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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.   

1. Främjande av anslutningar till hushåll; det vill säga stadigvarande 
bostäder där minst en person är folkbokförd 
Såväl Regionen som samtliga Sörmlandskommuner har fokus på invånarnas möjlighet 
att bo och verka på orten. Att ha tillgång till en snabb och robust 
bredbandsuppkoppling är numera en grundförutsättning och dessutom är det viktigt 
för, inte minst, offentliga vårdgivare att kunna leverera välfärdstjänster till samtliga 
invånare oavsett om dessa bor i tätort eller i mer glesbebyggda områden. Den 
regionala utvecklingsstrategin sätter dessutom invånarna i centrum och övriga 
utvecklingsinsatser inom det regionala utvecklingsansvaret understödjer 
förutsättningar för att så många som möjligt skall vilja bo och leva i Sörmland. Det är 
här viktigt att så många hushåll som möjligt kan erbjudas snabbt bredband. 

 
2. Främjande av företagande och näringsliv samt andra verksamheter 

Regionens näringsliv är en av de faktorer som starkt påverkar människor och 
regionens utveckling. Regionen arbetar aktivt med att stärka såväl 
destinationsutvecklingen som affärsutvecklingen av regionens företag. Företagens 
förmåga att ställa om verksamheten i syfte att ta tillvara digitaliseringens möjligheter 
är en avgörande fråga för framgång och överlevnad hos många företag. Servicen på 
landsbygden måste utvecklas lokalt och i samverkan mellan kommuner, byalag och 
föreningar. Alla invånare, företagare och besökare i Sörmland ska ha rimlig tillgång till 
kommersiell service. 

Här spelar en snabb och robust uppkoppling stor betydelse.  

3. Främjande av anslutningar till samhällsviktiga funktioner, som till exempel 
skolor, vård- och omsorgsboenden och allmänna kommunikationer 
I kontakterna med kommunerna har frågan om uppkoppling till samhällsviktiga 
funktioner lyfts fram. Vi den första analyser har vi kunnat konstatera att offentliga 
funktioner i allt väsentligt redan har en uppkoppling men i den mån detta saknas skall 
sådan uppkoppling understödjas. Prioriteringen innebär också fokus på 
landsbygdsservicen där förutsättningarna att bo och leva på landsbygden är centrala 
och viktiga förutsättningar i Sörmland. 

6 Beaktande av områdesspecifika förutsättningar som innebär sämre 
förutsättningar för bredbandsutbyggnad 
Merparten av de områden i Sörmland som är möjliga att bygga på kommersiell basis 
har byggts, för dessa områden återstår olika typer av efteranslutningsprojekt. Stora 
delar av Sörmlands landsbygd har kostnadsdrivande utmaningar. Sörmland har 
förhållandevis många områden med fornlämningar vilket i tidigare 
landsbygdsprogram har visat sig vara kostnadsdrivande. Markförhållandena i övrigt är 
av skiftande slag och i dialog med berörda kommuner ser vi behovet av stöd till glesa 
områden med svåra markförhållanden. 

 
7 Beaktande av långa avstånd till närmaste nod i befintligt nät 

Utbyggnaden i Sörmland likväl som i merparten av vårt avlånga land har utgått från 
tätorter och därifrån har utbyggnad successivt skett utåt mot allt glesare område. Det 
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är många gånger svårt att attrahera såväl kommersiella aktörer som stadsnät att 
fibrera område där det inte finns något nät att ansluta till. Nuvarande stödmodell 
stöder inte direkt dessa glesa områden med långt till anslutningsnod men regionen vill 
här ändå försöka skapa utbyggnadsprojekt i områden med dessa förutsättningar. 

 
8 Områden som har utmaningar med postservice, mobiltäckning, eller har 

sämre tillgång till ombud för grundläggande betaltjänster 
Servicen på landsbygden i Sörmland måste utvecklas lokalt och i samverkan 
mellan kommuner byalag och föreningar. I det arbetet ska Region Sörmland 
vara en resurs för samordning och kunskapsöverföring. Alla invånare, 
företagare och besökare i Sörmland ska ha rimlig tillgång till kommersiell 
service. Målet är att det ska finnas förutsättningar att driva företag, handla 
mat, tanka bilen, ta ut kontanter, skicka och hämta paket och använda 
internettjänster. Särskild hänsyn skall här tas till behoven hos 
funktionsnedsatta och äldre. 
 

 
 

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 Sörmland fastställde kriterier inför 2021 års utlysning genom beslut av 

Regionala utvecklingsnämndens utskott. Inför årets utlysning utvärderades 

dessa kriterier tillsammans med regionens kommuner där det framkom att 

dessa kriterier ger önskat handlingsutrymme även inför årets utlysning och 

att det därför inte finns anledning att ompröva dessa.  Processen att 

prioritera byggnader har även den präglat av en stor samsyn inom regionen 

och med berörda marknadsaktörer och stadsnät. Kommunernas 

utbyggnadsstrategier har fått stort inflytande i processen. 

 

4. Övrigt (frivilligt) 
 

Det kan noteras att region Sörmland valt totalt sex av åtta kriterier. Med 

erfarenhet från 2021-års utlysning med storregionala utlysningsområden kan 

konstateras att den genomsnittliga utbyggnadskostnaden har stor betydelse 

för att kunna få ett projekt beviljat och att denna förutsättning även gäller för 

2022 års utlysning. Mot bakgrund av detta har tyngdpunkten i prioriteringarna 

inför årets utlysning utgått från kriterierna 1 och 2. 
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Detta beslut har fattats av  

Kenneth Hagström 

Regional utvecklingsdirektör 

2022-05-02  

 


