Poängsättning och prioritering av projekten
På sidan Allmän information om bredbandsstödet kan du läsa vad det innebär att landsbygdsprogrammet
ännu inte är beslutat. Det innebär bland annat att informationen på sidorna om bredband kan komma att
ändras.
När ditt projekt uppfyller alla grundläggande villkor kommer det att prioriteras av din länsstyrelse med
hjälp av en poängsättning. Uppgifter till poängsättningen hämtar länsstyrelsen från din ansökan. Det
kommer att vara möjligt att komplettera ansökan om era förutsättningar ändras. Länsstyrelsen kommer
att bevilja pengar till de projekt som är högst prioriterade. Hur många poäng du behöver i ditt län för att
vara prioriterad bestäms av din länsstyrelse. Kontakta din länsstyrelse för att få veta närmare hur de
kommer att hantera prioriteringarna i ditt län.

Viktigt att tänka på
Det finns en viktig sak att tänka på när du fyller i de uppgifter i ansökan som ska användas för
poängsättningen. Om ditt projekt får stöd så kommer det att vara ett villkor att de uppgifter som du
angivit i ansökan också är uppfyllda när projektet är klart. Om de inte är uppfyllda så kan inte fullt stöd
betalas ut.

Prioriteringar
Projektet ger hög anslutningsgrad till bredbandsnätet
Syftet med prioriteringen är att öka kostnadseffektiviteten i projekten. I det här sammanhanget betyder
det att bredbandsnätet blir billigare per anslutning om det är många som väljer att koppla upp sig. Det
är också bra om så många som möjligt kommer med när bredbandsnätet byggs.
Så här räknar du ut anslutningsgraden:
Beräknat antal hushåll som ansluter sig till bredbandsnätet
delat med
Totalt antal hushåll inom avgränsat område för projektet
X 100 = anslutningsgrad i procent
Det är bara hushåll som är permanentboende som ingår i beräkningen av anslutningsgraden. Om det är
ett flerbostadshus räknas varje lägenhet som en anslutning. För att ett hushåll ska räknas som ett
permanentboende ska det finnas folkbokförda personer på fastigheten. Detta gäller även lägenheterna i
ett flerbostadshus.
Så här räknar du ur antal hushåll med permanentboende
Antal hushåll med som är permanentboende kan du tillsvidare beräkna genom att ta antal folkbokförda
personer i det område som du avgränsat för projektet och dela summan med 2,22* om du inte kan få
fram antalet på annat sätt. Vi arbetar på att få tillgång till data om hushåll med folkbokförda.
* medelantal personer per hushåll enligt statistik från SCB för 2012.
Observera! Du kan även få stöd för att bygga bredband till fritidshus och företag i det område som är
avgränsat för projektet. De ingår dock inte i beräkningen av anslutningsgraden eftersom stödet i första
hand är riktat till de som bor på landsbygden. Projekten prioriteras därför utifrån detta.
1 poäng: 50–74 % anslutna inom avgränsat område för projektet
3 poäng: 75–84 % anslutna inom avgränsat område för projektet
5 poäng: 85 % eller fler anslutna inom avgränsat område för projektet Viktning: 45

Projektet har ett högre antal möjliga anslutningar till bredbandsnätet

Syftet med prioriteringen är att få projekt som omfattar ett lite större område. Det är bra ur
kostnadssynpunkt om projekten inte blir alltför små och syftar också till att områden avgränsas på ett
klokt sätt så att inte ”vita fläckar” uppstår mellan områdena.
Som möjlig anslutning räknas antal hushåll, det vill säga permanentbostäder inom det område som
avgränsats för projektet. I ett flerbostadshus räknas varje lägenhet som en anslutning. För att ett
hushåll ska räknas som ett permanentboende ska det finnas folkbokförda personer på fastigheten. Detta
gäller även lägenheterna i ett flerbostadshus.
Observera! Du kan även få stöd för att bygga bredband till fritidshus och företag i det område som är
avgränsat för projektet. De ingår dock inte i beräkningen av anslutningsgraden eftersom att stödet i
första hand är riktat till de som bor på landsbygden. Projekten prioriteras därför utifrån detta.
Så här räknar du ut antal hushåll som är permanentboende
Antal hushåll som är permanentboende kan du tillsvidare beräkna genom att ta antal folkbokförda
personer i det område som du avgränsat för projektet och dela summan med 2,22* om du inte kan få
fram antalet på annat sätt. Vi arbetar på att få tillgång till data om hushåll med folkbokförda.
* medelantal personer per hushåll enligt statistik från SCB för 2012.
2 poäng: 20–49 möjliga anslutningar inom avgränsat område för projektet
3 poäng: 50–99 möjliga anslutningar inom avgränsat område för projektet
4 poäng: 100–199 möjliga anslutningar inom avgränsat område för projektet
5 poäng: Minst 200 möjliga anslutningar inom avgränsat område för projektet Viktning: 40

Sökanden har kunskap, kompetens och genomförandekapacitet för investeringen
Prioriteringen syftar till att få projekt som kommit långt i sin planering. Projektet har samlat personer
med den kompetens som behövs för att kunna genomföra projektet. En säkrad finansiering av projektet
minskar risken för problem med likviditeten som kan leda till stopp i arbetet.
Den kompetens som krävs kan komma från utbildning eller att personen har jobbat med liknande
arbetsuppgifter. Personerna ska vara namngivna i ansökan.
+1 poäng: Det finns en finansieringsplan som tryggar likviditeten för hela projektet
+1 poäng: Det finns en projektledare utsedd för projektet
+1 poäng: Det finns en ekonomiansvarig utsedd för projektet
+1 poäng: Det finns en upphandlingskunnig utsedd
+1 poäng: Det finns en person med relevant teknisk kunskap utsedd för projektet
Viktning: 15

