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Post- och telestyrelsen 

Postadress: Box 6101, 102 32 Stockholm Telefon: 08-678 55 00 www.pts.se 

Besöksadress: Hälsingegatan 38 E-post: pts@pts.se 

Vår referens: 22–173 

Allmän information om regionala 
prioriteringar 

Som ett led i förberedelserna inför kommande utlysning av bredbandsstöd 

genomför Post- och telestyrelsen (PTS) delprocessen regionala prioriteringar i 

samverkan med regionerna. Regionala prioriteringar pågår under perioden  

8 april - 2 maj 2022. 

 

Syftet med genomförandet är att få in regional styrning i bredbandsstödsmodellen 

och möjliggöra stödfinansiering av mindre kostnadseffektiva projekt. 

Regionala prioriteringar innebär att regionerna, i samråd med kommuner och andra 

aktörer, pekar ut områden som är av betydelse för lokal och regional utveckling. 

Utbyggnadsprojekt i regionalt prioriterade områden får sedan en konkurrensfördel 

när PTS rangordnar och granskar vilka projekt som ska tilldelas stöd. Prioriteringarna 

sker utifrån generella kriterier som PTS fastslagit. 

PTS uppmanar regionerna att nyttja denna möjlighet till att påverka förutsättningarna 

för tilldelning av bredbandsstöd.  

Byggnadsförteckningen 

Av byggnadsförteckningen framgår vilka byggnader som kan ingå i ett 

stödfinansierat utbyggnadsprojekt. Regionala prioriteringar är en möjlighet för 

regionerna att särskilt prioritera områden i regionen genom att prioritera byggnader i 

PTS byggnadsförteckning.  

 

Byggnadsförteckningen finns i PTS portal. Byggnaderna finns i en lista i portalen och 

det är möjligt att öppna en karta för att se hur byggnaderna ligger geografiskt. 

Kartfunktionen kan även användas för att markera byggnader som ni vill prioritera. 

Det går att filtrera listan och kartan, t.ex. för att endast se byggnaderna i en specifik 

kommun. Byggnadsförteckningen kan även exporteras som tabelldata i en CSV-fil för 

att hanteras i egna system, t.ex. GIS. 

http://www.pts.se/
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PTS stöd riktas mot hushåll, arbetsställen och fritidshus. PTS har inför framställandet 

av 2022 års byggnadsförteckning genomfört en ny marknadsanalys. I den förra 

marknadsanalysen bedömde PTS att den kommersiella utbyggnaden av infrastruktur 

för bredband kommer att nå merparten av Sveriges tätorter. De senaste åren har 

utbyggnadstakten minskat i alla typer av områden inklusive i statistisk tätort samtidigt 

som korrelationen mellan befolkningstäthet och utbyggnadstakt försvagats.  

Den nya marknadsanalysen pekar ut områden som är belägna i statistisk tätort men 

som delar liknande förutsättningar för kommersiell utbyggnad med byggnader 

utanför statistisk tätort. Den nya marknadsanalysen innebär ett tillskott av byggnader 

i byggnadsförteckningen. Men det rör sig om förändringar på marginalen och 

huvudregeln är fortfarande att statistisk tätort utesluts. 

Byggnadsförteckning innehåller: 

• Byggnader som saknar tillgång till bredbandsinfrastruktur som på ett 

tillförlitligt sätt tillhandahåller nedladdningshastigheter på minst 100 Mbit/s. 

• Byggnader till vilka det inte finns beslutade planer på att bygga infrastruktur 

som på ett tillförlitligt sätt tillhandahåller nedladdningshastigheter på minst 

100 Mbit/s inom de närmaste tre åren. 

• Byggnader PTS bedömer inte kommer nås av kommersiell utbyggnad av 

bredbandsinfrastruktur som på ett tillförlitligt sätt tillhandahåller 

nedladdningshastigheter på minst 100 Mbit/s inom de närmaste tre åren. 

Vilka byggnader har tagits bort från byggnadsförteckningen? 

PTS har tagit bort de byggnader till vilka myndigheten bedömer att stöd för 

utbyggnad av bredbandsinfrastruktur inte kan tilldelas.  

 

Detta görs enligt följande kriterier: 

• Byggnader som har tillgång till bredbandsinfrastruktur som på ett tillförlitligt 

sätt tillhandahåller nedladdningshastigheter på minst 100 Mbit/s. 

