusen ska vara bidragsgrundande.
Ronneby
Ronneby kommun prioriterar enklaven Ronneby har i Karlskrona kommun. Genom detta skapas
en helhet med Karlskrona kommuns prioritering i samma område.
Sölvesborg
Hanö är det sista området i kommunen med samlad bebyggelse som inte har kunnat omfattas av
kommunens utbyggnadsplaner pga det dyra kostnadsläget för sjökabel och fibernät. Bidrag är
nödvändig för att bredband ska kunna ske för att tillmötesgå nedanstående behov:
Fastigheter
På ön finns 14 fastigheter med fast boende, ytterligare två personer flyttar till Hanö i dagarna för
att bosätta sig permanent. På ön finns 82 fritidshus, fler blir möjliga genom ny detaljplan.
Verksamheter
Enligt bolagsregistret är två företag verksamma på ön, fler finns som har sitt säte på annat håll,
bland annat de som driver restaurang och affär. Ett antal framgångsrika företag bedrivs av
fritidsboende och även här finns en stor vinst om uppkoppling via bredband blir möjlig. Det

finns en önskan om uppkoppling via bredband från fritidsboende som då ges bättre möjlighet till
distansarbete. Idag är många tjänster digitaliserade för verksamheter men även för ett fungerande
vardagligt liv. Detta i överensstämmelse med social, ekonomiskt och ekologisk hållbarhet. Möten
övergår mer och mer till den digitala världen. Likaså transaktioner och liknande. Kräver robust
bredband.
Besöksnäringen
Hanö är ett av de mest besökta turistmålen i Blekinge. Varje år besöks ön av 40.000 dagsgäster.
Att inte kunna erbjuda WiFi är ofördelaktigt. Båthamn – Hanö är en välbesökt hamn – antalet
gästnätter uppgår till 3.000. För många utländska båtgäster är Hanö först hamn i Blekinge –
Sverige som de angör. I Ark 56 kan Hanö bli porten till Blekinge – Ett viktigt nav för Blekinge
som behöver kunna erbjuda Wi-Fi.

Ingår fritidshus i utlysningsunderlaget eller ej

☒ Ja
☐ Nej

Övrigt (fritext) – frivilligt att fylla i
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