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Regional prioritering inom det statliga investeringsstödet för 
bredbandsutbyggnad år 2020 

På uppdrag av Region Värmland, regionala utvecklingsnämnden beskrivs 

härmed den arbetsprocess som har lett fram till den prioritering Region 

Värmland har landat i och fattat beslut om, samt motivering för de kriterier som 

har valts ut för att genomföra den regionala prioriteringen. 

Processen 

Arbetet med den regionala prioriteringen inleddes den 7 februari genom att 

beskriva ärendet för Värmlandsrådets arbetsutskott, vilket består av 

regionstyrelsens ordförande, och kommunstyrelsens ordförande i de 16 

kommunerna. Samtidigt fick alla kommundirektörer information.  

 

Därefter har Region Värmland under perioden 17 februari – 17 mars genomfört 

separata dialogmöten med respektive kommun och aktör (bland annat Telia 

Company AB, IP-Only AB och kommunala stadsnät). Syftet har varit dels att 

inhämta synpunkter på vilka kriterier som prioriteringen bör baseras på, vilka 

områden i respektive kommun som är viktigast att en utbyggnad sker i, vilka 

områden som sannolikt behöver stöd att en utbyggnad ska kunna realiseras 

samt var sannolikheten är störst att en utbyggnad kan komma att genomföras. 

Dialog har även förts med Länsstyrelsen Värmland, genom det mycket väl 

fungerande samarbetet som finns sedan flera år. Ett skäl till denna relativt 

omfattande dialogprocess, är att få till en prioritering som är väl förankrad hos 

kommunerna och som kommer Värmlänningen och de Värmländska företagen 

till gang. 

 

Ett möte har även genomförts med LRF Värmland för att få deras synpunkter 

inför prioriteringen. 

 

Ett samlat förslag till beslut presenterades för regionala utvecklingsnämndens 

arbetsutskott den 12 mars. Värmlandsrådet fattade beslut den 13 mars om att 

ställa sig bakom Region Värmlands beslut. Det formella beslutet fattades av 

regionala utvecklingsnämnden den 18 mars. 

 

Valda kriterier samt motivering 

Främjande av anslutningar till hushåll och arbetsställen, att nå särskilt 

prioriterade områden 

En övervägande andel av de kommuner som regionen har haft dialog med, har 

inkommit med synpunkter att det är viktigast att prioritera mer avlägset belägna 

byggnader då sannolikheten för en utbyggnad i dessa områden är lägre. Genom 

att använda detta kriterie, kan regionen bidra till att de svåraste områdena får 

möjlighet till uppkoppling med hjälp av stöd.  

 

Under ärendets handläggning har även bedömningen gjorts att för den aktuella 

situationen i Värmland är det sannolikt att det genererar en följdeffekt i att en 
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aktör med annan finansiering än det statliga stödet, kommer att ansluta fler 

byggnader på vägen mellan ett befintligt nät fram till den prioriterade 

stödberättigade byggnaden. 

Några kommuner har ingett information till regionen om företag som idag 

saknar bredband och där kommunen har ansett det viktigt att en utbyggnad 

kommer till stånd. Regionen har också beaktat inkomna synpunkter från 

branschorganisationer, där man har lämnat synpunkter på att det är viktigt att 

prioritera företag med platsbunden verksamhet exempelvis lantbruk, skogsbruk 

och företag inom besöksnäring. 

Utnyttja känd efterfrågan från slutanvändare 

Flera kommuner har information om känd efterfrågan från slutanvändare. I 

processen har underlag tydliggjorts för vilka av de stödberättigade byggnaderna 

som det finns en känd efterfrågan från slutanvändare. Informationen från 

kommunerna har kompletterats med information från Länsstyrelsen Värmland.  

 
Samordning med andra insatser 

Detta kriterie bör används för att kunna säkerställa tidigare, pågående och 

kommande investeringar finansierade av Europeiska regionala 

utvecklingsfonden. Kriteriet är viktigt eftersom det ger en ökad 

samhällsekonomisk nytta av de ERUF-finansierade investeringarna. Ett statligt 

stöd kopplat till de ERUF-finansierade anläggningarna gör också att 

accessnäten når längre ut från de ERUF-finansierade näten. 

 

• Byggnader som ligger i anslutning till ERUF-finansierade nät, men för 

långt bort för att hittills ha kunnat anslutas 

• Detta kriterie används för att den ERUF-finansierade investeringen ska 

nyttjas ännu bättre – accessnät som ansluts till ERUF-sträckor utvidgas 

till att omfatta ett större område. 

• I viss mån har även hänsyn tagits till PTS insatser för grundläggande 

internet (SOT/USO) - Förordning 2018:20 

 

 
Översikt av valda kriterier per kommun 

Kommun Kriterie
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Arvika x x x

Eda x x

Filipstad x x

Forshaga x x

Grums x

Hagfors x x x

Hammarö Avstår prioritering

Karlstad x x

Kil x

Kristinehamn x

Munkfors x x

Storfors x x

Sunne x x x

Säffle x

Torsby x x x

Årjäng x
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Fritidshus 

I dialogen med kommuner och aktörer under processen kring framtagande av 

den regionala prioriteringen har en övervägande andel framfört att fritidshus 

bör ingå i utlysningen. För kommunernas tillväxt och utveckling är det en stor 

fördel om fritidshusägare tillbringar mer tid i sina fritidshus, vilket sannolikt 

blir en effekt om fritidshuset är anslutet till snabbt bredband. En trend är också 

att fritidshus allt oftare kan anses vara ett deltidsboende, då fler och fler 

fritidshusägare befinner sig kontinuerligt i sina fritidshus. Det finns också flera 

exempel från kommuner som gränsar till Norge, där det står klart att norska 

medborgare kan tänka sig att bosätta sig permanent i sina fritidshus i Sverige, 

givet att det i fritidshuset går att få tillgång till en snabb och stabil 

bredbandsuppkoppling.  

 

Baserat på ovanstående skäl har regionala utvecklingsnämnden beslutat att 

fritidshus ska ingå i utlysningen för Värmland. 

 

Bilagor 

Protokollsutdrag från regionala utvecklingsnämndens sammanträde 2020-03-18 

Tjänsteskrivelse 

Presentation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För Region Värmland 

 

Karlstad, dag som ovan 

 

 

 

 

Erik Larsson 

Regional bredbandskoordinator 


