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Sammanställning av länens rapportering
om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet för år 2015
Sammanfattning

Arbetssätt, organisation och ambitionsnivå för att hantera de frågor som rör
bredband och som ligger inom länsstyrelsernas respektive regionernas
ansvarsområden, skiljer sig åt. I denna pm redovisas länsstyrelsernas
rapportering om länens utveckling inom it-infrastrukturområdet för år 2015.
Följande aktiviteter och åtgärder har länen angett att de vidtagit under 2015 i
sina län för att bidra till att målet om att Sverige ska ha bredband i världsklass
ska nås.






Bredbandsstrategier. Antalet län som har tagit fram en
bredbandsstrategi har fortsatt att öka. År 2015 har samtliga 21 län
angett att de har en regional bredbandsstrategi, jämfört med 17 län
föregående år. Dessutom har 7 län uppdaterat sin strategi.
Bredbandsstöd. Flera län har medverkat i bredbandsstödsprojekt. Alla
län har informerat om bredbandsstöd inom Landsbygdsprogrammet
och påverkat regelverket. Mot bakgrund av att bredbandsstödet
öppnades för ansökningar i september 2014, men inte beslutades förrän
december 2015, har de flesta länsstyrelserna varit aktiva med
information och samverkat med kommuner, byalag och
marknadsaktörer, där många län har haft som mål för sina dialoger med
intressenter att förtydliga processen och upprätthålla tålamodet hos
dessa.
Samverkan. Alla län har samverkat med kommuner och under 2015 i
ökad omfattning även med byalag och marknadsaktörer.
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Bredbandskoordinatorer. Tillsatt eller anställt en
bredbandskoordinator med placering på länsstyrelsen eller regionen.
Länen är positiva till detta och flera län håller på att ta fram nya sätt att
samverka och hitta nya arbetssätt med bredbandskoordinatorn.
Stimulans av efterfrågan. I några län där efterfrågan fortfarande är
låg, har aktiviteter för att stimmulera efterfrågan på bredband
genomförts
Kartläggning. Allt fler län har en kartläggning av fast infrastruktur,
både befintlig och planerad, men det är dock fortsatt bekymmersamt att
den fasta kartläggningen i flera fall inte har uppdaterats eftersom den
inte gör så stor nytta om den inte är aktuell. Det är positivt att allt fler
län (ökning från 4 till 6 län), tillsammans med kommunerna börjar
kartlägga den mobila infrastrukturen och sätta mål för den.
Avvaktan. Och slutligen nämnde några län att de inte genomfört så
mycket aktiviteter eller vidtagit åtgärder, i väntan på regelverket för
landsbygdsprogrammet respektive att en regional bredbandskoordinator
skulle tillträda.

Andra faktorer, aktiviteter och utmaningar som påverkat utvecklingen av
bredband i länen under 2015 och som länsstyrelserna i enkäten lyfter fram:






Flera län nämner att fiberutbyggnaden i länet fortsatt, inom och i
ökande utsträckning även utanför tätort.
Många län har sett ett ökat intresse och verksamhet för fiberutbyggnad i
sina län hos marknadsaktörer.
Alla län har nämnt att det försenade bredbandsstödet och dess otydliga
regler varit ett hinder. Många län nämner att det då har varit extra
viktigt med god samverkan. Flera län har redan intecknat stöden.
Låg efterfrågan på bredband i vissa län.
Bredbandsutbyggnaden går successivt mot områden med allt lägre
kostnadstäckning (landbygd).

