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Val av kriterier för år 2021, Region Blekinge 

1. Sätt kryss för om regionen väljer att göra regionala prioriteringar 

eller inte 

☒ Ja  ☐ Nej  

 

2. 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 

☐ Samordning med andra insatser som till exempel andra 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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3. Motivering till regionens val av utvalda kriterier 

Region Blekinge har samverkat med länets fem kommuners genom respektive 

landsbygdsutvecklare och bredbandssamordnare. Respektive kommun har utifrån 

sin lokala kännedom om behov av bredbandsanslutning kopplat till andra 

utvecklingsbehov genomfört prioriteringsval. Sölvesborgs kommun har dock inte 

tillräckligt många bidragsgrundande byggnader i PTS bredbandsstöd 2021 för att en 

ansökan ska vara möjlig och där av är ingen prioritering gjord för kommunen. 

Regionens uppgift har varit att vägleda kommunerna i processen, ge support och 

underlag för uppgiften samt ansvarat för process till politiskt beslut av 

prioriteringen.  

Prioriteringarna ligger helt i linje med den regional bredbandsstrategin som har som 

mål att 100% av länet hushåll och företag ska ha tillgång till en bredbandsanslutning 

om minst 1Gbit/s till år 2025. 

 

4. Övrigt (frivilligt) 

Inget övrigt att tillägga. 

 

 

Detta beslut har fattats av  

 

 

 

Johan Sandberg 

Ordförande för regionala utvecklingsnämnden 

2021-05-06  

 


