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Val av kriterier och motivering 
Västra Götalandsregionen beskriver härmed den arbetsprocess som har lett fram 

till den prioritering som vi har gjort och lämnar våra motiveringar till resultatet. 

Process 

Arbetet med prioritering av hushåll och företag i regionen har gjorts av en 

delmängd av vår regionala samrådsgrupp, UBit, som för detta ändamål har bestått 

av representanter från regionen, Länsstyrelsen och kommunerna och som har letts 

av regionens bredbandskoordinator. Till arbetsgruppen har även en GIS-specialist 

från regionens analysavdelning adjungerats. Genom att ha med Länsstyrelsen i 

arbetsgruppen kunde vi direkt sortera bort stödmöjligheter till byggnader som 

ligger inom områden där någon nätbyggare har sökt stöd från 

landsbygdsprogrammet. 

Regionens bredbandskoordinator har inför gruppens arbete haft kontakt med 

några av de största och mest aktiva marknadsaktörerna i regionen, bland annat 

Telia, IP-Only, Netwest och Open Infra och även de kommunala stadsnätens 

samarbetsförening, Västlänk. Syftet var att efterhöra deras önskemål om var de 

skulle vilja se möjligheter till stöd för att kunna genomföra bredbandsutbyggnad 

som de inte kan åstadkomma kommersiellt. Ett möte har även genomförts med 

LRF för att få deras synpunkter på var det finns viktiga näringsidkare på 

landsbygden. Mail har skickats till alla 49 kommuner med uppmaning att komma 

in med synpunkter på var näringslivet borde främjas och var det finns områden 

med känd efterfrågan som skulle kunna göra nya anläggningsprojekt mer 

framgångsrika. 

På UBit-gruppens ordinarie möten har frågan om bredbandsstöd varit aktuell 

under lång tid och när det blev klart att Västra Götaland var en av de regioner som 

skulle få tillgång till det nya stödet år 2020 fick kommunrepresentanterna i 

uppdrag att höra efter med kommunerna i respektive kommunalförbund om det 

fanns särskilda önskemål om förbättrad täckning lokalt. Vid gruppens möte den 3 

mars ägnades en stor del av tiden åt att gå igenom och sammanställa all den 

information som kommit in för att kunna göra en rättvisande och effektiv 

prioritering som möjligt. Arbetet fortsatte vid ett efterföljande skypemöte ett par 

dagar senare och avslutades efter att PTS skickat ut information om förändringar 

av stödberättigade byggnader den 18 mars. 

Information om det nya bredbandsstödet gavs till regionutvecklingsnämndens 

presidium den 4 mars. Politikerna uttalade sig då om att en någorlunda jämn 

fördelning av stödet över regionens yta måste eftersträvas. Ytterligare 

politikermöten har genomförts, dels med presidiet för beredningen för hållbar 
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utveckling den 6 mars och dels med digitaliseringsberedningen den 10 mars. Den 

19 mars tog regionutvecklingsnämnden det formella beslutet om vilka kriterier 

som ska användas och om fritidshus ska vara stödberättigade eller ej. 

Kriterier 

Här nedan kommer en genomgång av hur vi har bedömt de olika kriterierna. 

Främjande av anslutningar till permanenta hushåll och företag   

Den tolkning som vi har gjort av detta kriterium är att vi ska identifiera var det 

finns möjligheter till nätutbyggnad som når så många som möjligt till så låg 

kostnad som möjligt. Regionens GIS-specialist skapade därför en modell för att 

lokalisera var länets största och tätaste kluster av byggnader som ännu inte har 

möjlighet att få en bredbandsanslutning finns. Det visade sig att de flesta av dessa 

kluster låg i kranskommunerna runt Göteborg. 

På grund av detta beslutade politikerna i regionutvecklingsnämnden att det första 

kriteriet ska tillämpas endast på några av de kommuner i varje kommunalförbund 

som enligt den senaste bredbandskartläggningen har den lägsta utbyggnaden av 

bredband på landsbygden. Detta för att utbyggnad ska stimuleras i alla 

kommunalförbund och inte kunna koncentreras för mycket till någon enskild del 

av regionen. De övriga kriterierna ska kunna tillämpas i alla kommuner. 