PTS ser att det har skett en positiv utveckling vad gäller bredbandsutbyggnad i
länen under 2015. Bredbandsfrågor tillmäts allt större betydelse på den
regionala nivån och länens arbete med bredbandsfrågor har överlag utvecklats
väsentligt sedan år 2011, då PTS började följa utvecklingen i enlighet med
regeringsuppdraget. Sammantaget visar länens svar på enkäten att hälften av
länen har ett stort fokus på stödmedel till bredbandsytbyggnad medan den
andra hälften även har fokus på andra bredbandsfrågor. Länens uppdrag är
dock vidare än endast bredbandsstöd och det är viktigt att länen ser att de har
en roll även vid sidan av stöden.
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Bakgrund

Post- och telestyrelsen (PTS) har för femte året i rad fått i uppdrag att samla in
och sammanställa länsstyrelsernas, Gotlands kommuns, berörda landstings och
samverkansorgans utveckling på it-infrastukturområdet och hur de verkat för
att målen i regeringens bredbandsstrategi nås. Ur PTS regleringsbrev 20151:

Länsstyrelserna har haft ett uppdrag gällande it-infrastruktur i sina
regleringsbrev i någon form sedan 2009, då regeringen beslutade om en
nationell bredbandsstrategi med det övergripande målet om att år 2020 bör 90
procent av Sveriges hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100
Mbit/s. Länsstyrelsernas uppdrag i regleringsbrevet för 2015 var följande:
Infrastrukturplanering
39. Länsstyrelserna ska verka för att det riksdagsbundna målet om att
Sverige ska ha bredband i världsklass nås. Varje länsstyrelse ska med
utgångspunkt i detta: Redovisa hur länsstyrelsen har verkat för att det
riksdagsbundna målet nås samt vilka andra faktorer som har påverkat
utvecklingen inom it-infrastrukturområdet i länet. Redovisning ska

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Post- och telestyrelsen inom utgiftsområden 22
Kommunikationer
1
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göras i enlighet med Post- och telestyrelsens (PTS) anvisningar senast
den 1 februari 2016.2
I enlighet med skrivningen ovan har länsstyrelserna en viktig roll i landets
bredbandsutveckling. Detta grundar sig inte enbart på deras roll som
beslutsfattare när det gäller offentliga medel till bredbandsutbyggnad, utan även
som koordinerande aktörer, vilka har möjlighet att påverka och driva
utvecklingen framåt - inte minst genom att engagera den lokala nivån. Med en
överblick över nuläget i sitt område är de även en naturlig samtalspart till
marknadsaktörer. Det är med utgångspunkt i dessa roller som PTS har tagit
fram anvisningar för hur de berörda länsstyrelserna ska redovisa utvecklingen
inom it-infrastrukturområdet. Liksom tidigare år har detta gjorts genom en
enkät med frågor om bland annat samverkan med kommuner, arbetet med
bredbandsstrategier, samt uppfattning om framgångsfaktorer och utmaningar.
Enkäten har stora likheter med föregående års enkät men några nya frågor har
lagts till och något tagits bort. En sammanställning av total stödförbrukning
redovisas i ett annat regeringsuppdrag3 som redovisas i mars 2016.
Denna enkät om länets utveckling inom it-infrastrukturområdet 2015 ställdes
till samtliga länsstyrelser under perioden december 2015 till januari 2016. Även
regionen har en viktig roll i landets bredbandsutveckling. Därför ombads
länsstyrelsen i instruktionen för enkäten, att fylla i densamma i samråd med
regionen i de fall regionen har ett bredbandsansvar. Därefter har länsstyrelsen
rapporterat in det gemensamma svaret till PTS. Enkäten skickades ut per mejl
och var en webbenkät. Samtliga län har svarat.
En annan enkät har skickats ut till de nyutnämnda bredbandskoordinatorerna
och fokuserar på uppföljning av bredbandskoordinatorernas verksamhet 2015
och kommer att publiceras i slutet av mars 2016.
I denna promemoria redovisas PTS sammanställning och övergripande analys
av enkätsvaren om länets utveckling inom it-infrastrukturområdet 2015.

2
3

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende länsstyrelserna
Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering av efterfrågan på medel.
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Arbete med bredbandsstrategi

PTS vill liksom i tidigare rapporter fortsätta trycka på vikten av
bredbandsstrategier, som är ett viktigt instrument för att förankra och prioritera
bredbandsfrågor i länet. För att kunna nå uppställda mål krävs att strategin blir
ett levande dokument som följs av en handlingsplan. Genomförandefasen av
strategin är lika viktig som framtagandet då den säkerställer ett fortsatt
engagemang och ett långsiktigt arbete med frågan.
Tabell: Länens redovisning angående bredbandsstrategier 2015

Län

Finns det en regional
bredbandsstrategi eller
motsvarande i länet?

