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Svarsmall val av kriterier för år 2022, Halland 

 

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.   

I den år 2021 antagna regionala utvecklingsstrategin Halland – bästa livsplatsen 2035 

är den gemensamma målsättningen att stärka Halland genom en god och långsiktig 

ekonomisk utveckling. Det ska bland annat ske genom att stärka en hållbar närmiljö 

och en attraktiv livsmiljö i hela Halland. RUS-en konkretiseras inom tillväxtområdet 

med en strategi för hållbar tillväxt 2021 - 2028, också antagen 2021. Två av de 

strategiska områdena är attraktiva och hållbara livsmiljöer samt förnyelseförmåga 

och konkurrenskraft. En förutsättning för att lyckas skapa attraktiva och hållbara 

livsmiljöer är den digitala infrastrukturen, som kommer att spela en allt större roll i 

samhällsbygget. Fortsatt god utveckling i Halland förutsätter en välutbyggd och 

framtidssäker bredbandsinfrastruktur. Det är viktigt att öka tillgängligheten för alla 

invånare, organisationer och näringsliv i hela Halland. Dessa långsiktiga målsättningar 

fullföljs i det årliga budgetbeslutet – Mål & Budget. År 2022 formuleras målsättningen 

för bredbandsområdet enligt följande: En framtidssäker bredbandsinfrastruktur 

behöver nå alla, vara väl utbyggd, robust, tillgänglig, tillförlitlig, säker och hålla för det 

den ska användas till. Vi behöver fortsatt jobba för en hög utbyggnadstakt Halland.                                                                                              

* Främjande av anslutningar till hushåll: en framtidssäker bredbandsinfrastruktur 

behöver nå alla. *Främjande av företagande och näringsliv samt andra verksamheter: 

bredband ska nå alla samt förnyelseförmåga och konkurrenskraft. * Främjande av 

anslutningar till samhällsviktiga funktioner, som till exempel skolor, vård- och 

omsorgsboende, och allmänna kommunikationer. Ett delmål inom det strategiska 

området hållbara och attraktiva klivsmiljöer är god tillgänglighet till arbete, studier och 

samhällsservice, digitalt såväl som fysiskt. * Samordning med andra insatser: har valts 

för att utnyytja synergieffekter i utbyggnaden, dels mellan olika nätägare, dels mellan 

utbyggnad av olika slags infrastruktur.  *  Områden som har utmaningar med 

postservice, mobiltäckning, eller har sämre tillgång till ombud för grundläggande 

betaltjänster: en framtidssäker bredbandsinfrastruktur behöver nå alla.                                                                                                                                                          

 

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. 

Under 2021 år arbete med stödet genomfördes en omfattande dialog med 

länsstyrelsen och kommunerna (flera olika funktioner) samt nätägarna inför valet av 

regionala kriterier och prioriterade byggnader. Samtliga nätägare informerades om 

stödmodellen, dels vid ett digitalt möte, dels via enskilda överläggningar. Diskussion 

fördes vid ett flertal tillfällen med de nätägare som visade intresse.  Regionstyrelsens 



      Svarsmall   3 

Post- och telestyrelsen 

tillväxtutskott fattade det formella beslutet om kriterier och prioriterade byggnader 

som ett resultat av kontakterna. 2022 har ungefär samma arbetssätt tillämpats. Valet 

av regionala kriterier kvarstår oförändrat. Valet av prioriterade byggnader har skett i 

efter samma typ av samrådsprocess som föregående år, dvs med utgångspunkt i de 

valda kriterierna och i de områden där nätägarna visat intresse av att lämna anbud. 

Regionstyrelsens tillväxtutskott har informerats i ärendet. 

 

4. Övrigt (frivilligt) 
 

 

Detta beslut har fattats av  

Björn Johansson 

Strateg 

2022-05-03  

 


