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Hej! 

Hoppas sommaren varit bra och att projekten går framåt. De projekt som redan har fått sina beslut och 

är i gång kommer att ha en hektisk tid fram till nyår. Flera försök har gjorts att söka förlängning men 

utan resultat. Tidspressen som flertalet sitter i är ett stort problem. Mitt uppdrag som 

bredbandssamordnare går mot sitt slut men jag tänkte vi skulle få lite mer ordning på drift och underhåll 

innan BUD i denna form avslutas. 

FÖRÄNDRINGAR  PÅ LÄNSSTYRELSEN 

Clara Fägerlind som jobbat så intensivt med att stötta alla våra projekt kommer att sluta på 

Länsstyrelsen under september. Clara kommer att jobba på ett konsultföretag som konsult inom just 

bredband. Synd att vi inte har råd att anlita konsulter!  Ersättare kommer och Clara kommer att finnas 

tillgänglig för att hjälpa till med övergången. Många tolkningar av regelverket har ju faktiskt gjorts av 

Clara och det är viktigt att allt detta överförs till de som blir ansvariga för avslutningen av våra projekt. 

De så viktiga utbetalningarna skall fortfarande behandlas med prioritet. 

 

NYA ANSÖKNINGAR 

På Jordbruksverkets hemsida står att man kan ansöka om bredbandsstöd from. 1/9. Det kan man, men 

länsstyrelsen kommer inte att kunna behandla ansökningarna innan det nya regelverket finn på plats 

och hela landsbygdsprogrammet är godkänt av  EU. Något nytt färdigdatum för detta finns inte. Jag kan 

inte bedöma om det är meningsfyllt att skicka in ansökningar när regelverket inte finns på plats. Möte 

med Länsstyrelsen 1:a veckan i sept. bla. för att reda ut detta. Se vidare mina kommentarer till det nya 

regelverket. 

 

NYTT REGELVERK, NYA PRIORITERINGAR 

Som sagt, nytt regelverk och nya prioriteringar håller på arr utarbetas. Regelverket är en del av 

Landsbygdsprogrammet. Inom detta program skall vår Länsstyrelse utarbeta sina prioriteringar och 

lokalt regelverk. Helt klart är att det blir förändringar. En första remissutgåva av prioriteringarna finns 

och jag bifogar här de viktigaste avsnitten, jag har markerat det ni definitivt bör läsa: 

 

4.4 Stöd till bredband  

4.4.1 Övergripande prioriteringar Detta projektstöd ges för att upprätta, förbättra och utvidga passiv 

bredbandsinfrastruktur och tillhandahålla snabbt bredband, >50 Mb (delåtgärd 7.3). Stödet syftar till att 

öka tillgängligheten till, användningen av och kvaliteten på bredband på landsbygden (fokusområde 6c).   



4.4.2 Regionala prioriteringar med kort bakgrund Stockholms län har Sveriges tredje största 

landsbygdsbefolkning. Trots att tre fjärdedelar av länets befolkning har tillgång till bredband med hög 

hastighet är tillgången utanför tätort och småort endast 3 procent. Anslutningsgraden ligger på samma 

låga nivå som i många andra glesbygder i Sverige. Bredbandsstödet i landsbygdsprogrammet är en viktig 

resurs för att se till att länets landsbygd fortsätter att vara en attraktiv miljö att leva, studera, arbeta och 

utveckla företag i. Ökad tillgänglighet är en förutsättning för att behålla och attrahera kvinnor och unga 

till landsbygden. Närmare hälften av länets jordbruksföretagare är 60 år eller äldre. Unga kvinnor finner i 

lägre grad arbete på landsbygden och lämnar därför landsbygden tidigare. Befolkningstillväxten utanför 

tätorterna bygger till stor del på att fritidshus omvandlas till permanentboende, med ökad 

arbetspendling till tätorterna som påföljd. Länets fysiska transportinfrastruktur är redan kraftigt 

belastad av daglig arbetspendling och varutransporter. I den växande storstadsregionen blir 

transportinfrastrukturen ett miljöproblem och en flaskhals för regional utveckling.  Genom att visa på 

nyttan med stödet har landsbygdsfrågorna hamnat högre på kommunernas agenda när vi går in i nästa 

programperiod. Länets urbana områden har en stor och attraktiv arbetsmarknad som bidrar till en 

kraftig befolkningstillväxt. Invånare arbetspendlar från utkanterna in till länets centra. Det är viktigt att 

det finns en fungerande infrastruktur på landsbygden så att olika målgrupper inte bara kan bo där, utan 

