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Prioriteringar av bredbandsinfrastruktur för att
möjliggöra digital kommunikation i hela Kalmar län
Beslut
Regionala utvecklingsnämndens presidium fastställer de regionalt
prioriterade byggnaderna inom det nationella investeringsstödet för bredband
gällande 2021 enligt redovisat förslag.
Bakgrund
Beslut om regionala prioriteringar av bredbandsinfrastruktur för att
möjliggöra digital kommunikation i hela Kalmar län togs i regionfullmäktige
2 april 2020, §59. Följande tre regionala prioriteringar gäller;
-

Samordning med andra insatser.
Främjande av företagande och näringsliv samt andra verksamheter.
Beakta områdesspecifika kostnader i utbyggnaden.

Vidare beslöt regionfullmäktige att det planerade nationella stödet för
utbyggnad av bredbandsinfrastruktur ska inkludera fritidshus om lagstiftaren
ger möjlighet till det.
Enligt Post- och Telestyrelsens (PTS) stödmodell för 2021 kommer det
finnas möjlighet för regionala prioriteringar, i linje med det regionala
utvecklingsuppdraget, genom ett antal kriterier som PTS anger i
stödprocessen. De regionala prioriteringarna för 2021 innebär att projekt vid
utvärdering av stödansökningar ger en rabatt på 2 procentenheter per
regionalt prioriterad byggnad. En stödansökan får max tillgodoräkna 25
regionalt prioriterade byggnader, det vill säga en rabatt på ansökt stödbelopp
på max 50 % vid anbudsutvärderingen. Rabatten omfattar alla byggnader i
stödanbudet. En regional prioritering innebär inte att det är dessa punkter
som med säkerhet blir utbyggda eller ens väljs ut av nätägaren i valet av
stödområden. Det är nätbyggaren som väljer projektområden och nivå för
stödbelopp för den tilltänkta utbyggnaden som konkurrerar i
anbudsprocessen.
De regionala prioriteringarna tar hänsyn till stödmodellens utformning och
bedömda effekter av nätbyggarens förutsättningar för fortsatta investeringar i
nätbyggnation.
Även om en byggnad eller punkt kan omfattas av mer än en regional
prioritering så räknas den enbart en gång.
Vid regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 21 april 2021 fick
regionala utvecklingsnämndes presidium i uppdrag att fastställa de regionalt
prioriterade byggnaderna inom det nationella investeringsstödet för bredband
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gällande 2021. Svaret ska avges enligt regionfullmäktiges fastställda
prioriteringar samt utifrån kommunernas redovisade underlag
Identifiera prioriterade byggnader enligt regionala prioriteringar
Post och telestyrelsens byggnadsregister över stödberättigade byggnader per
2021-04-15 utgör underlag för vilka byggnader som Region Kalmar län kan
välja att regionalt prioritera. Enligt PTS är det i dagsläget inte möjligt att
inkludera fritidshus.
Region Kalmar län prioriterar 1 481 unika byggnader, i linje med maximalt
antal, i stödprocessen för 2021. Sammanställning av de regionala
prioriteringarna har gjorts utifrån de av kommunerna lämnade underlagen
med byggnader samt de av fullmäktige beslutade regionala prioriteringarna.
Utifrån kategorierna i de regionala prioriteringarna är huvuddelen av
byggnaderna, 1 336 st, inom främjande av företagande och näringsliv samt
andra verksamheter. De regionalt prioriterade byggnaderna är fördelade över
9 av länets 12 kommuner fördelat enligt nedan.
Kommun

Byggnader

Kommun

Byggnader

Borgholm

173

Mörbylånga

24

Emmaboda

0

Nybro

0

Hultsfred

48

Oskarshamn

230

Högsby

130

Torsås

269

Kalmar

69

Vimmerby

163

Mönsterås

0

Västervik

375

I Region Kalmar läns uppdrag ingår att lämna en motivering av de valda
regionala prioriteringarna samt inrapportering på byggnadsnivå av regionalt
prioriterade byggnader.
--Föredragning av

Magnus Hammarstedt, bredbandskoordinator
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 7 maj 2021
2. Beslut från Regionfullmäktige den 2 april 2020 -Prioriteringar av
bredbandsinfrastruktur för att möjliggöra digital kommunikation i hela
Kalmar län
3. Post- och Telestyrelsen investeringsstöd för bredband, PTS 21-811
4. Post- och Telestyrelsen svarsmall för kriterier
5. Byggnadsförteckning 2021 regionala prioriteringar Kalmar län
Protokollsutdrag till: Post- och Telestyrelsen
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Deltagande på ERB board meeting
Beslut
Regionala utvecklingsnämndens presidium beslutar att erbjuda Åke Nilsson
(KD) att delta på ERB board meeting den 25 maj.
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