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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 

 

 

 

 

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.   

 

- Främjande av anslutningar till hushåll; det vill säga stadigvarande 
bostäder där minst en person är folkbokförd 

o I dialog med länets kommuner har övervägande del poängterat att 
detta kriteriet är viktigt i syfte att driva utbyggnaden av digital 
infrastruktur framåt i länet. Att välja att fokusera på prioritering av 
kluster av hushåll skapar vi också goda förutsättningar för att 
förstärka attraktiviteten för projekt är som intressanta för de aktiva 
aktörer som finns i länet. Effekten av denna prioritering bör leda till att 
vi får ut mest digital infrastruktur för investerade medel vilket då leder 
till att uppfylla nationella, regionala och lokala mål om 
bredbandsutbyggnad. Vi har för avsikt att prioritera maximalt antal 
byggnader baserat på antal stödbara byggnader per kommun och 
där igenom få en geografisk spridning av de regionala 
prioriteringarna. Detta ligger i linje med den regionala 
handlingsplanen för bredband.  
 

- Främjande av företagande och näringsliv samt andra verksamheter 
o Näringsliv på landsbygden är en förutsättning för en levande 

landsbygd och därmed en viktig fråga för kommunerna och för att 
inte skapa hinder för kriteriet ovan väljer vi också att ha med 
möjligheten till att prioritera arbetsställen i de identifierade klustren i 
länet. Flertalet av kommuner i länet har också betonat vikten av att 
ansluta företagen på landsbygden, dels i syfte att utveckla 
verksamheterna men även för att verksamheterna ska kunna finnas 
kvar. Distansarbete kopplat till effekterna av covid-19 poängteras 
också och där en stor andel av kommunernas företagare finns i 
landsbygd, framföra allt egenföretagare.  
 

- Beaktande av känd efterfrågan från slutanvändare 
o Det är viktigt att beakta om det redan finns kluster av intressenter på 

landsbygden, för att kunna få så hög täckningsgrad som möjligt vid 
investeringar av fiberutbyggnad. Detta ger en bättre kalkyl för 
fiberaktörerna och skapar förutsättningar att det fortsätter att 
byggas ut fiber i områden där intresse finns. Vissa kommuner i länet 
har väldigt god systemerad kunskap om efterfrågan i den egna 
kommunen. Det bör också ha god effekt för att få aktörer att 
investera i fiberutbyggnaden i länet vilket i sin tur leder till uppfyllande 
av målen nämnda ovan.   
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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. 

Arbetet med regionala prioriteringar utgår ifrån dialog mellan region och      

kommun. I samband med denna dialog sker parallellt dialog med 

marknadsaktörerna som är aktiva i länet. Kommunerna i Örebro län har stort 

inflytande på hur de prioriterade byggnaderna placeras.  Länsstyrelsen får 

insyn och påverkansmöjlighet i prioriteringarna via reguljära möten. 

 

4. Övrigt (frivilligt) 
 

 

 

 

Detta beslut har fattats av  

Linus Grabö 

Bredbandskoordinator på uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden 

20220502  

 


