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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). 

Text 

 

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 

http://www.pts.se/
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☒ Områden som har utmaningar med postservice, mobiltäckning, eller 

sämre tillgång till ombud för grundläggande betaltjänster 

 

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.  

Beslut 
Regionstyrelsens tillväxtutskott beslutar att välja följande fem kriterier: 
- 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 omsorgsboende, och allmänna kommunikationer  

- Samordning med andra insatser  

- Områden som har utmaningar med postservice, mobiltäckning, eller har sämre 
tillgång till ombud för grundläggande betaltjänster.  
 
Därmed innebär förslaget att inte ta med följande tre kriterier:  
- Beaktande av känd efterfrågan från slutanvändare  

- Beaktande av områdesspecifika förutsättningar som innebär sämre förutsättningar 
för bredbandsutbyggnad  

- Beaktande av långa avstånd till närmsta nod i befintligt nät  
 
De fem valda kriterierna har en större möjlighet att leda till mer konkurrenskraftiga 
anbud. Dessa kriterier har också bedöms bäst stödja de utvecklingsmål som finns i 
Halland. 
 
Genomfört arbete 
- Samråd med nätägarna i Halland 
- Samråd med alla kommunerna i Halland 
 

Regionala prioriteringar har utgått ifrån 
I Halland har valet av kriterier hämtats ur den regionala utvecklingsstrategin, 
tillväxtstrategin och bredbandsstrategin. 

 
Hög attraktivitet  
- Halland, en region med god tillgänglighet  

- Halland, en region som erbjuder attraktiva och socialt hållbara mötesplatser, 
boende och livsmiljöer  
Stark konkurrenskraft  
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- Halland, en region som stimulerar innovation, förnyelse och ökat företagande  

-  Halland, en stark kunskapsregion  

-  Halland, en region med goda kontakter med omvärlden  
 
Fler i arbete  
-  Halland erbjuder alla barn och unga goda och jämlika förutsättningar  
 

4. Övrigt (frivilligt) 
 

Detta beslut har fattats av 
Regionstyrelsens Tillväxtutskott 

§134 

Nationellt bredbandsstöd – Val av regionala kriterier (Beslut enligt delegation) 

RS201095 
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