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Bilaga 1 – Svarsmall val av kriterier för år 2021, Region Östergötland  
 

 
1. Sätt kryss för om regionen väljer att göra regionala prioriteringar eller inte  
 
X Ja ☐ Nej  

 
2. Sätt kryss för vilket eller vilka kriterier regionen har valt att tillämpa vid 
prioriteringen av byggnader  
X Främjande av anslutningar till hushåll; det vill säga stadigvarande bostäder där minst en person är folkbokförd  
X Främjande av företagande och näringsliv samt andra verksamheter  
X 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  
X Beaktande av områdesspecifika förutsättningar som innebär sämre förutsättningar för bredbandsutbyggnad  

☐ Beaktande av långa avstånd till närmaste nod i befintligt nät  
X Områden som har utmaningar med postservice, mobiltäckning, eller sämre tillgång till ombud för 
grundläggande betaltjänster 
 
3. Motivering till regionens val av utvalda kriterier  
Nedan följer en motivering samt en kort beskrivning till hur byggnader ska väljas ut utifrån respektive kriterium 
 
1: Främjande av anslutningar till hushåll; det vill säga stadigvarande bostäder där minst en person är 
folkbokförd samt 2: Främjande av företagande och näringsliv samt andra verksamheter 
Motivering: Dessa kriterier innebär främjande av anslutningar som bidrar till måluppfyllelse i den regionala 
bredbandsstrategin. Viss proportionerlig fördelning kommer ske mellan kommuner utifrån kvarvarande 
utbyggnadsbehov. Dessa väljs ut genom att byggnader med hushåll och arbetsställen prioriteras och att 
fördelning sker utifrån kvarvarande utbyggnadsbehov enligt Region Östergötland uppföljning och utvärdering av 
Regional Bredbandsstrategi (TSN 2020-35).  
3: Främjande av anslutningar till samhällsviktiga funktioner, som till exempel skolor, vård- och 
omsorgsboenden, och allmänna kommunikationer  
Motivering: Att samhällsviktiga funktioner har tillgång till bra bredband är avgörande för utveckling av 
verksamheten. Dessa väljs ut genom att byggnader i underlaget som har en samhällsfunktion enligt 
byggnadsregistret prioriteras. 
 
6: Beaktande av områdesspecifika förutsättningar som innebär sämre förutsättningar för 
bredbandsutbyggnad  
Motivering: Vissa byggnader ligger i områden där förutsättningarna för utbyggnad innebär ytterligare 
svårigheter. Det är viktigt att öka möjligheterna till att söka stöd för dessa byggnader. De byggnader som väljs är 
sådana som idag befinner sig i områden där bredband om minst 30 Mbit/s inte kan nås samt i skärgården (öar). 

 
8: Områden som har utmaningar med postservice, mobiltäckning, eller har sämre tillgång till ombud för 
grundläggande betaltjänster 
Motivering: Digitaliserade offentliga tjänster flyttar ut till medborgana, t.ex. inom konceptet nära vård. För att 
dessa tjänster ska fungera så krävs en bra bredbandsuppkoppling. Oftast sker detta över de mobila näten men 
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om mobiltäckning saknas krävs annan infrastruktur för att tjänsterna ska kunna levereras. Byggnader inom 
områden där mobiltäckning till hushåll och arbetsställen enligt bredbandsmålet om mobila nät till år 2023 
saknas kommer prioriteras. 

  
Generellt: 
Om antalet byggnader enligt kriterium 3, 6 samt 8 överstiger 30 procent av prioriterbara byggnader kommer 
fördelning ske enligt kriterium 1 och 2 d.v.s. fördelning sker utifrån kvarvarande utbyggnadsbehov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detta beslut har fattats av   
Richard Widén 
Regionutvecklingsdirektör 
2021-05-06 
 