• Byggnader som saknar tillgång till bredbandsinfrastruktur som på ett 

tillförlitligt sätt tillhandahåller nedladdningshastigheter på minst 100 Mbit/s, 

men som har det i närheten och möjlighet att skaffa det till en skälig 

anslutningsavgift. Med skälig anslutningsavgift avses för denna bedömning 

en anslutningsavgift om högst 40 000 kronor. 

• Byggnader till vilka det finns beslutade planer på att bygga infrastruktur som 

på ett tillförlitligt sätt kan tillhandahålla nedladdningshastigheter på minst 100 

Mbit/s inom de närmaste tre åren. 
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• Byggnader som PTS bedömer kommer nås av kommersiell utbyggnad som 

på ett tillförlitligt sätt tillhandahåller nedladdningshastigheter på minst  

100 Mbit/s inom de närmaste tre åren. 

Vad gör regionerna i processen? 

Regionala prioriteringar innebär att regionen, i samråd med kommuner och andra 

aktörer, anger vilka områden som anses prioriterade för PTS bredbandsstöd genom 

att markera byggnader i byggnadsförteckningen. Det är möjligt att prioritera 30 

procent av de byggnader med hushåll och/eller arbetsställen som ingår i 

byggnadsförteckningen. Fritidshus får inte markeras som prioriterade byggnader.  

Regionen väljer ut ett eller flera av PTS kriterier för prioritering (se nedan Kriterier att 

tillämpa vid regionala prioriteringar) och motiverar de kriterier som regionen väljer att 

tillämpa. De valda kriterierna ligger till grund för att välja vilka områden ni vill prioritera. 

Prioriteringarna behöver dock anges på byggnadsnivå genom att ni anger vilka 

byggnader i PTS byggnadsförteckning som ska vara prioriterade.  

Nytt för i år 

Nytt för i år är att respektive prioriterad byggnad ska kopplas till ett kriterium i syfte 

att PTS ska kunna följa upp vilka områden som prioriterats på vilken grund. Endast ett 

kriterium kan kopplas till en byggnad. Vid de fall där olika kriterier passar in välj det 

kriterium som ni anser är mest relevant med koppling till det valda området. 

Vad behöver PTS för information från regionerna?  

I PTS portal får ni tillgång till byggnadsförteckning, kartfunktion, annan information 

och redovisar er slutgiltiga prioritering och motivering till val av kriterier. Den version 

av byggnadsförteckningen som ni kan ta del av är den version som PTS fastställt 

efter genomförandet av det offentliga samrådet. PTS portal når ni via följande länk: 

PTS portal 

Dokument med motivering laddas upp i portalen och skickas in tillsammans med 

valda byggnader. Föreslagna prioriteringar görs på byggnadsnivå men förklaringar 

ges för respektive valt kriterium.  

Prioriterade byggnader 

Varje byggnad som regionen önskar prioritera ska kopplas till ett kriterium via 

funktionen etikett i PTS portal. Ange siffran för valt kriterium som etikett.  

https://portalen.pts.se/
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Exempel: Jag önskar koppla mina första valda byggnader till kriteriet 1. Främjande av 

anslutningar till hushåll; det vill säga stadigvarande bostäder där minst en person är 

folkbokförd. Som etikett anges endast siffran 1. 

Formulär med motivering 

För att kunna skicka in ert svar måste ni även färdigställa det formulär som finns i PTS 

portal. I formuläret ska ni bifoga dokumentet Svarsmall val av kriterier 2022. I 

svarsmallen redovisar ni valda kriterier, motiverar era val och redogör för hur er region 

har genomfört arbetet. 

För att öppna formuläret ska ni klicka på knappen Hantera formulär för regionala 

prioriteringar i ert ärende i PTS portal. Det krävs att underlag bifogas för att ni ska 

kunna skicka in ert svar. Observera att det bara går att lämna ett svar per region.  

Om ni vill bifoga fler dokument går det bra att ladda upp fler bilagor i formuläret.  

Svarsmallarna för val av kriterier 2022 kommer att publiceras på PTS webbplats på 

denna sida Regionala prioriteringar | PTS, efter delprocessens genomförande.  

Regionerna uppmanas även att tillhandahålla information om regionala prioriteringar 

på sina egna webbplatser för att underlätta för sökande att hitta informationen.  

Kriterier att tillämpa vid regionala prioriteringar  

PTS kriterier för prioritering är framtagna i samverkan under 2019 och har därefter 

justerats och kompletterats utifrån behov. Kriterierna har en bredd i syfte att 

möjliggöra prioritering utifrån det som är centralt för utveckling i olika områden.  

