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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.   

Här nedan kommer en genomgång av hur vi har bedömt de olika kriterierna. 

Främjande av anslutningar till hushåll. Den tolkning som vi har gjort av detta 

kriterium är att vi ska identifiera var det finns möjligheter till nätutbyggnad 

som når så många som möjligt till så låg kostnad som möjligt. I ett första skede 

skapade regionens GIS-specialist en modell för att lokalisera var länets största 

och tätaste kluster av byggnader som ännu inte har möjlighet att få en 

bredbandsanslutning finns. Detta gav en möjlighet att visuellt i vår GIS-karta 

välja ut vilka kluster som borde kunna omfattas av detta kriterium. Liksom 

tidigare år har vi huvudsakligen tillämpat det första kriteriet på de kommuner i 

varje kommunalförbund som enligt den senaste bredbandskartläggningen har 

den lägsta utbyggnaden av bredband på landsbygden. Detta för att utbyggnad 

ska stimuleras i alla kommunalförbund och inte kunna koncentreras för mycket 

till någon enskild del av regionen. Vissa undantag har gjorts i kommuner där vi 

vet att det pågår en aktiv utbyggnad som ännu inte är färdig eller rapporterad 

till PTS. De övriga kriterierna ska kunna tillämpas i alla kommuner. En 

reflektion från arbetet med detta är att det är svårt att hitta större 

sammanhängande områden med byggnader som inte är anslutna eller har fått 

erbjudande om anslutning. Med ovanstående prioritering bedömer vi att hög 

måluppfyllelse, kopplat till regionens bredbandsstrategi, har uppnåtts. En god 

balans nås mellan många anslutningar per insatt krona, långsiktig nytta och en 

viss geografisk spridning. 17,4 procent av prioriteringarna hamnar i denna 

kategori. Främjande av företagande och näringsliv samt andra verksamheter. I 

år har vi fått in ytterst få svar från kommunerna när det gäller var det finns 

företagande och näringsliv som saknar uppkoppling. Därför finns bara ett fåtal 

byggnader prioriterade med detta kriterium. 0,4 procent av prioriteringarna 

hamnar i denna kategori. Främjande av anslutningar till samhällsviktiga 

funktioner. Detta kriterium har vi valt att inte använda eftersom vi i våra 

kontakter med kommunerna inte har fått några exempel på att det finns några 

sådana byggnader som inte redan är fiberanslutna. Beaktande av andra insatser 

VGR har ett eget bredbandsstöd sedan flera år tillbaka. Detta stöd är en viktig 
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del av den regionala bredbandsstrategin och syftar till att bygga stamnät ut till 

lokala accessnät långt ute på landsbygden. Genom att nyttja detta kriterium kan 

en samordningsvinst uppnås mellan de olika stöden. Det finns dock endast en 

bristpunkt kvar kopplat till det regionala stödet. Byggnader i närheten av denna 

punkt har prioriterats med angivande av detta kriterium.1,0 procent av 

prioriteringarna hamnar i denna kategori. Beaktande av känd efterfrågan från 

slutanvändare. Vår tanke med att använda detta kriterium är att i områden med 

känd efterfrågan bör det vara enklare att få till en bra utbyggnad med en hög 

anslutningsgrad. Kunderna är redan bearbetade och motiverade. De nätbyggare 

som är aktiva i Västra Götalands län har haft ett antal år på sig att bearbeta 

marknaden och har därför den lokalkännedom som behövs för att rikta in sina 

aktiviteter i dessa områden. I år har vi fått in relativt många önskemål från 

marknadsaktörerna om prioriteringar. Detta har därmed blivit det största 

kriteriet.81,2 procent av prioriteringarna hamnar i denna kategori. Beaktande 

av områdesspecifika förutsättningar som innebär sämre förutsättningar för 

bredbandsutbyggnad. Detta kriterium har vi valt att inte använda. Det bedöms 

inte leda till samma måluppfyllelse per insatt krona som ovanstående kriterier. 

Beaktande av långa avstånd till närmaste nod i befintligt nät. Detta kriterium 

har vi valt att inte använda. Det beror på att vi bedömer att vi bättre tar hand 

om nätutbyggnad till sådana byggnader genom en kombination av 

samordningskriteriet och VGRs regionala bredbandsstöd enligt beskrivningen 

ovan. Områden som har utmaningar med postservice, mobiltäckning eller 

sämre tillgång till ombud för grundläggande betaltjänster. Detta kriterium har 

vi inte använt i år eftersom det endast berört ett ytterst fåtal byggnader i årets 

byggnadsförteckning. 

 

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. 

Arbetet med prioritering av hushåll och företag i regionen har i huvudsak 

gjorts av regionens bredbandskoordinator tillsammans med en GIS-specialist 

från regionens analysavdelning. Resten av regionens samrådsgrupp för 

bredband, UBit, har fungerat som avstämningsgrupp. Regionens 

bredbandskoordinator har inför gruppens arbete haft kontakt med några av de 
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största och mest aktiva marknadsaktörerna i regionen, bland annat Telia, IP-

Only, Netwest och Open Infra. Flera av de kommunala stadsnäten har vi haft 

direktkontakt med och även stadsnätens samarbetsförening, Västlänk. Vi har 

också haft kontakt med ett antal av länets fiberföreningar och deras 

organisation, Byanätsforum, samt den regionala paraplyföreningen Västfiber. 

Mail har skickats till alla 49 kommuner med uppmaning att komma in med 

synpunkter på var näringslivet borde främjas och var det finns områden med 

känd efterfrågan som skulle kunna göra nya anläggningsprojekt mer 

framgångsrika. På UBit-gruppens ordinarie möten har frågan om 

bredbandsstöd varit aktuell under lång tid och vi hade också erfarenheter från 

2020 och 2021 att bygga på. Kommunrepresentanterna i UBit-gruppen har haft 

i uppdrag att höra efter med kommunerna i respektive kommunalförbund om 

det fanns särskilda önskemål om förbättrad täckning lokalt. Arbetet slutfördes 

av den regionala bredbandskoordinatorn och regionens GIS-personal och en 

slutlig avstämning med UBit-gruppen den 2 maj. En politiskt förankrad 

inriktning gällande den geografiska spridningen av stödet över regionens yta 

har vi fortsatt att tillämpa sedan tidigare år. 

 

4. Övrigt (frivilligt) 
 

Beslutet har fattats av länets bredbandskoordinator med godkännande av 

Kollektivtrafik- och Infrastukturchefen Ulrika Bokeberg. 

 

 

Detta beslut har fattats av  

Eric Åkerlund 

Bredbandskoordinator 

2022-05-02  

 


