
      Svarsmall   1 

Post- och telestyrelsen 

Postadress: Box 5398, 102 49 Stockholm Telefon: 08-678 55 00 www.pts.se 

Besöksadress: Valhallavägen 117 A E-post: pts@pts.se 

Vår referens: 22-173 

Svarsmall val av kriterier för år 2022, Region 
Västerbotten 

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 

 

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 – Detta kriterier gäller egentligen för alla prioriterade 

http://www.pts.se/
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byggnader, stadigvarande bostäder måste ha en uppkoppling för att kunna bo och 

verka och inte minst viktigt ur ett demokratisk perspektiv.                                                                                 

2 Främjande av företagande och näringsliv samt andra verksamheter – Alla 

Västerbottens kommuner vill ha ett aktivt och livskraftigt näringsliv och behöver 

därför säkerställa att alla dessa har tillgång till en bra uppkoppling.                                                                                             

5 Beaktande av känd efterfrågan från slutanvändare – Det finns en stor efterfråga 

men utifrån ett marknadsmisslyckande så finns inga erbjudanden och finns dessa så 

kostar det för mycket.                                                                                                                                                         

7 Beaktande av långa avstånd till närmaste nod i befintligt nät – Långa avstånd är det 

Västerbotten är bäst på! Dessa områden ligger i många fall inom s k vita fläckar där 

avstånden till närmaste anslutningspunkt överstiger en till flera mil.                                                                 

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

till ombud för grundläggande betaltjänster -  För dessa byggnader/områden är 

tillgång till bredband en fråga om överlevnad, Det innebär att de fastigheter som ej 

tillhör bredbandsnätet idag inte blir aktuella för försäljning/inflyttning. Många av dessa 

områden/byggnader saknar bredband och på det också extremt dålig mobiltäckning 

vilket gör att digitala tjänster exkluderad för dessa medborgare. 

 

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. 

I samråd med kommunerna i Västerbotten har regionen prioriterat 30% av 

byggnader med fast boende och företag.  

 

4. Övrigt (frivilligt) 
 

 

 

 

Detta beslut har fattats av  

Eva-Marie Marklund på uppdrag av Regionala utvecklingsnämnden 

Regional bredbandskoordinator 

Beslut kriterier 20220317 och beslut prioritering 20220430  

 