Följande kriterier går att använda sig av för att motivera regionens val av prioriterade 

byggnader. Minst ett kriterium måste tillämpas och det går bra att tillämpa alla så 

länge de motiveras och knyts till byggnader i särskilda områden.  

1. Främjande av anslutningar till hushåll; det vill säga stadigvarande bostäder där 
minst en person är folkbokförd  

Kriteriet syftar till att möjliggöra att hushåll i områden där kostnader för utbyggnad är 

höga får möjlighet till uppkoppling med hjälp av stöd. Regionerna kan till exempel 

välja att prioritera byggnader i glest befolkade områden för att öka områdenas 

attraktionskraft eller begränsa digitalt utanförskap.  

2. Främjande av företagande och näringsliv samt andra verksamheter  

Kriteriet syftar till att möjliggöra att både befintliga och nya företag och verksamheter 

får tillgång till snabbt bredband med hjälp av stöd. På så vis kan regionerna bidra till 

att skapa bättre förutsättningar för företagande och näringsliv i regionen.  

https://www.pts.se/sv/bransch/internet/bredbandsutbyggnad/bredbandsstod/bredbandsstod-2022/regionala-prioriteringar/
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3. Främjande av anslutningar till samhällsviktiga funktioner, som till exempel 
skolor, vård- och omsorgsboenden och allmänna kommunikationer  

Kriteriet syftar till att möjliggöra utveckling av samhällsviktiga funktioner genom 

tillgång till snabbt bredband med hjälp av stöd. Genom denna prioritering kan 

regionerna exempelvis bidra till användning av digitala välfärdstjänster och minska 

digitalt utanförskap.  

4. Beaktande av andra insatser som till exempel regionala initiativ och 
stödinsatser  

Kriteriet syftar till att kombinera insatser och investeringar i bredbandsutbyggnad. En 

möjlig samordning är att prioritera byggnader i kommuner som tidigare har 

genomfört ett så kallat Bredbandslyft, som varit Bredbandsforums program för 

vägledning till kommuner som vill se över strategiska vägval i bredbandsfrågor. Se 

mer information om bredbandslyftet här: Bredbandslyftet - bredbandsforum.se  

En annan möjlig samordning är att välja att prioritera byggnader i områden där det 

går att investera samordnat, d.v.s. bygga till fler byggnader med andra 

kompletterande insatser.  

Observera! Kriteriet kan inte nyttjas för att samordna insatser genom att slå ihop 

olika stödprogram. Gällande regelverk och PTS villkor för bredbandsstöd behöver 

följas vid samordning av olika projekt.  

5. Beaktande av känd efterfrågan från slutanvändare  

Kriteriet syftar till att möjliggöra utbyggnad av stödfinansierad bredbandsinfrastruktur 

med en kortare startsträcka, genom prioritering av områden där det redan är känt att 

intresse finns. Det går exempelvis att prioritera byggnader i ett tidigare förprojekterat 

område som inte blivit utbyggt. På så vis kan regionerna bidra till en snabbare 

utbyggnadstakt.  

6. Beaktande av områdesspecifika förutsättningar som innebär sämre 
förutsättningar för bredbandsutbyggnad  

Kriteriet syftar till att möjliggöra utbyggnad av stödfinansierad bredbandsinfrastruktur 

i områden dit det är dyrare att anlägga bredbandsinfrastruktur. Skälen till detta kan 

variera, men det kan exempelvis handla om fysiska hinder eller markförhållanden. 

Genom denna prioritering kan regionerna bidra till en styrning mot områden som är 

särskilt utmanande att nå genom kommersiell utbyggnad.  

https://bredbandsforum.se/bredbandslyftet/
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7. Beaktande av långa avstånd till närmaste nod i befintligt nät  

Kriteriet syftar till att möjliggöra att byggnader vars avlämningspunkter ligger långt 

bort från närmaste nod i befintligt nät får möjlighet till uppkoppling med hjälp av stöd. 

Regionerna kan välja att prioritera byggnader i områden med avseende beräknat i tid 

och/eller sträcka. Med tidsmässigt långt avstånd avses till exempel avståndet mellan 

öar i skärgården. Genom en sådan prioritering kan regionerna bidra till en styrning 

mot områden som är särskilt utmanande att nå genom kommersiell utbyggnad.  

