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Svarsmall val av kriterier för år 2022, Region 
Skåne 

 

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.   

Som motivering till regionens val av kriterier hänvisar vi till den regionala 

utvecklingsstrategin – Det öppna Skåne 2030.” I ett sammanhållet Skåne är 

utbyggda IT-tjänster och ökad tillgång på bredband viktiga insatser. Utbyggnaden av 

bredband bidrar till att det är möjligt att bo och verka i hela Skåne”. Valet av kriterier 

ligger också i linje med formuleringarna i förslaget till Regionplan för Skåne 2022-

2040. 

 

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. 

Möjligheten att välja de kriterier som har använts är ett beslut som Region Skånes 

utvecklingsnämnd tog 220429. Valet av prioriterade byggnader har skett i samråd 

med marknadens aktörer (nätbyggare/stadsnät) och har stämts av med länsstyrelsen 

och samtliga kommuner (33st) i Skåne. 

 

4. Övrigt (frivilligt) 
 

 

 

 

Detta beslut har fattats av  

Håkan Samuelsson 

Chef, enheten för transport och infrastruktur 

220502  

 


