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Val av kriterier för år 2021, Region 

Gävleborg 
 

 

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  

 

Förberedelse och genomförande av det regionala prioriteringsarbetet har 

pågått från hösten 2020. Arbetet har skett i nära samverkan med länets tio 

kommuner och Länsstyrelsen Gävleborg. Vår ambition har varit att 

säkerställa att prioriteringarna kommer länet till nytta, att de får en 

spridning till samtliga kommuner och att de läggs i områden där de 

sannolikt ökar möjligheten för aktörer att söka och beviljas PTS 

stödmedel. Möjligheten att använda samtliga åtta kriterier har beslutats av 

Hållbarhetsnämnden, Region Gävleborg.  

 

Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) pekar tydligt på betydelsen av 

bredband för att länet ska fortsätta vara en region där man vill leva, bo och 

arbeta. I länets regionala plan för bredband har vi satt upp höga mål som vi 

fortsätter att arbeta för att nå. Prioriteringsarbetet är en viktig del i detta 

arbete. 

 

I länet finns sedan lång tid tillbaka ett mycket bra samarbete mellan 

Region Gävleborg, Länsstyrelsen Gävleborg och kommunerna. Vi är alla 

införstådda i länets möjligheter och behov och att förutsättningarna i 

kommunerna ser olika ut. Därmed har vi också valt att ha olika kriterier i 

kommunerna. I vissa kommuner finns känd efterfrågan vilket gör att det 

kriteriet är prioriterat, i andra kommuner finns andra pågående insatser, till 

exempel ERUF-utbyggnad, som gör att kriteriet om samordning med 

andra insatser blivit prioriterat.  

 

I nedanstående sammanställning redovisas vilka kriterier som har använts i 

respektive kommun: 

 

Kommun:  Kriterier: 

Bollnäs:   1 

Gävle:   1,2,5,7 

Ockelbo:   1,2,5,6,7 

Söderhamn:  1,2,5,6,7,8 

Ovanåker:  1,2,4,5,7,8 

Nordanstig:   1,4,6 

Ljusdal:  1,2 

Sandviken:   4,5 

Hofors:  2 

Hudiksvall:  1,4,6 

 

 

Kriterier: 

1. Främjande av anslutningar till hushåll  

2. Främjande av företagande och näringsliv samt andra verksamheter 

3. Främjande av anslutningar till samhällsviktiga funktioner 
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4. Samordning med andra insatser 

5. Beaktande av känd efterfrågan från slutanvändare  

6. Beaktande av områdesspecifika förutsättningar som innebär sämre 

förutsättningar för bredbandsutbyggnad  

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

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

tillgång till ombud för grundläggande betaltjänster  

 

 

4. Övrigt 

 

Arbetet med det regionala prioriteringsarbetet har letts av den regionala 

bredbandskoordinatorn. En sakkunnig från Region Gävleborg har deltagit i 

arbetet kring de delar som omfattats av GIS. Hållbarhetsnämnden har fattat 

beslut om kriterierna.  

 

Bilaga 1: Protokoll från Hållbarhetsnämndens beslutsmöte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annica Aneklev 

Regional bredbandskoordinator 

Region Gävleborg 

 

 

 

 


