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Svarsmall val av kriterier för år 2022, Gotland 

 

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 

 

 

 

 

http://www.pts.se/
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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.   

Den prioriterade sträckan utgör sista länken för att Gotland skall få ytterligare 

en ”fiber-åtta” på ön, nu i IP Onlys nät. Satsningen utgör en väsentlig robusthetsinsats 

för alla som har IP Only / Open Infra som leverantör (hushåll, företag, offentliga 

inrättningar och mobiloperatörer). Gotlands andra stora infrastruktur ägare, Telia 

Scanova redan har en åtta för sin infrastruktur. För 2022 var endast Open Infra 

intresserad av att satsa på ön men även Telia Scanova ser denna satsning som viktig 

eftersom de båda aktörerna har korskopplade nät och denna satsning förstärker 

båda aktörernas möjlighet till att säkra en robust infrastruktur på ön. Sträckningen går 

genom en relativt gles del av Gotland med i huvudsak fast boende och företag som 

nu får en chans att ansluta sig vilket annars är en finnansiell utmaning eftersom 

anslutningsgraden i angränsande områden redan är hög.  

 

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. 

Region Gotlans och Länsstyrelsen via bredbanskoordinatorn. Dialog med 

Gotlands sockenfiberföreningar. Dialog med samtliga aktörer som är aktiva på 

Gotland plus ytterligare en aktör som har funderat på att satsa men valde att skjuta 

detta på framtiden. Arbetet har också utgått från Gotlands aktuella täckningskarta 

och säkerhetsaspekter för att förstärka redundansen för invånarnas fiberinfrastruktur. 

 

4. Övrigt (frivilligt) 
 

Vi ser projektet som mycket angeläget eftersom det kraftigt kommer bidra till 

en ökad robusthet i öns fibernät för privata abonnenter så väl som för 

företag, myndigheter, mobiloperatörer och leverantörer av fri WiFi och LoRa 

nät (främst för jord-/skogsbruket och samhällstjänster).  

 

Detta beslut har fattats av  

Anne Mousa Ståhl 

Tf för detta uppdrag, Bredbandskoordinator Region Gotland 

2022-05-04  


