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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 
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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.   

Region Västernorrlands prioritering utgår från länets regionala utvecklingsstrategi 

samt de nationella bredbandsmålen. Valet av kriterier utgår från dessa och styrs av 

vilka kunskapsunderlag som funnits tillgängliga samt stödets utformning. 

 

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. 

Prioriteringen är framtagen i dialog med länets kommuner, länets stadsnätsbolag 

samt de privata aktörer som är aktiva i Västernorrland. Möten och avstämningar har 

hållits separat med samtliga parter och ett slutligt regionalt möte har genomförts till 

vilket alla parter har bjudits in. Processen och upplägget utgår från tidigare politiskt 

antagna prioriteringar, 2021-04-29, av länets högsta politiska samverkansorgan, 

regionala samverkansrådet samt Region Västernorrlands regionala 

utvecklingsutskott. 

 

4. Övrigt (frivilligt) 
 

Den regionala prioriteringen är framtagen av: Jan-Erik Boström Regional 

bredbandskoordinator Roger Wetterstrand Enhetschef Kollektivtrafik och 

Infrastruktur 

 

 

Detta beslut har fattats av  

Roger Wetterstrand 

Enhetschef Kollektivtrafik och infrastruktur 

2022-05-02  

 