Är den regionala
bredbandsstrategin
beslutad?

Finns det en
genomförandeplan eller
motsvarande?

Blekinge

Ja, 2015

Ja

Ja

Dalarna

Ja

Ja

Ja

Gotland

Ja

Ja

Ja

Gävleborg

Ja

Ja

Ja

Halland

Ja, 2015

Ja

Nej

Jämtland

Ja

Ja

Nej

Jönköping

Ja, 2015

Nej, pågår

Nej

Kalmar

Ja

Ja

Nej, pågår

Kronoberg

Ja, 2015

Ja

Nej

Norrbotten

Ja

Ja

Ja r

Skåne

Ja

Ja

Nej

Stockholm

Ja

Ja

Nej, pågår

Södermanland

Ja under 2014

Ja

Ja under 2014

Uppsala

Ja

Ja

Nej

Värmland

Ja

Ja

Västerbotten

Ja under 2014

Nej

Västernorrland

Ja under 2014

Ja

Ja under 2014

Västmanland

Ja

Ja

Nej pågår

Västra Götaland

Ja

Ja

Ja

Örebro

Ja

Ja

Nej

Östergötland

Ja

Ja

Ja

Total

Ja: 21 (17 2014)
Nej: 0 (2014 4)

Ja: 19 (15 2014)
Pågår:1
Nej: 1

Ja: 11 (13 2014)
Pågår: 4 (5 2014)
Nej: 6 (2 2014)

Ja under 2014
4

Ja under 2014

I Västerbotten är bredbandsstrategin framtagen av stadsnäten och AC-Net och är inte politiskt
antagen/beslutad på regional nivå.
4
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Vid utgången av år 2015 hade samtliga 21 län en bredbandstrategi, vilket är en
ökning från 17 län året innan. Det är 4 län, Jönköping, Kronoberg, Halland och
Blekinge som upprättat en bredbandsstrategi under år 2015. Dessutom är det 7
län av de som redan hade en strategi som har uppdaterat den under 2015.
I svaren framgår att många län (14 län) har lagt in den regionala
bredbandsstrategin som en del av den digitala agendan eller till och med likställs
med den digitala agendan. ”Framtida riktning för bredbandsstrategin ingår
numera som en del i regionala digitala agendan, DA, som antogs av
Länsstyrelsen och Region Gotland i juni 2015.” (Gotland)
PTS e-tjänst Bredbandskartan (www.bredbandskartan.se) visar länens
bredbandsstrategier. På bredbandskartan finns en länk till respektive läns
bredbandsstrategi.
Bredbandsstrategin hade förankrats i 20 län vilket kan jämföras med 17 län
föregående år (samtliga som hade en bredbandsstrategi). Det län som inte
förankrat sin bredbandsstrategi än (Jönköping) har planerat att göra detta under
2016. Förankringen kan ske på olika sätt i länen. I 17 län har kommunerna i
länet har varit delaktiga i framtagningen av den regionala bredbandsstrategin
och i ett fall har kommunerna blivit informerade efteråt. I 14 län har
bredbandsstrategin remitterats till och accepterats av kommunerna. I 18 län har
länsstyrelsen varit delaktig vid framtagning och i två var länsstyrelsen inte
delaktig. I 14 län har regionen varit delaktig vid framtagning. Marknadsaktörer
har varit involverade i processen i 12 län.
Bredbandsstrategin hade beslutats i 19 län, oftast av länsstyrelsen och/eller
regionfullmäktige vilket är en ökning från 15 län året innan. I 12 fall var
bredbandsstrategin beslutad av länsstyrelsen och i 8 av regionförbundet. Av
dessa var 5 bredbandsstrategier beslutade av både länsstyrelsen och
regionförbundet. En av de två (Jönköping) som inte beslutat om strategin
kommer att göra det under år 2016 eftersom de vill invänta uppdateringen av
den nationella bredbandsstrategin. Den andra är inte politiskt antagen/beslutad
på regional nivå eftersom bredbandsstrategin hade tagits fram av stadsnäten
och AC-Net (Västerbotten). Övriga som varit med i beslutet har varit
regionfullmäktige och landstinget i några län.
En genomförandeplan eller handlingsplan är ett viktigt instrument för att
bredbandsstrategin ska realiseras. 11 län hade år 2015 en dokumenterad
handlingsplan. Året innan hade 13 län angett att de hade en genomförandeplan.
Minskningen beror på att frågeställningen ändrats till att 2015 endast avse
dokumenterade handlingsplaner. Därutöver är det fyra län som har en
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dokumenterad genomförandeplan under utarbetande och flera av de övriga
länen har planer att ta fram en handlingsplan.
Hälften (12 län) avser att följa upp strategin årligen eller oftare, vilket är ungefär
lika många som ett år tidigare. I fyra län avses strategin följas upp mer sällan än
årligen och resterade 5 län avser att följa upp men vet inte hur ofta.
På regional nivå ligger de regionala utvecklingsstrategierna och
utvecklingsprogrammen (RUS/RUP) till grund för prioriteringar avseende
regional tillväxt. Det är därför av intresse om det finns en koppling mellan den
regionala utvecklingsstrategin/programmet och bredbandsstrategin i länet.
Majoriteten av länen (16 län) hade kopplat den till annan regional
planering och resterade 6 hade arbete på gång. I de flesta fallen (14 län) var
den kopplad till det regionala utvecklingsprogrammet och den regionala digitala
agendan (14 län).
Innehållet i den regionala bredbandsstrategin har undersökts:
Figur 1: Innehållet i bredbandsstrategin
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Bredbansstrategin innehåller:










