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Svarsmall val av kriterier för år 2021, Region 
Västmanland 

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 

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 

I den nyligen antagna Regionala Utvecklingsstrategin 2030 finns under 

målområdet ”Ett tillgängligt Västmanland” delmålet # 9 Hela Västmanlands 

län ska ha tillgång till snabbt bredband. Detta innebär att år 2030 

kännetecknas Västmanland av ett digitalt innanförskap för alla som bor, 

arbetar, driver företag eller vistas i länet. År 2030 har alla tillgång till snabbt 

bredband och är på så sätt delaktiga i det digitala ”smarta” samhället. De 

kriterier vi valt tar avstamp i detta mål och syftar till att uppnå de av 

regionstyrelsen antagna bredbandsmålen som överensstämmer med de 

nationella bredbandsmålen. Detta tillsammans med ambitionen i RUS att 

detta ska gälla för hela Västmanland har sedan arbetet utgått från de olika 

kommunernas behov och prioriteringar. Strävan har varit att få en jämn 

geografisk fördelning samtidigt som att få till en kostnadseffektiv utbyggnad. 

En viktig faktor för en framgångsrik utbyggnad är att det finns en efterfrågan 

från slutkund vilket de kommunala bredbandssamordnarna har god kunskap 

om liksom länsstyrelsen. Det finns många områden som länge arbetat aktivt 

för att höja efterfrågan hos hushåll och företag på landsbygden men där det 

av olika anledningar, främst ekonomiska, inte blivit någon utbyggnad. Det har 

därför känts naturligt att välja detta urvalskriterium. Genom detta kriterium 

ökar möjligheten att skapa attraktiva projekt. 

Arbetet startade redan 2020 i det nätverk för kommunala 

bredbandssamordnare som den regionala bredbandskoordinatorn är 

sammankallande för, där ingår även Länsstyrelsen i Västmanland. I detta 

forum diskuterades olika urvalskriterier med utgångspunkt i de som var 

aktuella för 2020-års stöd. När sedan kriterierna för 2021-års stöd var klara 

skickades dessa ut till de kommunala bredbandssamordnarna som 

uppdrogs att diskutera och förankra dels vilka urvalskriterier som de ansåg 

skulle gälla men även vilka områden/byggnader som kunde tänkas prioriteras 

i kommunen. Detta har sedan följts upp med ett antal enskilda möten med de 

olika kommunerna där främst de kommunala bredbandssamordnarna 

deltagit men även i en del fall kommunchefen. Under dessa möten har 

kommunerna lämnat synpunkter på kriterierna men även vilka områden som 

ska prioriteras för en utbyggnad och där det saknas förutsättningar för en 

rent kommersiell utbyggnad.  
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Tidigt fanns en samstämmighet i vilka kriterier vi skulle välja och sedan har i 

dialog med kommunerna de områden som sedan prioriterats vuxit fram. 

För att komplettera och ytterligare skapa förutsättningarna för en 

framgångsrik process har sedan dialog med de i Västmanland aktiva 

bredbandsutbyggarna genomfört, Fibra, KöpingsKabel-TV, Telia, IP-Only och 

Open Infra. Där har dessa getts möjlighet att lämna synpunkter på var de sett 

möjligheter att bygga ut bredband där förutsättningarna saknas för att göra 

detta på kommersiella grunder. Dessa har även en god kunskap hur 

efterfrågan ser ut i olika områden. 

Den politiska förankringen har skett dels via den kommunala 

bredbandssamordnaren ute i de olika kommunerna samt i Regionens olika 

politiska organ där detta ledde fram till att regionstyrelsen den 27 april 

beslutade om de ovan i punkt 2 nämnda kriterierna. De regionala 

urvalskriterierna har även varit en punkt på agendan i Regionala 

ledningsgruppen där kommuncheferna är representerade samt i Strategisk 

regional beredning där KSO och opposition från samtliga kommuner är 

representerade. 

Motivering till de valda regionala prioriteringarna 

1. Främjande av anslutning till hushåll; det vill säga stadigvarande bostäder där 

minst en person är folkbokförd 

Motivering: Genom att främja dessa anslutningar och på så sett driva 

utbyggnaden av digital infrastruktur framåt ges möjlighet att uppnå de 

nationella, regionala och kommunala bredbandsmålen. Dessutom ger detta 

förutsättningar för att skapa konkurrenskraftiga stödprojekt och därmed 

locka potentiella projektägare. En väl utbyggd digital infrastruktur bidrar även 

till att skapa attraktiva boendemiljöer med goda möjligheter till distansarbete 

och studier, något som blivit allt viktigare inte minst under den nu pågående 

pandemin. Detta kriterium anknyter även till delmål #9 i den Regionala 

Utvecklingsstrategin, ”Hela Västmanland ska ha tillgång till snabbt bredband” 

 

2. Främjande av företagande och näringsliv samt andra verksamheter 

Motivering:  Näringsliv på landsbygden är en förutsättning för en levande 

landsbygd och därmed en viktig fråga för kommunerna vilket flera har lyft i 

diskussioner med regionen.  För att dessa företag ska kunna överleva och 

utvecklas krävs en snabb och stabil bredbandsuppkoppling. Valet av detta 

kriterium är viktigt för kommunerna som annars kan riskera att verksamheter 

flyttar men även för att locka nya att flytta in. De olika bredbandsmålen 

omfattar även företag så detta kriterium hjälper oss att uppnå dessa mål. 
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Även detta kriterium anknyter till delmål #9 i den Regionala 

Utvecklingsstrategin, ”Hela Västmanland ska ha tillgång till snabbt bredband” 

 

3. Beaktande av känd efterfrågan från slutanvändare 

Motivering: Både regionen och kommunerna har byggt upp en god kunskap 

om var efterfrågan och engagemang från boende och företag finns inom 

länet. Det finns även områden i kommunerna där nätbyggare är intresserade 

av att bygga bredband, men där kostnaden är för stor. Något som också 

indikerar en efterfrågan från slutanvändaren. Att intresse och engagemang 

finns hos slutanvändare är viktigt för att kunna uppnå en så hög 

anslutningsgrad som möjligt vilket ger förutsättningar för att fiberaktörerna 

ska kunna räkna hem projekten över tid. En på förhand känd efterfrågan 

skapar intresse hos fiberutbyggare och ger underlag för konkurrenskraftiga 

stödprojekt vilket i förlängningen leder till uppfyllande av nationella, regionala 

och kommunala bredbandsmål. 

 

 

 

4. Övrigt (frivilligt) 
 

 

Prioriteringen är politiskt antagen/beslutad av: Regionstyrelsen Region 

Västmanland 

Den regionala prioriteringen är framtagen av:  

Lars Eriksson 

Regional Bredbandskoordinator 

2021-05-06  

 


