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Val av kriterier för år 2021, Region 
Jönköpings län 

 

PTS referens:  21-811 

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 

Region Jönköping har valt att kunna använda sig av samtliga kriterier för 

regionens prioriteringar i arbetet med bredbandsstöd för år 2021. Ett 

förankringsarbete av valet av kriterier har skett med såväl kommuner som 

nätägare. Syftet har varit att förstå planer och behov för att kunna 

inkorporera detta i prioriteringsarbetet. 

Arbetet med kommundialogen pågick mellan den 19 mars och 6 april. Av 

de 13 kommunerna i länet har åtta lämnat svar. Svaren fördelar sig enligt 

följande: 

 
Kommunernas önskemål om kriterier för prioriteringar 

Under april har nätägarna inom länet kontaktats. Kunskaper om deras 

planer och behov har inhämtats. 

Utifrån de kontakter som genomförts med kommuner och nätägare har 

således olika behov framförts, främst från kommunerna inom länet. I 

tillägg till detta har även regionens syn på prioriteringar lagts till.  

 

 
Region Jönköpings syn på behov av ytterligare kriterier för prioriteringar 

Utifrån denna analys har slutsatsen dragits att inga prioriteringar ska väljas 

bort. 

 

4. Övrigt (frivilligt) 

Detta beslut har fattats av  

Nämnd för Trafik, Infrastruktur och Miljö, Region Jönköpings län 

2021-05-04 
 

 


