
  

 

 

 

 

 

 

Val av kriterier och hur prioriteringen tagits fram för år 2021, Region 

Västerbotten 

 

Region Västerbotten har valt att göra regionala prioriteringar för 2021. 

 

Region Västerbotten har valt att tillämpa följande 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 

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 

 

Motivering till regionens val av utvalda kriterier 

Västerbotten har sedan lång tid tillbaka ett väletablerat samrådsarbete mellan 
kommunerna och regionen och prioriteringsarbetet har också denna gång skett i nära 
samråd med alla kommuner. Regionala utvecklingsnämnde har valt att tillämpa alla 
kriterier för att inte exkludera något område eller kommun. Alla kommuner har fått 
möjlighet att prioriterat 30% av sina aktuella byggnader och efter dialog med alla 15 
kommuner har vi tillämpat alla 8 kriterier enligt ovan. Kommunerna har i flesta fall valt 
kriterierna 1, 2, 5 och 8 men det finns motiv för alla 8 kriterier. Jag har valt att beskriva 
de mest valda kriterierna nedan. 

Kriterier 1 – Här vill man fortsätta utbyggnaden till stadigvarande boende men också valt 
utifrån att i dessa områden finns många fritidsboende. Många av våra kommuner har 
orter där det finns mer fritidsboenden än fast boende. 



  

 

Kriterier 2 – Så klar är näringslivet jätteviktigt för kommun och regionen så här 
prioriterar vi så mycket vi kan för att alla näringsidkare ska få bra uppkoppling för att 
fortsätta verka där man valt att etablera sig. 

Kriterier 5 – Många invånare hör av sig till kommunerna om möjlighet till uppkoppling, 
Det tycker vi är viktigt att kunna leverera när det finns en efterfråga. 

Kriterier 8 – Många delar av Västerbotten har mycket dålig mobiltäckning som skapar 
problem med ex betaltjänster. 

 

Den regionala prioriteringen är framtagen av Bredbandskoordinator i samråd med 
kommunerna i Västerbotten. 

Grund för prioriteringarna är politiskt antagen av Regionala utvecklingsnämnden. 

 

Eva-Marie Marklund 

Bredbandskoordinator 

2021-05-04 

 