Med ovanstående prioritering bedömer vi att hög måluppfyllelse, kopplat till 

regionens bredbandsstrategi, har uppnåtts. En god balans nås mellan många 

anslutningar per insatt krona, långsiktig nytta och en viss geografisk spridning.  

Vi har valt att låta detta kriterium vara det största. Det omfattar 27,1 procent av de 

byggnader som kan prioriteras. 

Utnyttja känd efterfrågan från slutanvändare 

Vår tanke med att använda detta kriterium var att i områden med känd efterfrågan 

bör det vara enklare att få till en bra utbyggnad med en hög anslutningsgrad. 

Kunderna är redan bearbetade och motiverade.  

Länsstyrelsen har känd efterfrågan dokumenterad via ansökningar i 

landsbygdsprogrammet. Även många kommuner har information om detta. Det 

kan antingen vara fiberföreningar som inte har lyckats komma igång, det kan 

också vara områden där kommersiella aktörer eller stadsnät har sålt in 

anslutningar, men sedan inte fullföljt utbyggnaden. 

Detta kriterium innehåller bara 0,4 procent av de byggnader som kan prioriteras 

eftersom vi inte lyckats identifiera så många områden där efterfrågan finns, men 

där utbyggnad inte är planerad. 

Samordning med andra insatser  

VGR har ett eget bredbandsstöd sedan flera år tillbaka. Detta stöd är en viktig del 

av den regionala bredbandsstrategin och syftar till att bygga stamnät ut till lokala 

accessnät långt ute på landsbygden. Det finns cirka 20 bristpunkter kvar kopplat 

till det regionala stödet. Genom att prioritera ett kluster av byggnader runt var och 

en av dessa punkter, kan de två stöden samordnas och det nya statliga stödet 

därför användas effektivare. 

Detta kriterium innehåller 6,3 procent av de byggnader som kan prioriteras. 
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Främjande av företagande och näringsliv samt andra verksamheter 

Näringsliv på landsbygden är en förutsättning för en levande landsbygd och 

därmed en viktig fråga för kommunerna.  

Vi kartlade områden med näringsliv genom en GIS-analys av data från 

bredbandskartläggningen och från fastighetsregistret, kompletterat med 

information från kommunerna. 

Detta kriterium innehåller 2,3 procent av de byggnader som kan prioriteras. 

Beakta områdesspecifika kostnader i utbyggnaden 

Detta kriterium har vi valt att inte använda. Det bedöms inte leda till samma 

måluppfyllelse per insatt krona som ovanstående kriterier. 

Långt avstånd till access- respektive anslutningsnod 

Detta kriterium har vi också valt att inte använda. Det beror på att vi bedömer att 

vi bättre tar hand om nätutbyggnad till sådana byggnader genom en samordning 

mellan det nya stödet och VGRs regionala bredbandsstöd. 

Summering 

Resultatet visar att vi har lagt in prioriteringar på byggnader i 23 av 49 

kommuner. Vi har prioriterat 36,1 procent av alla prioriteringsberättigade 

byggnader vilket motsvarar 18,1 procent av alla stödberättigade byggnader. Vi 

anser att detta är bra nivå för att få en viss styrverkan, men ändå låta marknaden 

få ett stort inflytande på var de vill bygga. 

Fritidshus 

Slutligen har också regionen att besluta om fritidshus ska vara stödberättigade 

eller inte. I vårt län är permanenthus och fritidshus ofta uppblandade och en 

omvandling pågår där fritidshus blir permanenthus. För att detta stöd ska bidra till 

en framtidssäkrad landsbygd bör fritidshus därför kunna få stöd. 

Regionutvecklingsnämnden beslutade därför att fritidshus också ska vara 

stödberättigade. 

 

 

UBit-gruppen genom Eric Åkerlund 

Bredbandskoordinator / Kollektivtrafik och Infrastruktur 

Koncernkontoret 
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