
 

PM 1 (3) 

Svarsmall för kriterier 
Datum 

2021-05-07 

 

 

Diarienummer 

RD21/00579 

 

 

Regionala utvecklingsförvaltningen 

 

 

 

Postadress Besöksadress Kontakt Handläggare 

Box 712 Region Dalarna 023-49 00 00 Anders Oksvold 

791 29 Falun Myntgatan 2 www.regiondalarna.se Bredbandskoordinator 

 Falun 232100-0180 070-698 1622 

   anders.oksvold@regiondalarna.se 
 

Samhällsbyggnadsenheten 
Anders Oksvold 
023-777 028 
 

Post- och telestyrelsen 

 
 
 

Svarsmall 

Val av kriterier för 2021 – Region Dalarna 

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

eller inte  

 

☒Ja ☐ Nej  

Om ni väljer att avstå från att göra regionala prioriteringar vänligen motivera varför 

nedan (annars gå vidare till punkt 2).  

-  

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  
Vänligen motivera regionens val av kriterier och knyt gärna användning av kriterierna till 

särskilda områden. Redogör även för hur ni har genomfört arbetet och vilka parter regionen 

samverkat med. Om era regionala prioriteringar utgår ifrån beskrivningar i redan befintliga 

beslut, exempelvis den regionala utvecklingsstrategin, hänvisa till befintliga dokument i ert 

svar.  

Frågan om vilka kriterier som ska väljas har rent praktiskt beretts av Bredbandsforum 

Dalarna samt en grupp strateger på regionla utvecklingsförvaltningen (RUF). Ett förslag 

baserat på resultaten presenterades därefter på regionala utvecklingsnämndens möte 

den 20 april och beslutades/fastställdes där. 

Bredbandsforum Dalarna är ett samverkansforum bestående av kommuneras företrädare 

samt i vissa fall av deras adjungerade. Frågan om val av prioriteringar har diskuterats och 

man har därefter haft möjlighet att ta ställning via en enkät. Svaren har graderats från 1 

till 5 och framgår av kolumn två i tabellen ovan. 13 av 15 kommuner svarade. 

Priogrund 

Bred-
bands-
forum 
Dalarna 

RUF 
strateg-
grupp 

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

4,5 3,3 

2. Främjande av företagande och näringsliv samt andra 
verksamheter 

4,4 4,3 

3. Främjande av anslutningar till samhällsviktiga 
funktioner, som till exempel skolor, vård- och 
omsorgsboenden, och allmänna 

4,3 4,0 

4. Samordning med andra insatser som till exempel 
andra regionala initiativ och stödinsatser 

3,8 3,3 

5. Beaktande av känd efterfrågan från slutanvändare 3,8 3,0 

6. Beaktande av områdesspecifika förutsättningar som 
innebär sämre förutsättningar för bredbandsutbyggnad 

3,7 3,3 

7. Beaktande av långa avstånd till närmaste nod i 
befintligt nät 

3,7 4,3 

8. Områden som har utmaningar med postservice, 
mobiltäckning, eller sämre tillgång till ombud för 
grundläggande betaltjänster 

4,0 4,3 

 

Prioriteringarna har även varit uppe i RUF:s strateggrupp. Man har haft samma möjlighet 

till inspel via enkät. Svaren framgår ovan. Av de bifogade resonemangen framgår att 

orsaken till att respondenterna viktat priogrunden hushåll lägre än kommunerna är att 

man tagit hänsyn till att hushållen redan är i fokus och att denna del eventuellt inte 

behöver särskild prioritering. 
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Övriga överväganden 

Prioriteringarna används i utvärderingsprocessen när det fastställs vilka projekt som i 

slutänden för stöd. Det ger valet en taktisk vinkel som länet inte bör bortse från. Så länge 

vi har med hushåll, företagande och samhällsviktiga funktioner är 

bredbandskoordinatorns bedömning att vi har goda möjligheter att lyfta fram de 

områden (byggnader) som bäst behöver stöd. Eller med andra ord; vi kan utnyttja 

Dalarnas pott på 30 procent prioriterbara byggnader på ett klokt sätt och i förlängningen 

använda stödet som ett effektivt verktyg för att nå målsättningarna i länets bredbands-

strategi. 

Beslutsförslaget blev att Region Dalarna ställer sig bakom de fyra högst rankade 

priogrunderna: 

1. Främjande av anslutningar till hushåll; det vill säga stadigvarande bostäder där minst 

en person är folkbokförd 

2. Främjande av företagande och näringsliv samt andra verksamheter 

3. Främjande av anslutningar till samhällsviktiga funktioner, som till exempel skolor, 

vård- och omsorgsboenden, och allmänna 

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

till ombud för grundläggande betaltjänster 

 

4. Övrigt (frivilligt)  
Underlaget till den praktiska översättningen av länets priogrunder till konkreta 

prioflaggor på enskilda byggnader togs därefter fram i samråd med kommunerna. Det 

gick till så att kommunen fick ett förberett underlag i GIS-format där man sedan direkt 

kunde markerade vilka byggnader (eller områden) man ansåg vara viktigast att prioritera. 

Utifrån detta har man haft en dialog med bredbandskoordinatorn som gjort ändringar 

och anpassningar i materialet efter hand. Detta sammanställdes avslutningsvis i ett 

priounderlag på länsnivå. 

 

 

Beslutet är fattat av Region Dalarnas regionala utvecklingsnämnd. Se bilaga 1 för 

beslutshandlingen. Ärendet är handlagt av bredbandskoordinator Anders Oksvold. 

 


