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Regionala prioriteringar bredbandsstöd 
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1. Sätt kryss för om regionen väljer att göra regionala priorite-
ringar eller inte 

☒ Ja  ☐ Nej  

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 bostä-
der där minst en person är folkbokförd 

☒ Främjande av företagande och näringsliv samt andra verksamheter 

☐ Främjande av anslutningar till samhällsviktiga funktioner, som till exem-
pel skolor, vård- och omsorgsboenden, och allmänna kommunikationer 

☐ Samordning med andra insatser som till exempel andra regionala ini-
tiativ och stödinsatser 

☒ Beaktande av känd efterfrågan från slutanvändare 

☒ Beaktande av områdesspecifika förutsättningar som innebär sämre för-
utsättningar 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 

3. Motivering till regionens val av utvalda kriterier 
Kriterierna är valda utifrån följande motiv: 

Främjande av hushåll och av företagande: Dessa två kriterier är valda i 
syfte att möjliggöra för folk att bo kvar i glesbygd, men även för att möjlig-
göra ny inflyttning och utveckling, inte minst näringslivsutveckling. 
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Beaktande av känd efterfrågan från slutanvändare: Att stödja känd efter-
frågan är av högsta prioritet, då det i dessa områden vanligen finns en god 
utvecklingskraft för framtiden. I detta inkluderas även nya industrisats-
ningar i länet som påverkar inflyttning till vissa områden, främst Gällivare 
och Boden. 

Beaktande av områdesspecifika förutsättningar: Motiveringen är att 
främja områden där kostnaderna för utbyggnad är högre, p.g.a. terräng-
förhållanden men även tillgång/efterfrågan på maskiner och entreprenö-
rer. Exempel där båda dessa påverkar stort är Jokkmokks, Kiruna och Gälli-
vare kommun men kan hittas över hela länet. 

Områden med utmaningar: Här är det väsentligt att få ut bredbandstjäns-
ter av samma anledning som ovan gällande främjande av hushåll och före-
tagande. Specifika områden som detta gäller är bl.a. Tornedalen alltså 
gränsen mot Finland, där mobiltäckningen är ett stort problem och av-
stånd till betaltjänster och annan offentlig service stora. Även i fjällnära 
områden behövs alternativ. 

I detta arbete har Regionen främst samverkat med länets samtliga 14 kom-
muner, som fått vara direkt delaktiga i prioriteringen. Vi har även varit i 
kontakt med de nätbolag som verkar i länet, antingen direkt eller via de 
kommuner där de är aktiva. Vi har även använt oss av regionens/kommu-
nernas samägda bolag IT Norrbotten för samordning och expertis. 

4. Övrigt  
Valen av kriterier är beslutade i Regionala Utvecklingsnämnden, och stöds 
av den Regionala Utvecklingsstrategin. 

Två av kriterierna har utelämnats med anledning av att:  

1. Viktiga samhällsfunktioner som samtidigt är arbetsställen finns så gott 
som helt inom områden som inte är stödberättigade (tätort/småort). 
De få kvarvarande kan i stället motiveras med andra kriterier. Vi hade 
däremot önskat kunna prioritera byggnader viktiga för samhällsfunkt-
ioner men som inte är ett Arbetsställe, men inom nuvarande regelverk 
är detta inte möjligt. 

2. Vi valde även att inte att prioritera utifrån långt avstånd till närmaste 
nod, eftersom detta direkt motverkar möjligheten att erhålla stöd 
p.g.a. sämre konkurrensförutsättningar jämfört med andra projekt i 
andra regioner, och då hade sådana prioriteringarna tagit bort möjlig-
heten för andra potentiella projekt i Norrbotten med lägre kostnad. 
Områden i glesbygd i vår region med 20 – 30 km ortssammanbin-
dande nät eller mer blir orealistiska inom nuvarande stödmodell. Om 
stödvillkoren bättre hade främjat höga anslutningskostnader, eller om 
stödmedel hade fördelats per region hade vi sannolikt valt detta krite-
rium som ett av de främsta. 

Samordning med andra insatser är inte aktuellt för 2021 då befintliga pro-
gram/projekt i huvudsak redan startat eller är avslutade och nya inte hin-
ner påverka vare sig prioriteringarna eller stödansökningarna. Det kan där-
emot bli aktuellt inför bredbandsstödet 2022, i synnerhet om nya ERUF-
medel tillförs som möjliggör stöd till Ortssammanbindande nät. 

 
Detta beslut har fattats 2021-05-05 av Janus Brandin,  
Regional Utvecklingsdirektör.  
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