Tjänsteskrivelse
(Regionala
utvecklingsnämnden)
2021-03-26
Finansiering och stöd
Camilla Kempe
Tfn: 063146523
E-post: camilla.kempe@regionjh.se

RUN/160/2021
Stöd till ortssammanbindande bredbandsutbyggnad i
Strömsunds kommun sträckan Strömsund/Ulriksfors-Backe
(del av)
Ärendebeskrivning
ServaNet AB har ansökt om 455 400 kronor i medfinansiering till
ortssammanbindande bredbandsutbyggnad i Strömsunds kommun, sträckan
Strömsund/Ulriksfors-Backe (del av). Tiden för anläggningsarbete sträcker sig från
1 augusti 2021 till 31 december 2022, och efterföljande uppföljningsarbete och
stödadministration förväntas pågå till 1 april 2023.
I den nationella samt regionala bredbandsstrategin är målet att 95 procent av alla
hushåll och företag ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/sekund år
2020. År 2025 bör 98 procent av alla hushåll och företag i länet ha tillgång till
bredband om minst 1Gbit/s. Uppföljningen av bredbandsstrategin (RUN/12/2020)
visade att bredbandsmålet för 2020 inte kommer att nås eftersom marknadsaktörer
inte anlägger bredband i den takt som behövs på grund av bristande lönsamhet och
höga investeringskostnader. Bredbandsinfrastrukturen antogs inte komma att
anläggas på kommersiella villkor. Såväl stöd från Europeiska regionala
utvecklingsfonden (ERUF) som anslag 1:1 bedömdes vara nödvändigt för att
kompensera marknadens finansieringsmöjlighet.
Den sträcka som ärendet avser har blivit godkänd av Tillväxtverket och uppfyller
kraven för stödgivning till bredbandsinfrastruktur. Den finns med i
behovskartläggningen för Jämtlands län. Genom investeringen erbjuds 12
arbetsställen bredband om minst 100 Mbit/sekund. Dessutom kan 4 hushåll
komma att erbjudas snabbt bredband. Med hänsyn taget till ekonomiskt
beslutsutrymme för stöd till bredbandsinfrastruktur och övriga
finansieringsmöjligheter i ärendet föreslås att projektet beviljas 455 400 kronor i
stöd från anslag 1:1, Regionala tillväxtåtgärder. Stödbeloppet har justerats för att
samstämma med den budget som finns i bolagets ansökan till Tillväxtverket.

Tjänsteskrivelse

Regiondirektörens förslag
1. Region Jämtland Härjedalen beviljar 40 procent i stöd, dock maximalt 455
400 kronor, till ServaNet AB för investering i bredbandsinfrastruktur.
Stödet ska utgöra medfinansiering till projektet Ortssammanbindande
bredbandsutbyggnad i Strömsunds kommun, sträckan
Strömsund/Ulriksfors-Backe (del av) inom Tillväxtverkets utlysning
bredbandsbygge i Mellersta Norrland.
2. Medfinansiering tas från anslag 1:1, Regionala tillväxtåtgärder.
3. Beslutet har fattats med stöd av Förordning (2015:211) om statligt stöd till
regionala investeringar, paragraf 24-25, och gäller under förutsättning att
övrig finansiering ordnas enligt ansökan.
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