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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 

☐ 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 

 

Skånes regionala prioriteringar utgår i huvudsak från inriktningarna 

uttryckta i den Regionala Utvecklingsstrategin, RUS, och den 

Regionplan för Skåne som är under framtagande. I Skånes regionala 

utvecklingsstrategi slås det fast att Skånes tillväxt är beroende av en 

väl fungerande tekniskt infrastruktur samt att ett utbyggt bredband 

bidrar till möjligheten att kunna bo och verka i hela Skåne. Detta följs 

upp i regionplanens planeringsprinciper för digital infrastruktur där man 

specifikt belyser landsbygdens utmaningar i form av avstånd till 

stamnät med en ökad produktionskostnad och ett begränsat 

marknadsintresse som följd. Regionplanen belyser också behovet av 

att planera för en digital robusthet för att säkra ett ökat inslag av 

samhällskritiska funktioner i nätet. Planen nämner också det arbete 

med en handlingsplan för fortsatt bredbandsutbyggnad som har 

påbörjats inom ramen för Regionsamverkan Sydsverige och som 

kommer att inkludera en samverkan med södra Sveriges samtliga 

nätägare. 

Region Skåne har i arbetet med att definiera de regionala 

prioriteringarna valt en bred samverkansmodell som har inkluderat 

länets samtliga kommuner, stadsnät, aktiva fiberföreningar och därtill 

marknadens privata aktörer. I samverkansprocessen har även Skånes 

Kommuner, Länsstyrelsen Skåne samt intresseföreningarna Svenska 

Stadsnätsföreningen och Byanätsforum deltagit. Region Skåne anser 

med detta att en likabehandlingsprincip i möjligaste mån har beaktats.  

Med ambition att underlätta arbetet för länets kommuner och stadsnät 

har förteckningen över stödberättigade byggnader visualiserats genom 

ett eget producerat kartverktyg. Länets kommuner och stadsnät har 

kunnat, men inte begränsats till, markera förslag på prioriterade 

byggnader direkt i verktyget, vilket har underlättat hanteringen av data 

för såväl dem som Region Skåne. Region Skåne har i processen varit 

tydlig med att inspelen har betraktats som förslag som i förlängningen 

har balanserats mot det regionala utvecklingsuppdraget. 
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Regionala utvecklingsnämnden beslutade att samtliga valbara kriterier 

ska vara möjliga att använda i processen med att definiera länets 

regionala prioriteringar.   

Den återkoppling som Region Skåne har fått från länets kommuner kan 

i huvudsak kopplas till tre påvisbara 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  

 Beaktande av långa avstånd till närmaste nod i befintligt nät 

Utöver dessa, men i mindre omfattning, identifieras även kriteriet; 

 Beaktande av känd efterfråga från slutanvändare 

 

4. Övrigt (frivilligt) 
 

Arbetet med identifieringen av regionens prioriteringar har 

kännetecknats av en hög grad av dialog och transparens. Syftet har 

varit att få så mycket inspel som möjligt och lanseringen av 

kartverktyget gjordes för att underlätta och skapa en tydlig känsla av 

delaktighet. 

Processen som inleddes med kvalitetssäkring av 

byggnadsförteckningen har känts tidspressad på ett stundtals orimligt 

sätt. Detta blir extra tydligt när en bred samverkan ska genomföras i ett 

län med så många kommuner som i Skåne. Regionala 

utvecklingsnämnden har också sammanställt sina synpunkter på 

förutsättningarna kring stödet i ett formellt brev till Post – och 

telestyrelsen. 



      Svarsmall   4 

Post- och telestyrelsen 

Som en positiv effekt av processen kan noteras ett uppdaterat intresse 

för frågor rörande digital infrastruktur. Förutsättningarna för bred 

samverkan för fortsatt utbyggnad av bredband bedöms också ha ökat. 

 

Detta beslut har fattats av  

Håkan Samuelsson 

Chef, Enheten för transport och infrastruktur 

2021-05-07 

 


