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Svarsmall val av kriterier för år 2022, 
Västmanland 

 

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.   

 

- Främjande av anslutningar till hushåll; det vill säga stadigvarande 
bostäder där minst en person är folkbokförd 

o Genom att främja dessa anslutningar och på så sett driva 
utbyggnaden av digital infrastruktur framåt ges möjlighet att uppnå 
de nationella, regionala och kommunala bredbandsmålen. Dessutom 
ger detta förutsättningar för att skapa konkurrenskraftiga stödprojekt 
och därmed locka potentiella projektägare. En väl utbyggd digital 
infrastruktur bidrar även till att skapa attraktiva boendemiljöer med 
goda möjligheter till distansarbete och studier, något som blivit allt 
viktigare inte minst under den nu pågående pandemin. Detta 
kriterium anknyter även till delmål #9 i den Regionala 
Utvecklingsstrategin, ”Hela Västmanland ska ha tillgång till snabbt 
bredband” 
 

- Främjande av företagande och näringsliv samt andra verksamheter 
o Näringsliv på landsbygden är en förutsättning för en levande 

landsbygd och därmed en viktig fråga för kommunerna vilket flera 
har lyft i diskussioner med regionen.  För att dessa företag ska kunna 
överleva och utvecklas krävs en snabb och stabil 
bredbandsuppkoppling. Valet av detta kriterium är viktigt för 
kommunerna som annars kan riskera att verksamheter flyttar men 
även för att locka nya att flytta in. De olika bredbandsmålen omfattar 
även företag så detta kriterium hjälper oss att uppnå dessa mål. Även 
detta kriterium anknyter till delmål #9 i den Regionala 
Utvecklingsstrategin, ”Hela Västmanland ska ha tillgång till snabbt 
bredband” 

-  
- Beaktande av känd efterfrågan från slutanvändare 

o Både regionen och kommunerna har byggt upp en god kunskap om 
var efterfrågan och engagemang från boende och företag finns inom 
länet. Det finns även områden i kommunerna där nätbyggare är 
intresserade av att bygga bredband, men där kostnaden är för stor. 
Något som också indikerar en efterfrågan från slutanvändaren. Att 
intresse och engagemang finns hos slutanvändare är viktigt för att 
kunna uppnå en så hög anslutningsgrad som möjligt vilket ger 
förutsättningar för att fiberaktörerna ska kunna räkna hem projekten 
över tid. En på förhand känd efterfrågan skapar intresse hos 
fiberutbyggare och ger underlag för konkurrenskraftiga stödprojekt 
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vilket i förlängningen leder till uppfyllande av nationella, regionala och 
kommunala bredbandsmål. 

 

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. 

De regionala prioriteringarna tar sin utgångspunkt i dialoger med länets kommuner 
och marknadens aktörer. Regionen har sedan gjort en samlad bedömning där 
kommunernas och Regionens behov och önskemål haft stor tyngd. 

 

 

4. Övrigt (frivilligt) 

 

 

 
 

Detta beslut har i samråd med den regionala bredbandskoordinatorn fattats 

av:                                                                                                                          

Maria Linder                                                                                                                                                         

Regional utvecklingsdirektör, Region Västmanland                                                          

2022-04-29 

 

 

 


