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Datum Vår beteckning 

Regional utveckling 2021-05-07 RUN/200577 
Handläggare och telefon Ert datum Er beteckning 

Erik Larsson, 0730-79 98 29  Dnr 21-811 

 

Postadress Besöksadress Telefon (växel) E-postadress 

 Lagergrens gata 2 
Karlstad 

010-831 50 00 erik.larsson@regionvarmland.se 

Telefax Organisationsnummer 

 232100-0156 
 

 

 

 

 

 

Val av kriterier för år 2021, Region Värmland 

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 
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3. Motivering till regionens val av utvalda kriterier 

Motivering av Region Värmlands val av kriterier 

Av de åtta förutbestämda kriterierna föreslås nedanstående sex kriterier 

användas vid upprättande av Region Värmlands regionala prioritering:  

1. Främjande av anslutningar till hushåll; det vill säga stadigvarande 

bostäder där minst en person är folkbokförd 

Motivering: Detta kriterie 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. 

Samtliga kommuner och nätägare som Region Värmland har haft dialog 

med har inkommit med synpunkter om att det är viktigt att främja 

anslutningar till fastboende. Flertalet kommuner har bredbandsmål och 

beslut på att de ska verka för att samtliga hushåll ska ha möjlighet till en bra 

digital uppkoppling. Att det finns en stabil och pålitlig 

bredbandsuppkoppling kan i många fall vara ett incitament för en invånare 

att bosätta sig i kommunen eller i länet. 

2. Främjande av företagande och näringsliv samt andra verksamheter 

Motivering: Det är sedan tidigare känt att det finns en stor andel småföretag 

och mikroföretag på landsbygderna i Värmland. Många av dem är i stort 

behov av en stabil bredbandsuppkoppling för att kunna bedriva och utveckla 

sin verksamhet. Valet av det här kriteriet är viktigt för kommunerna, då 

några upplever att det finns en risk att företag lämnar kommunen på grund 

av avsaknaden av en stabil bredbandsuppkoppling. 

Regionen har också beaktat inkomna synpunkter från branschorganisationer, 

där man har lämnat synpunkter på att det är viktigt att prioritera företag med 

platsbunden verksamhet. 

4. Beaktande av känd efterfrågan från slutanvändare 

Motivering: Flera kommuner och nätägare har information om känd 

efterfrågan från slutanvändare. I processen har underlag tydliggjorts för 

vilka områden och byggnader, det finns en känd efterfrågan från 

slutanvändare. Detta kommer ytterligare att förtydligas i samband med att 

PTS offentliggör den slutgiltiga byggnadsförteckningen i mitten av april 

månad. Informationen från kommunerna har kompletterats med information 

som regionen sedan tidigare inhämtat från Länsstyrelsen Värmland. 

5. Samordning med andra insatser 

Motivering: Detta kriterie bör användas för att kunna säkerställa att tidigare, 

pågående och kommande investeringar finansierade av Europeiska regionala 

utvecklingsfonden används fullt ut. Kriteriet är viktigt eftersom det ger en 
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ökad samhällsekonomisk nytta av de ERUF-finansierade investeringarna om 

accessnätens utbredning ökar. Ett statligt stöd för accessnät kopplat till de 

ERUF-finansierade anläggningarna gör att accessnäten når längre ut från de 

ERUF-finansierade näten. På liknande sätt finns förutsättningar att 

samordna tidigare genomförda investeringar som skett med stöd från 

nuvarande och tidigare programperiod i Landsbygdsprogrammet, så att 

befintliga accessnät kan byggas ut och nå längre ut med hjälp av statligt 

stöd. 

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.  

8. Områden som har utmaningar med postservice, mobiltäckning, eller har 

sämre tillgång till ombud för grundläggande betaltjänster. 

Motivering: Digitaliserade offentliga tjänster flyttar ut till invånarna, t.ex. 

digitala tjänster inom god och nära vård. För att dessa tjänster ska fungera så 

krävs en bra bredbandsuppkoppling. Oftast sker detta över de mobila näten 

men 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 att prioriteras. 

Användning av kriteriet kan även motiveras utifrån det som finns beskrivet i 

Värmlands regionala serviceprogram om tillgång till grundläggande 

kommersiell service kommersiell service på landsbygden, bl.a. tillgång till 

grundläggande betaltjänster d.v.s. möjlighet att ta ut kontanter, möjlighet till 

betalningsförmedling över disk och dagskassehantering för företag och 

föreningar. I det regionala serviceprogrammet finns även beskrivet tillgång 

till andra grundläggande servicetjänster som t.ex. post- och pakettjänster och 

apotekstjänster. Betydelsen av snabba och stabila bredbandsuppkopplingar 

ökar snabbt i betydelse när allt fler servicetjänster distribueras digitalt. Detta 

är särskilt viktigt i områden där tillgång till grundläggande servicetjänster 

kan vara utmanande. 

Regionala serviceprogrammet innebär att de 16 kommunerna har skapat 

kommunala serviceplaner där möjligheten till kommersiell service finns 

beskrivet. 

Generellt: I första hand kommer kriterierna 1, 2, 4 och 5 användas för att i 

den regionala prioriteringen tillgodose de önskemål och synpunkter som 

regionen inhämtat från kommuner och nätägare. 

Beredning av ärendet i samverkan och dialog med externa intressenter 

PTS har rekommenderat regionerna att i arbetet med att ta fram och fatta beslut 

om en regional prioritering, ha en dialog inom sin region med kommuner, 

nätägare, Länsstyrelsen och Tillväxtverket. Detta är en självklar arbetsprocess 

för Region Värmland och har i arbetet med regionala prioriteringar haft dialog 
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med och informerat kommuner och aktörer på bredbandsmarknaden, både 

enskilt och i olika tjänstepersonsnätverk. Kommunernas och aktörernas 

önskemål och synpunkter är värdefulla för att bedöma de lokala behoven och i 

regionens arbete med prioriteringarna. 

Under denna process har det i ärendets handläggning framkommit synpunkter 

och information som leder till att den regionala prioriteringen bör ta sin 

utgångspunkt i sex av de åtta kriterier som är möjliga att välja mellan, som 

ovan redovisats. 

Det är viktigt att framhålla att prioriteringen av byggnader har genomförts i 

nära samarbete med kommuner och nätägare fram till och med den 7 maj. 

 

Detta beslut har fattats av  

Regionala utvecklingsnämnden 

 

Prioriteringen och underlaget har upprättats samt expedierats av: 

 

Erik Larsson 

Regional bredbandskoordinator 

 

2021-05-07 

 


