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Regionalt bredbandsstöd 

Ordförandens förslag
1. Regionala utvecklingsnämnden godkänner föreslagen 

medfinansieringsmodell avseende regionalt stöd för bredbandsutbyggnad 
i Skåne.

2. Regionala utvecklingsnämnden ger Utvecklingsdirektören i uppdrag att 
genomföra utlysningen samt fördela anslagna medel enligt fastställda 
kriterier.

Sammanfattning
I budget för 2022 tillförs nämnden ett ökat anslag  på 25 MSEK för 
bredbandsutbyggnad. 

Med syfte att stärka en fortsatt utbyggnad av bredband i Skåne föreslås 
nämnden en beprövad modell som bygger på kommunal medfinansiering - krona 
för krona.  

I ärendet finns följande dokument:
1. Beslutsförslag 2022-01-19

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget
Under pandemitiden har behovet av digital infrastruktur blivit om möjligt 
ännu tydligare. Tillgång till bredband är viktigare än någonsin och behöver 
kunna erbjudas alla invånare och företag inom hela Skånes.Samtidigt så 
har utbyggnadstakten bromsats in sedan ett antal år tillbaka. Tätorterna är i 
stort utbyggda men det som primärt återstår är geografierna i mera lantliga 
och fragmenterade områden där produktionskostnaden är betydligt större än 
betalningsförmågan. I Skåne hade vi per mättillfället okt 2020 en total tillgång 
till bredband (100Mbit/s) på 86,77%. Tittar man på landsbygd specifik är samma 
siffra 50,29%

Det nationella stödet 2021-2025 täcker en del av behovet kopplat till fortsatt 
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bredbandsutbyggnad i Skåne. Med hänvisning till konkurrensutsättningen så 
vet vi inte från ett år till ett annat i förväg hur mycket av den totala potten som 
kommer att tillfalla projekt i Skåne (132 MSEK 2021), men nästa oavsett så är 
behovet av stöd större än tillgången till det samma. En regional stödfinansiering 
kan vara ett incitament för  kommuner att hitta lösningar för fortsatt utbyggnad 
till områden som idag inte kvalificerar sig vid en konkurrensutsättning där lägst 
stödbehov vinner. En regional stödfinansiering är ett komplement till existerande 
modeller för att lösa upp lokala knutar – inte som primär finansieringslösning.

Behovet av stöd för fortsatt utbyggnad av bredband är väldigt tydligt. Regeringens 
egen myndighet Post- och telestyrelsen gör bedömningen att stödbehovet (utöver 
marknadens förväntade investeringar) för att nå målsättningen i den nationella 
bredbandsstrategin är 22 000 MSEK, vilket i så fall skulle innebära att de avsatta 
medlen fram till 2025 skulle täcka knappt 15% av det faktiska behovet.

Avsättning i nationellt stöd ser ut som följer:

2021               1 600 000 000 SEK
2022               1 300 000 000 SEK
2023                  100 000 000 SEK
2024                  100 000 000 SEK
2025                  100 000 000 SEK

I budget för 2022 tillförs nämnden ett ökat anslag på 25 MSEK för 
bredbandsutbyggnad. För att uppnå maximal effekt av anslaget föreslås en 
utlysning riktad till Skånes kommuner.

Modellen har ett antal tydliga fördelar:

● Stödjer kommuner som med den lokala kännedomen ofta sitter på 
lösningar

● Stärker samverkansdiskussioner
● Växlar upp värdet på regionala medel
● Smörjmedel att hålla liv i frågan över tid
● Existerande, fungerande och beprövad modell*

* I Region Västra Götaland har man praktiserat en liknande kommunal 
samfinansieringsmodell sedan 2011. Regionen har till dags dato finansierat 
bredbandsutbyggnaden i Västra Götaland med 92,5 MSEK och kommunerna med 
motsvarande belopp. Totalt har 185 MSEK investerats i bredbandsutbyggnad.

Kriterier:

● Stödet ska utlysas och vara sökbart under perioden 220502-221202
● Får endast användas till geografiska ytor som kan anses 

vara marknadsmisslyckanden*
● Region Skåne och kommunerna finansierar stödet med 50% var
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● Stödet ska gå till en tillhandahållandeupphandling av nät. 
● Stödet avser stamnät till lokala anslutningsnät som ligger långt från 

befintliga nät samt anslutning av hushåll i vita fläckar som inte kan nås 
med stöd från det nationella  stödprogrammet

● Finansieringen kan endast sökas hos Region Skåne av länets kommuner, 
eller av aktörer som kan uppvisa ett samverkansavtal med kommunen som 
avses. I samverkansavtalet ska det framgå att kommunen medfinansierar 
regionens stöd enligt ovan

● Godkända ansökningar behandlas enligt turordningsprincipen

* det vill säga där marknadens aktörer inte räcker till. (PTS definition)

Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Stödet om 25 MSEK finansieras via nämndens budget för 2022 och 
motfinansieras med motsvarande summa av stödmottagarna.

Juridisk bedömning
Samråd har skett med regionjurist som inte har några invändningar mot förslaget.

Miljökonsekvenser
Digital infrastruktur är en Grön infrastruktur. Miljökonsekvenserna bedöms vara 
positivt övervägande då tillgången till digital infrastruktur kan minska behovet 
av fysisk förflyttning. Eventuella negativa konsekvenser kan uppstå i de fall 
förläggningen temporärt behöver inverka på känslig geografi.

Samverkan med berörda fackliga organisationer
Samråd med fackliga organisationer bedöms inte nödvändigt.

Uppföljning
Uppföljning sker genom regionala utvecklingsnämndens ordinarie 
verksamhetsuppföljning.

Region Skåne

 2022-01-19



Datum 4 (4)

Anna Jähnke
Ordförande

 

                                                Ulrika Geeraedts
                                                Utvecklingsdirektör
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