8. Områden som har utmaningar med postservice, mobiltäckning, eller har sämre 
tillgång till ombud för grundläggande betaltjänster  

Kriteriet syftar till att möjliggöra utbyggnad av stödfinansierad bredbandsinfrastruktur 

i landets mest utsatta glesbygd, där utmaningar med postservice, mobiltäckning eller 

sämre tillgång till ombud för grundläggande betaltjänster är vanligt förekommande. 

Genom denna prioritering kan regionerna exempelvis bidra till att öka områdens 

attraktionskraft och begränsa digitalt utanförskap. 

Vad behöver du tänka på som regional bredbandskoordinator?  

PTS vill framhålla att det är värdefullt att samarbeta med kommuner och andra 

aktörer med god lokalkännedom, som t.ex. handläggare för bredbandsstöd på 

länsstyrelserna. Arbetet med regionala prioriteringar innebär mycket kontakter, 

samordning och politiskt förankrat beslutsfattande.  

PTS styr inte i detalj hur prioriteringsarbetet utförs. Om regionen väljer att involvera 

nätbyggare i processen är det dock viktigt att tillämpa likabehandling av dessa så att 

alla aktörer som berörs haft möjlighet att bidra på lika villkor.  

I eventuella egna instruktioner till andra aktörer är det även viktigt att meddela att 

respektive prioriterad byggnad ska kopplas till ett kriterium, något som är nytt för i år.  

Det finns ett maxtak för hur stor konkurrensfördel ett stödprojekt kan få genom att 

inkludera prioriterade byggnader. Maxtaket är 50 procent. Eftersom varje prioriterad 

byggnad ger 2 procent avdrag på det sökta stödbeloppet per byggnad med hushåll 

och/eller arbetsställen vid konkurrensutsättningen så kan ett projekt maximalt utnyttja 

25 prioriterade byggnader. För regionen innebär detta att det är önskvärt att 

geografiskt sprida sina prioriterade byggnader. På så sätt minskas risken för att för 

många prioriterade byggnader hamnar i ett eller ett fåtal projekt och därmed inte ger 

någon ytterligare konkurrensfördel.  

Exempel: Ett utbyggnadsprojekt innefattar 40 prioriterade byggnader. Varje 

prioriterad byggnad ger 2 % avdrag, vilket skulle innebära 80 % avdrag  

(40 × 2 % = 80 %). Då maxtaket för avdrag för prioriterade byggnader inom  
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samma utbyggnadsprojekt är 50 %, går det inte att utnyttja rabatten för samtliga 

prioriterade byggnader i det här utbyggnadsprojektet. Av de 40 prioriterade 

byggnaderna i projektet är det endast 25 prioriterade byggnader som avdraget 

räknas för (25 × 2 % = 50 %). 

Villkor för användandet av byggnadsförteckningen  

Informationen i byggnadsförteckningen får endast användas för det aktuella 

ändamålet och får inte användas eller spridas i något annat syfte. Det innebär att ni 

bara får använda eller dela den geodata som finns i byggnadsförteckningen för att 

delta i arbetet med regionala prioriteringar. Om ni behöver samverka med andra 

parter inom ramen för ert arbete kopplat till PTS bredbandsstöd så kan ni dela 

byggnadsförteckningens innehåll vidare förutsatt att de andra parterna endast 

använder informationen för det aktuella ändamålet, det vill säga för att delta i arbetet 

med regionala prioriteringar eller annat som rör PTS bredbandsstöd. Om ni delar 

byggnadsförteckningen måste ni informera mottagaren om ovanstående.  

Tänk även på att byggnadsförteckningen innehåller koordinater och byggnads-id, 

vilket utgör personuppgifter. Om det rör sig om en större mängd personuppgifter kan 

det t.ex. vara olämpligt att skicka dem per e-post. 

Tidsplan för regionala prioriteringar 

Byggnadsförteckningen blir tillgänglig i PTS portal den 8 april 2022. Sista datum att 

skicka in svar är den 2 maj 2022. Svaret ska skickas in via PTS portal. 

Var vänder jag mig om jag har frågor? 

PTS uppmuntrar till ett aktivt deltagande och för gärna dialog vid eventuella frågor. 

Vid frågor om regionala prioriteringar kontakta avdelningen för bredbandsstöd via  

e-post bredbandsstod@pts.se. Gäller frågan PTS portal går det att kontakta 

supporten genom supportknappen som finns i PTS portal.  

mailto:bredbandsstod@pts.se

