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Utfall för nationellt bredbandsstöd 2021

Utfall 2021: 

• 80 mkr till Kalmar län som förväntas skapa 3 693 nya anslutningar till 2024.

573 arbetsställen, 1 012 fasta hushåll och 2 108 fritidshus 

• 24 projekt i 8 av länets kommuner

• 733 av 1 484 regionalt prioriterade byggnader beviljades stöd

• 95 % av de regionalt prioriterade byggnaderna fanns med i ansökningar

• ”Brytpunkt” för stödbelopp efter rabatt för regionala prioriteringar 20 563 kr (för 

Götaland) vid konkurrensutsättning
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Utfall 2021och felaktiga stöd? 

Felaktiga stöd innebär återbetalning av beviljade stödmedel 2021. Felaktiga stöd uppstår av:

- Fel i data om stödberättigade byggnader (PTS ansvar)

- Byggnadsregister och typ av byggnad

- Inaktuell data om tillgång till nät, 

- Fel i data om stödberättigade byggnader (nätbyggarens ansvar)

- Ingen eller bristfällig rapportering av planerad, pågående eller genomförd utbyggnad

- Det blir heller ingen konsekvens för nätbyggare att inte göra rätt

- Nätbyggare har under pågående stödprocess tagit byggbeslut eller påbörjar försäljning i 

områden med stödberättigade byggnader och någon annan nätbyggare får beviljat stöd i detta 

område 
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Utfall 2021 status 

PTS tolkar sitt eget regelverk ex. ”sammanhängande områden”, ekonomisk ställning, etc. 

En följd är att flera projekt kommer sannolikt inte att genomföras bl.a. i Kalmar län. 

Nationellt: 2 aktörer fick 75 % av stödtilldelningen, 

Ny aktör (Open Infra) har fått stor del av beviljade stödmedel:

- Är den aktör som tydligt gjort den mest vågade tolkningen av PTS regelverk och fått god 

utdelning.
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Process för nationellt bredbandsstöd 2022

Nationellt stöd 2022:

Stöd 1,3 mdkr (2021: 1,6 mdkr), ev. justeringar i regelverket ännu inte presenterade

Utlysning maj – aug för nätbyggare att lämna ansökningar

Regional process 2022

Ca 11 500 byggnader potentiellt stödberättigade + ca 1 200 förslag på tillägg från Regionen

- ca 7 000 färre än 2021, till följd av utbyggnad, kvalitetssäkring 2021 samt beviljat stöd 2021

Lämna de regionala prioriteringarna (8 april – 2 maj), uppdatera gjorda prioriteringar 2021 samt 

hänsyn till beslutad regional finansiering 2022
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Beslut regional finansieringsmodell – utlysning, 50 mkr

Utlysning 8 december

Konkurrenspräglade dialoger med nätbyggare om utbyggnadsområden (dec-feb)

Intresserade nätbyggare täcker delar i 9 av länets kommuner

- ”Hur fungerar detta tillsammans med nationellt stöd och annan offentlig finansiering?”

- ”Kan finansiering användas för att bygga ihop kommunala nät?”

- ”Kort om tid för denna process…..”

25 februari var 46 ansökningar inlämnade

Totalt över 127 mkr resp. över 5 600 nya anslutningar



regionkalmar.se  |

Beslut regional finansieringsmodell – utlysning, 50 mkr

Kvalitetsgranskning

- 1 återtagen ansökan

- 1 med för få nya anslutningar (mindre än 10 nya anslutningar, 4.1)

- 9 för högt sökt belopp (mer än 5 000 000 kr, 4.2)

Marknadsanalys

- 3 projekt i områden som enligt marknadsanalysen är eller kommer bli utbyggda

- Baserat på PTS bredbandsdata okt 2021 (utbyggt, pågående och planerad utbyggnad) samt 

beviljat stöd 2021  
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Beslut regional finansieringsmodell – utlysning, 50 mkr

Utvärdering

- 25 projekt beviljas regional finansiering 

- 2 kommuner (2 projekt)

- 2 kommunala stadsnät (5 projekt)

- 1 privat aktör (18 projekt)

- 6 projekt (samma nätbyggare) får inte regional finansiering

Inom 12 månader från beslut (idag) kan medel som ej utnyttjats återföras. 

Dessa kan tillsammans med ej beslutade medel utlysas på nytt efter beslut i Regional 

utvecklingsnämnd.
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Beslut regional finansieringsmodell – utlysning, 50 mnkr

Regionalt perspektiv

- God spridning i länet (7 kommuner), 

- Merparten av projekten och nya anslutningar i norra länet

- 1 971 nya anslutningar samt att 3 mobilmaster blir fibrerade

- Bidrar till att > 250 mnkr investeras 2022 – 2025 i fortsatt bredbandsutbyggnad i områden där nät 

saknas
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Process för nationellt bredbandsstöd 2022 – regionala prioriteringar

Tidigare fastlagda regionala prioriteringar:

Samordning med andra insatser

Främjande av företagande och näringsliv samt andra verksamheter

Beakta områdesspecifika kostnader i utbyggnaden

Samverkan med kommuner och andra intressenter

Möjlighet att föreslå ändringar av och tillägg till av enskilda byggnader

Regionalt prioriterade byggnader fastställs av presidiet i Regional utvecklingsnämnd.

Lämnas till Post- och Telestyrelsen senast 2 maj. 
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