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Svarsmall val av kriterier för år 2021, Region 
Stockholm 

(max 4 A4-sidor) 

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 

http://www.pts.se/
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☐ Områden som har utmaningar med postservice, mobiltäckning, eller 

sämre tillgång till ombud för grundläggande betaltjänster 

 

3. Motivering till regionens val av utvalda kriterier 

Stockholms län har en utbredd bredbandsutbyggnad, men mycket arbete återstår på 
landsbygden och i skärgården. Det finns politiskt beslutade mål på regional nivå om 
att hela länet ska ha tillgång till fast och mobil bredbandsuppkoppling, såväl invånare, 
företag som offentlig sektor. För årets regionala prioriteringar gjordes bedömningen 
att kriterierna ”permanenta hushåll”, ”främja företagande”, ”områdesspecifika 
förutsättningar”, samt ”främja anslutning av samhällsviktiga funktioner” behövdes för 
att lägga grunden för regionens arbete. Kriterierna matchades mot mål och 
inriktningar i dokument som är beslutade politiskt, så som den regionala 
utvecklingsplanen för Stockholm, RUFS 2050, samt tillhörande Landsbygds- och 
skärgårdsstrategi och dess handlingsprogram1. Inriktningen för de regionala 
prioriteringarna är förankrade genom ett beslut i Tillväxt- och regionplanenämnden. 
Inriktningsbeslutet togs innan byggnadsförteckningen från det offentliga samrådet 
hade släppts och de valda kriterierna innebar att ingen typ av prioriterbar byggnad 
exkluderades. Inom länet gjordes en urvalsprocess för vilka kommuner som skulle få 
ta del av de prioriterade byggnaderna. Alla kommuner som uppfyllde ett eller flera av 
kriterierna ”låg andel bredbandstillgång”, ”stor andel befolkning på landsbygden” eller 
att det finns ”skärgård i kommunen” valdes ut. 

Region Stockholm har utifrån inriktningsbeslutet samverkat med representanter från 
utvalda kommuner. De har varit representerade av exempelvis 
bredbandssamordnare, näringslivsutvecklare och översiktsplanerare med god insyn i 
vad som händer i kommunerna. Flera kommuner har haft god kontakt med 
nätbyggare i kommunen och kunskap om deras planering och under processen har vi 
haft direkt kontakt med en nätbyggnadsaktör och en bredbandsförening. 
Byggnadsförteckningen har bearbetats i GIS-program för att på ett smidigt sätt 
tilldela byggnaderna prioritering. 

Det är egentligen bara kriteriet ”områdesspecifika förutsättningar” som vi knyter till ett 
visst geografiskt område, nämligen skärgården. De övriga är relativt generella för 
möjligheten att prioritera byggnader på övrig landsbygd.  

4. Övrigt (frivilligt) 
 

Detta beslut har fattats av  

Anton Västberg 

Utvecklingsdirektör 

2021-05-06 

 

                                                        
1 RUFS 2050: länk 

Landsbygds- och skärgårdsstrategi: länk 

Handlingsprogram Landsbygds- och skärgårdsstrategi: länk   

http://rufs.se/globalassets/h.-publikationer/2018/rufs2050_webb.pdf
http://www.rufs.se/globalassets/h.-publikationer/2018/landsbygd-och-skargardsstrategin_webb.pdf
http://rufs.se/globalassets/h.-publikationer/2020/handlingsprogram-2020-04-15-pdf.pdf

