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Svarsmall val av kriterier för år 2021, Gotland 

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 

 

http://www.pts.se/
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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.  

Region Gotland har genomfört sin antagna Bredbandsstrategi redan 2016 då  

samtliga hus(ägare) på Gotland erbjudits en fiberanslutning via sin lokala 

sockenfiberförening, alternativt den marknadsaktör som byggde ut i egen 

regi i den aktuella socken. För Visbys del skedde utbyggnaden enbart av ett 

antal marknadsaktörer.  

 

De valda kriterierna; fast boende, företag och långa avstånd till befintlig nod 

är gjorda för att underlätta för företag och fastboende som t ex köpt 

ofibrerade fastigheter sedan fiberprojekten slutfördes eller byggt nya 

fastigheter att erbjudas ekonomiskt goda förutsättningar för en 

efteranslutning. 

 

Prioriteringarna har sedan justerats så att en prioriterad byggnad skall ligga 

där anslutningskostnaden idag kan bli betydligt högre än den har varit för de 

ursprungliga anslutningarna. 

 

Den valda strategin för urval av kriterier baserar sig bl a på den nyligen 

antagna regionala utvecklingsstrategin där målet är att hela Gotland skall 

kunna utvecklas. Samma mål återfinns även i den aktuella Regionala Digitala 

Agendan. 

 

Gotland har så, som Region & Kommun, en bra överblick över fibertäckning 

så väl önskemål om fiber. Den Regionala bredbandskoordinatorn, som varit 

verksam i många år och har stor detaljkunskap om det lokala nätet, har 

genomfört prioriteringarna. Det praktiska arbetet har föregåtts av många 

dialoger med de lokala nätägarna, företag och genom deltagandet i den 

digitala aspekten av RUS arbetet försökt tillgodose så många av de 

uppställda kraven som möjligt.  

 

 

Stefan Persson 

Utvecklingsdirektör 

Regionstyrelseförvaltningen, Region Gotland 
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