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Svarsmall val av kriterier för år 2022, Region 
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1. Sätt kryss för vilket eller vilka kriterier regionen har valt att 
tillämpa vid prioriteringen av byggnader 

☒ Främjande av anslutningar till hushåll; det vill säga stadigvarande bostäder 

där minst en person är folkbokförd 

☒ Främjande av företagande och näringsliv samt andra verksamheter 

☒ Främjande av anslutningar till samhällsviktiga funktioner, som till exempel 

skolor, vård- och omsorgsboenden och allmänna kommunikationer 

☒ Beaktande av andra insatser som till exempel regionala initiativ och 

stödinsatser  

☒ Beaktande av känd efterfrågan från slutanvändare 

☒ Beaktande av områdesspecifika förutsättningar som innebär sämre 

förutsättningar för bredbandsutbyggnad 

☒ Beaktande av långa avstånd till närmaste nod i befintligt nät 

☒ Områden som har utmaningar med postservice, mobiltäckning eller sämre 

tillgång till ombud för grundläggande betaltjänster 
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2. Motivering till regionens val av kriterier 

Region Jönköpings län har inför arbetet valt att välja samtliga möjliga 
prioriteringskriterier eftersom kriterierna belyser områden som samtliga är viktiga för 
regionen. 

Utgångspunkt har tagits i bredbandstrategi, regionens digitaliseringsstrategi samt 
Regional utvecklingsstrategi 2020-2035. I den regionala utvecklingsstrategin framhålls 
en mängd delstrategier där tillgång till en digital infrastruktur är avgörande för 
framgång: ” Skapa en hållbar digital utveckling i hela länet genom tillgång till 
höghastighetsuppkoppling” framhålls som en viktig delstrategi. 

Arbetet baserar sig också på genomförda samverkansmöten med kommuner, 
kommersiella nätägare, kommunala stadsnät och fiberföreningar med vilka 
avstämning har skett inför beslutet. 

Arbetet har mynnat ut i att ingen av kriterierna kan uteslutas. 

 

3. Samverkan i arbetet  
Regionen har i inför beslutet om val av kriterier haft en samverkan med kommuner, 
kommersiella nätägare, kommunala stadsnät och fiberföreningar. 

Samverkan med ovanstående aktörer har givit viktiga bidrag till regionens 
prioriteringsarbete. Samverkansmötena har givit avgörande information om det lokala 
behovet, t.ex. när det gäller avsaknad av nätanslutning för fungerande betallösningar, 
något som annars kan vara svårt att fånga upp.  

 

 

4. Övrigt (frivilligt) 
 

 

 

 

Detta beslut har fattats av  

Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö i Region Jönköpings län 
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