även kan bedriva sina verksamheter. På så sätt kan vi få en hållbar lokal utveckling. Risken annars är att 

både natur- och kulturmiljö samt den lokala landsbygdsidentiteten undermineras. Utveckling på 

landsbygden sker till stor del genom lokalt engagemang. Enligt länets kommuner är det framförallt 

marknaden som ska bygga bredbandsinfrastrukturen. Kommunerna kan fortfarande stötta de lokala 

projekten med information, handläggning och samordnad dialog med nätägare. Flera kommuner 

budgeterar finansiering för utbyggnad i anslutning till utbyggnadsprojekt med stöd inom 

Landsbygdsprogrammet.  Vissa kommuner har en långsiktig strategi för bredbandsinfrastruktur. Att 

kommunerna preciserar vilka områden som har möjlighet till bredbandsutveckling på marknadsmässiga 

grunder och vilka områdena är där stöd kan behövas för utvecklingen, gör det lättare för Länsstyrelsen 

att genomföra prioriteringar.   
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På nationell nivå förs för närvarande diskussioner om kompletterande nationella urvalskriterier förutom 

de som finns idag. I dag är det fortfarande oklart hur det ska ingå i prioriteringsgrunderna, men vi skulle 

vilja ha möjligheten att prioritera projekt med hög kostnadseffektivitet för att få så stor utväxling av 

medlen som möjligt. Vi tror att det är strategiskt viktigt att projektet ligger i linje med befintlig 

kommunal landsbygds- och/eller bredbandsstrategi. För att projektet ska vara lyckosamt är det viktigt 

att projektägaren har gjort ett utförligt förstudiearbete och har en genomtänkt och långsiktig plan för 

utförandet av projektet och för framtida förvaltning av nätet. Vi vill prioritera projekt som kan påvisa 

likviditetsförmåga och kompetens kring bredbandsutbyggnad.  Utöver en hög andel året-runt-boende 

vill vi också prioritera projekt som skapar förutsättningar för att lokala företag också får tillgång till 

bredbandsinfrastruktur och projekt som gynnar lokal samverkan. Under den kommande 

programperioden vill vi få en ökad spridning av projektstödet till fler kommuner och till fler nya projekt. 

Samtidigt vill vi att projekt som tidigare beviljats medel och som har organisatorisk kapacitet att 

fortsätta sin utbyggnad ges möjlighet till det, förutsatt att det kvarstår ett marknadsmisslyckande.    

4.4.3 Målbild Bredband till alla på landsbygden! Fler företag och bevarad dagbefolkning på landsbygden.   

4.4.4 Mål Mål Värde Enhet Antal projekt (= antal ärenden) Kommer Antal Befolkning som får tillgång till 

bredband Kommer Antal               



4.4.5 Beslutsomgångar och urval av ansökningar Budgeten för utbyggnad av bredband inom 

Landsbygdsprogrammet är 96.9 miljoner kr för hela programperioden. Ambitionen är att hålla 

regelbundna beslutsomgångar jämt fördelade över året, där vi har möjlighet att göra utlysningar för 

vissa prioriterade regioner i länet. Ett förslag är två gånger per år 2015 – 2018.   
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För bredbandsstöd tillämpas endast nationella urvalskriterier. För närvarande pågår en diskussion på 

nationell nivå om ytterligare nationella urvalskriterier, förutom de tre som anges i tabellen nedan. Enligt 

Jordbruksverkets instruktioner ska en fast stödprocent tillämpas för alla projekt.  Projektet ska kunna 

visa på skriftligt intyg från kommunen att man ingår i en kommunal bredbandsstrategi, alternativt haft 

samråd om det projekterade området. Ansökan ska till fullo uppnå urvalskriteriet genomföraren ska ha 

den kunskap, kompetens och genomförandekapacitet som krävs.  Projekt som vid beslutsomgång inte 

uppnår alla nödvändiga urvalskriterier, men ändå uppfyller 200 poäng kan följa med till nästa 

beslutsomgång. Eftersläpande ansökningar som vid en andra beslutsomgång inte kunnat uppnå samtliga 

nödvändiga kriterier kan komma att avslås helt.    

