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Svarsmall val av kriterier för år 2022, Dalarna 

 

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 

Motivera regionens val av kriterier, knyt gärna användning av kriterierna till särskilda 
områden. Om era regionala prioriteringar utgår ifrån beskrivningar i redan befintliga 
beslut, exempelvis den regionala utvecklingsstrategin, hänvisa till befintliga dokument i 
ert svar. Har regionen valt flera kriterier motivera respektive kriterium separat.   

Utgångspunkten för valet är dels en enkätundersökning som gjordes 2021 

inför det årets motsvarande val. Den gången hamnade 1, 2, 3 och 8 högst. 

Detta bekräftades av Bredbandsforum Dalarna, där kommunerna samt 

adjungerade nätägare är representerade, samt av Region Dalarnas regionala 

utvecklingsnämnd. Vi såg ingen anledning att ändra detta till årets utlysning 

och RD fattade samma beslut denna gång (beslut 220429). 

 

3. Samverkan i arbetet  
Redogör för hur regionen har genomfört arbetet med att välja kriterier och prioriterade 
byggnader och för vilka parter regionen samverkat med i arbetet. 

Bredbandskoordinatorn förberedde en ”budget” baserad på hur många 

prioflaggor Dalarna hade sammantaget och hur många byggnader som 

återstår till 98 procentmålet 2025 i respektive kommun. Kommunerna har 

sedan föreslagit byggnader samt priogrund per byggnad och lämnat in detta 

till RD. Här har vi stämt av med berörda grannlän samt gjort vissa 

omfördelningar mellan kommunerna baserat på deras svar och önskemål. Vi 

har även haft kommunikation med TeliaSonera, IP-Only och Open Infra där vi 

stämt av deras önskemål med utkastet. I fallen Open Infra och IP-Only har de 

även haft direktkontakt med flera aktuella kommuner. TeliaSoneras underlag 

har stannat hos bredbandskoordinatorn enligt deras önskemål.  

 

4. Övrigt (frivilligt) 
 

Noterar att de priogrunder som i slutänden användes var nr 1, 2 och 8. 

 

Detta beslut har fattats av  

Anders Oksvold 

Bredbandskoordinator Dalarna 

2022-05-02  

 


