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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

Prioriteringen utgår från de nationella bredbandsmålen samt Västernorrlands nya Regionala
Utvecklingsstrategi (RUS). Prioriteringen strävar efter att balansera mellan maximalt antal nya
uppkopplingar och ambitionen att alla delar av länet ska möjliggöras tillgång till bredband.
Prioriteringen görs därför i ett geografiskt avgränsat område per kommun. Områdena är utvalda
utifrån antal anslutningar, antal fastboende samt preliminär byggkostnad.
Prioritering omfattar följande kriterier:
• Fritidshus ska räknas med som stödberättigade fastigheter
• Ett avgränsat geografiskt område per kommun prioriteras. Dessa områden är Gissjön i
Ånge, Nora i Sundsvall, Bandsjön i Timrå, Judeby i Härnösand, Ytterlännäs i Kramfors,
Ledinge i Sollefteå samt Åsliden i Örnsköldsvik.
• 25 fastigheter med fastboende prioriteras i vart och ett av ovanstående områden vilket
möjliggör en maximal rabatt om 50% vid utvärdering av inkomna projektansökningar till
PTS. I de områden som inte omfattar 25 fastigheter med fastboende så prioriteras
samtliga bofasta fastigheter.
• Om det finns fler än 25 prioriterbara fastigheter i respektive område så prioriteras i
första hand de fastigheter där det finns registrerade arbetsställen
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Ingår fritidshus i utlysningsunderlaget eller ej

☒ Ja

☐ Nej
Övrigt
Den regionala prioriteringen är framtagen i samverkan med länets sju kommuner samt
Länsstyrelsen Västernorrland. De kommunala funktioner som deltagit i processen är
bredbandsansvariga, kommunchefer samt kommunstyrelseordföranden. Från Länsstyrelsen så
har bredbandsansvariga (ERUF samt LBP) och Länsråd deltagit.
Förslaget är berett i Regionala Utvecklingsutskottet den 4 mars 2020 och beslutat i
Regionstyrelsen den 18 mars 2020.
Arbetet har letts av den regionala bredbandskoordinatorn som även har uppdraget att skicka in
underlagen till Post- & Telestyrelsen.
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