


4. Projektledare

Namn: 

Telefon: Mobil: 

E-post

Arbetsgivare om annan än sökande: 

5. Projektets syfte, mål och beskrivning

Syfte: 

Mål: 

Mattias Wiman

0418475047

mattias.wiman@svalov.se

0709475274

Syftet med stödet är att bidra till möjligheterna att erbjuda en höghastighetsanslutning till de byggnader som idag inte nås av 
varken de kommersiella utbyggnadsplanerna eller de statliga stöd som tilldelats/tilldelas av Post- och Telestyrelsen (PTS) för 
bredbandsutbyggnad.

Det område som anses uppfylla kriterierna för det regionala stödet är beläget söder om väg 17 mellan Billeberga och 
Teckomatorp, norr om väg 17 från Kullagården till kommungränsen mot Eslövs kommun samt trakten runt
Stenestad. Bedömningsvis inom ovan nämnda områden finns det ca 400 byggnader där marknaden inte kan bära kostnaden 
för fiberutbyggnad.

Kartmaterial över aktuella områden bifogas ansökan

Projektbeskrivning (bifoga även en karta) 
Avsikten är att via två av kommunens helägda bolag, Svalövs Energi AB och Svalövs Kommunservice AB, bygga ut och erbjuda 
bredband till permanentboende, fritidsboende och företag på landsbygden. Utbyggnaden avser "vita fläckar" där marknaden inte klarar 
av att bygga ut nödvändig infrastruktur. Karta bifogas.

6. Följer projektet riktlinjerna i dokumentet Riktlinjer Region Skånes Bredbandsstöd

Ja.

Målet är att 98 % av kommunens alla hushåll och företagare på landsbygden ska ha tillgång till eller vara i absolut närhet till 
bredband. I dagsläget är täckningen 86 % enligt PTS.



7. Kostnadsberäkning (slutligt stöd betalas ut efter redovisning med fakturaunderlag)

8. Ägande, drift, övervakning och tjänsteleverantör till bredbandsnätet
Beskriv Ert upplägg

9. Finansiering
Finansiärer – typ av finansiering Summa 

Offentliga finansiärer 

Privata finansiärer 

Summa total finansiering 

Efter avrop från ramavtal samt vid behov upphandling kommer en mer exakt kostnadsberäkning kunna göras. Kostnaderna kommer 
att variera beroende på topografi, beräknat mellan 25 000 - 100 000 kr. Norra delen av kommunen är mycket stenrik och 
svårtillgänglig i vissa avseenden varför kostnaderna blir högre för denna del. 

Kommunen avser att genom sitt energibolag äga fibernätet medan kommunikations- och tjänstleverantörer avses drifta detsamma. 
Fibernätet ska vara öppet och operatörsneutralt samt kunna användas samtidigt av flera bredbandsoperatörer. Anslutningsavgiften 
kommer minst följa de föreskrifter som Region Skåne gett ut gällande denna ansökan.

Svalövs kommun 10 000 000 kr

Region Skåne 10 000 000 kr

20 000 000 kr



Bilagor till ansökan 

Bilaga nr Bilagans namn 

1 Beräkningsunderlag projektbudget 

2 

Svalövs kommun - PTS 220622 
3 

Kommunfullmäktiges protokoll 220620, § 115
4 

5 

6 

Ansökan inkl bilagor skickas till: 

lars.winther-hansen@skane.se  

alternativt 

Region Skåne 
Lars Winther-Hansen 
Dockplatsen 26 
205 25 Malmö 

Karta 2 

Karta 1 

(vid tiden för ansökan är protokollet inte justerat men ansökan kompletteras med det 
justerade protokollet inom ett par dagar) 
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