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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.   

Nedan följer en motivering för varje beslutat kriterie: 

Främjande av anslutningar till hushåll; det vill säga stadigvarande bostäder där 

minst en person är folkbokförd (Etikett 1) 

Samtliga kommuner som Region Uppsala har haft dialog med har inkommit med 

synpunkter om att det är viktigt att främja anslutningar till fastboende. Flertalet 

kommuner har bredbandsmål och beslut på att de ska verka för att samtliga hushåll 

ska ha möjlighet till en bra digital uppkoppling. Att det finns en stabil och pålitlig 

bredbandsuppkoppling kan i många fall vara ett incitament för en invånare att 

bosätta sig i kommunen eller i länet. 

Främjande av företagande och näringsliv samt andra verksamheter (Etikett 2) 

I samverkansprocessen för de regionala prioriteringarna har det framkommit att 

flertalet kommuner har en stor andel småföretagare på landsbygden. Många av dem 

är i stort behov av en stabil bredbandsuppkoppling för att kunna bedriva och 

utveckla sin verksamhet. Valet av det här kriteriet är viktigt för kommunerna, då några 

upplever att det finns en risk att företag lämnar kommunen på grund av avsaknaden 

av en stabil bredbandsuppkoppling.  

Beaktande av känd efterfrågan från slutanvändare (Etikett 3) 

En övervägande andel av kommunerna har uttryckt att det finns känd efterfrågan från 

slutanvändare i ett flertal områden runt om i länet. I många fall är det invånare som 

hör av sig direkt till kommunerna eller Region Uppsala och förmedlar behovet av en 

bredbandsuppkoppling. Något som tyder på att det finns engagemang för att få till 

en utbyggnad i det aktuella området. Det finns även områden i kommuner där 

nätbyggare är intresserade av att bygga bredband, men där kostnaden är för stor. 

Något som också indikerar en efterfrågan från slutanvändaren. 

Beaktande av långa avstånd till närmaste nod i befintligt nät (användes ej) 

Ett par kommuner har i dialog med Region Uppsala valt att lyfta fram det här kriteriet 

då de har områden med hushåll som ligger utspritt i kommunen. Det medför många 

gånger långa avstånd till närmaste nod i befintligt nät, vilket i sin tur leder till en mer 

kostsam bredbandsutbyggnad. Region Uppsala har i dialog med nätbyggare förstått 

att en av de större utmaningarna på landsbygden är att bygga stamsträckor. Det är 

därmed viktigt att välja det här kriteriet för att underlätta utbyggnaden på landsbygd i 

Uppsala län. 
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Beaktande av områdesspecifika förutsättningar som innebär sämre 

förutsättningar för bredbandsutbyggnad (Etikett 4) 

Ett flertal kommuner har identifierat områden som är geografiskt utmanande för en 

bredbandsutbyggnad, vilket gör den extra kostsam. Det kan vara olika typer av 

markförhållanden som gör det svårt för nätbyggare att bygga kommersiellt, som till 

exempel en ö. Valet av det här kriteriet är viktigt för att kunna stötta och ge 

förutsättningar till utbyggnad i mer utmanande områden. 

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

tillgång till ombud för grundläggande betaltjänster (Etikett 5) 

Det har kommit till en kommuns kännedom om att det finns områden där 

mobiltäckningen är undermålig. För att kunna bo och verka i de här områdena är det 

viktigt att en bredbandsutbyggnad kommer till stånd. Av den anledningen är det här 

kriteriet av vikt att inkludera i den regionala prioriteringen. 

Region Uppsala väljer att inte ta med kriteriet Främjande av anslutningar till 

samhällskritiska funktioner, som till exempel skolor, vård- och omsorgsboenden, och 

allmänna kommunikationer, då det i dialogerna med kommunerna framkommit att 

samtliga kommuner är färdiga med bredbandsutbyggnaden till byggnader som 

innehar samhällskritiska funktioner. Vidare väljer Region Uppsala att inte ta med 

kriteriet Samordning med andra insatser som till exempel andra regionala initiativ och 

stödinsatser, då det inte har varit aktuellt för länets kommuner.  

 

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. 

Inför stödomgången år 2021 gjordes ett omfattande arbete för att få fram ett förslag 

till regional prioritering för Uppsala län. Dialoger fördes med länets kommuner, 

Länsstyrelsen i Uppsala län och aktiva nätbyggare som verkar inom Uppsala län. I 

dialogerna framkom det synpunkter och önskemål om vilka kriterier som var lämpliga 

att utgå från för respektive kommun. Det resulterade i att sex av åtta kriterier skulle 

vara möjliga att använda sammantaget för hela länet. Inför stödomgången år 2022 

har Region Uppsala utgått från prioriteringsarbetet som gjordes år 2021 och förankrat 

det med kommunerna, Länsstyrelsen och aktiva nätbyggare verksamma inom 

Uppsala län. Samtliga parter kom överens om att kriterierna som valdes år 2021 även 

var aktuella för år 2022.  
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4. Övrigt (frivilligt) 
Region Uppsala har beslutat att utgå från sex av åtta kriterier i den regionala 

prioriteringen. I praktiken har fem av de sex valda kriterierna använts i 

prioriteringsarbetet. Kriteriet som inte användes i den regionala prioriteringen för år 

2022 var ”Beaktande av långa avstånd till närmaste nod i befintligt nät”.  

  

Prioriteringen är framtagen av: 

Sofia Millbert 

Regional bredbandskoordinator 

Prioriteringen är politiskt beslutad av: 

Regionstyrelsen  

2022-04-26 

 


