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Svarsmall val av kriterier för år 2021, Region 
Kalmar län 

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 

Region Kalmar län arbetar för att miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart 

placera tillgången till effektiva, säkra och robusta elektroniska kommunikationer i ett 

strategiskt regionalt utvecklingsperspektiv i linje med det uppdrag regionen har 

accepterat (bilaga 3) . I den regionala utvecklingsstrategin (bilaga 4) omfattas den 

strategiska inriktningen att möjliggöra digital kommunikation i hela länet. Den 

fördjupas vidare i handlingsplanen regionala bredbandsstrategi 2019-2025 (bilaga 5). 

Vidare används regionens samlade handlingsplaner under den regionala 

utvecklingsstrategin som stöd i det löpande arbetet med regionala prioriteringar.    

Valda kriterier 2021 inom PTS stödprocess för regionala prioriteringar:  

• Främjande av företagande och näringsliv samt andra verksamheter, 

• Främjande av anslutningar till samhällsviktiga funktioner, som till exempel 

skolor, vård- och omsorgsboenden, och allmänna kommunikationer 

• Områden som har utmaningar med postservice, mobiltäckning, eller sämre 

tillgång till ombud för grundläggande betaltjänster 

Genom att prioritera befintliga eller nya företag och andra verksamheter skapas 

goda förutsättningar för företagande och näringsliv genom tillgång till snabbt 

bredband och därigenom möjligheter att bibehålla och utveckla sina respektive 

verksamheter. Besöksnäring och livsmedelsproduktion tillsammans med 

verksamheter inom bl.a. skolor, servicecentra, vårdinrättningar, bygdegårdar, 

arbetshubbar, föreningslokaler, kulturnoder, bibliotek, forskning, knutpunkter, 

servicepunkter m.fl. Det kan även finnas behov av att främja tillgång till snabbt 

bredband med avseende på samhällsviktiga platser i form av samhällskritiska 

funktioner inom följande områden; transport och logistik, livsmedel, drivmedel, 

elektricitet, elektroniska kommunikationer, sjukvård samt försvarsmakten. Vidare 

omfattas följande samhällsviktiga tjänster; energi, transporter, bankverksamhet, 

finansmarknadsinfrastruktur, hälso- och sjukvårdssektorn, leverans och distribution 

av dricksvatten samt digital infrastruktur. Även områden som har utmaningar med 

postservice, mobiltäckning, eller sämre tillgång till ombud för grundläggande 

betaltjänster inkluderas. 

Valt kriterier 2021 inom PTS stödprocess för regionala prioriteringar: 

- Samordning med andra insatser som till exempel andra regionala initiativ och 

stödinsatser 
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Genom att prioritera områden utifrån kompletterande insatser kan dessa samordnas 

bättre med aktuella stöd och utbyggnaden blir mer effektiv. Vid samordning med 

andra stödprogram kan resultatet totalt sett innebära en mer omfattande 

bredbandsutbyggnad som når fler. Aktuella andra insatser ska vara kända i förväg i 

samband med identifiering av berörda byggnader eller punkter.   

- Regionala program och planer samt insatser beslutade av regionala 

utvecklingsnämnden eller inom det regionala utvecklingsuppdraget. 

- Planer, program och insatser inom ramen för regionsamverkan Sydsveriges 

uppdrag och arbete. 

Valt kriterier 2021 inom PTS stödprocess för regionala prioriteringar: 

- Beaktande av områdesspecifika förutsättningar som innebär sämre 

förutsättningar för bredbandsutbyggnad 

Områden där stödmodellens uppbyggnad med fördel kan tillämpas är när avståndet 

från befintligt bredbandsnät och den regionala prioriteringen är av betydelse. 

Exempel på områden av denna typ kan vara kustnära och skärgården där stor del av 

investeringen omfattar utbyggnad av anslutningsnät eller där enskilda byggnader 

annars riskerar att inte inkluderas i utbyggnadsområdet. 

Förankring av de regionala prioriteringarna för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur 

har genomförts med länsstyrelsen och länets kommuner. Matchningen av de 

regionala prioriteringarna med kriterierna i PTS nationella stödprocess för 2021 har 

beslutats av den regionala utvecklingsnämnden. 

 

4. Övrigt (frivilligt) 

Bilaga tjänsteskrivelse regionala utvecklingsnämnden, dnr RUN 2020/40 

Bilaga tjänsteskrivelse regionala utvecklingsnämnden presidium, dnr RUN 2020/40 

Bilaga beslut regionfullmäktige, dnr RUN 2020/40 

Bilaga uppdrag om regionala bredbandskoordinatorer, I2020/02966 

Bilaga regional utvecklingsstrategi, Dnr 2016/191-100 
 
Bilaga handlingsplan regional bredbandsstrategi 2019-2025, dnr 2017/128-536 
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Detta beslut har fattats av Kalmar läns regionala utvecklingsnämnds presidium. 

Handläggare: Magnus Hammarstedt, regional bredbandskoordinator.  

TeL: 0480-448371 

E-post: magnus.hammarstedt@regionkalmar.se 

2021-05-07  
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