Utlysningar Eftersom de nationella urvalskriterierna är väldigt generella, kan speciella utlysningar vara 

ett sätt att prioritera stöd för utbyggnad av bredband i länet. Under den förra programperioden stod det 

tydligt att ansökningar och budget koncentrerades till projekt i skärgården. Därför kan det bli aktuellt 

med utlysningar av andra prioriterade områden som ligger utanför skärgården. Ett annat alternativ är 

att en delbudget avsätts för särskild utlysning av projekt i kommuner eller av föreningar som tidigare 

inte sökt eller beviljats projektstöd för bredbandsutbyggnad. I samband med utlysningen genomförs 

riktade informationskampanjer och erfarenhetsutbyten mellan den stödsökande och 

föreningar/kommuner som redan har beviljats projektstöd.   

4.4.6 Urvalskriterier (Delåtgärd 7.3, fokusområde 6c) Urvalskriterier används för att värdera ansökan och 

kunna jämföra den med andra ansökningar.  För stödet finns endast nationella urvalskriterier.    
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Nationella urvalskriterier    

4.4.7 Koppling till andra mål  Stöd till utbyggnad av bredband förbättrar landsbygdens långsiktiga 

tillväxtmöjligheter genom ökad tillgänglighet för invånare och företag. IT- infrastruktur är en 

grundförutsättning för modern kommersiell service i allmänhet och betalösningar i synnerhet. 

Länsstyrelsen Stockholm arbetar för ökad samordning av åtgärder inom landsbygdsprogrammet och 

övriga investeringsfonder som leder till ökad digitalisering, se även kap 6.1. Avsnittet kommer att 

utvecklas ytterligare och harmoniseras med omgivande län. 

 

  



MINA KOMMENTARER TILL REMISSUTGÅVAN 

Så här har jag kommenterat remissutgåvan: 

 

” Jag tycker det som står  avspeglar erfarenheterna från de projekt som pågår. 

Det finns dock besvärliga motsättningar i prioriteringarna. 

Den viktigaste är att utbyggnaden skall baseras på lokalt engagemang samtidigt som det krävs full 

finansiering för projekten. Detta är en omöjlighet att uppfylla för ett byalag. 

Byalagsmetoden är en bra metod att säkerställa att utbyggnad sker där nyttan är som störst. 

Finns det lokala engagemanget så finns också behoven och utvecklingskraften. 

Allt då naturligtvis utanför de områden som marknaden ändå bygger ut. 

Kommunal planering och samordning är avgörande för att projekten skall lyckas och det kanske är så att 

de kommuner som inte har något ”stadsnätsbolag” borde skaffa ett eller i varje fall göra en plan för hur 

man tänker driva de delar av sin infrastruktur som inte marknaden bygger ut. 

 

Jag tror så här: 

 

 Möjliggör för Byalagsmetoden att fortleva genom att snarare underlätta än försvåra 
finansieringen av projekten. Det är bara genom den stora insats av ideell tid som utbyggnaden 
kan ske i de svåraste områdena. Områden där ett bredbandsnät faktiskt kan vara avgörande för 
avfolkning eller ej.  

 Prioritera de kommuner som har en aktuell plan för var man ser att marknaden inte kommer att 
bygga fiberbaserat bredband. 

 Vitalisera ”marknadsanalysen”. Redan under projekteringsfasen skall Byalagen 
kontakta ”marknaden” för att känna av om intresse kanske ändå finns att bygga ut i området när 
väl marknadspotentialen påvisats. Stadsnätsbolagen skall betraktas som ”marknaden”. 

 Prioritera de byalag som påvisat att man kan hantera en utbyggnad och som kan påvisa hur man 
bygger nät som hänger samman med andra byalagsnät. 

 Förtydliga ytterligare vad som gäller vid ev. försäljning av byalagsnäten. 
 

Mer nyheter kommer efter mina möten med Länsstyrelsen. 

 

Möja 20/8 

 

Sune 

 