Länets önskade mål för bredbandsutbyggnaden
Näringslivets och offentliga aktörers behov av bredband
Strategier för samverkan med andra aktörer för bredbandsfrämjande
Robusthetsaspekter i IT-infrastrukturen
Finansiering av bredband
Kartläggning av befintlig, känd IT-infrastruktur
Identifiering av "vita fläckar" (underförsörjda områden)
Önskade mål för mobila nät
Annat

Under ”Annat” har länen bland annat angett: En analys av styrkor och
utmaningar för arbetet med bredbandsinfrastrukturen i länet samt en
samhällsekonomisk analys av den ekonomiska nyttan av fiberutbyggnad.
Sammanställningen ovan indikerar att många län har bredbandsstrategier som
innehåller det som förväntas och behövs för att underlätta för länen och i
förlängningen Sverige att nå målen. Den visar också att det finns några län vars
strategier skulle behöva kompletteras med visst innehåll. Detta bekräftas även
när man läser länens regionala bredbandsstrategier, d.v.s. att innehållet och
detaljeringsgraden varierar samt att innehållet ska vara relaterat till det egna
länet med aktuellt underlag. Det finns därför en förbättringspotential i några
strategier.
Sammantaget ser PTS mycket positivt på att alla länen nu har en
bredbandsstrategi. Men det finns ett fortsatt arbete att göra med att förankra,
besluta, uppdatera och komplettera bredbandsstrategierna i några län. Flera län
vill avvakta med detta arbete tills dess att den nationella bredbandsstrategin
blivit uppdaterad.
Kartläggning av befintlig och planerad it-infrastruktur

En god kunskap om hur tillgängligheten till bredband ser ut i olika delar av
landet är grundläggande för det strategiska arbetet med att tillgodose
bredbandsbehoven. En viktig grund för olika typer av insatser är att kartlägga
it-infrastrukturen, såväl den fasta som den mobila.
Positivt är att i tretton län finns det en kartläggning av den befintliga fasta
infrastrukturen och ytterligare tre län arbetar med detta. Elva län har valt att
även kartlägga och beskriva den planerade fasta it-infrastrukturen och i ytterligare
två län pågår arbete med detta. Sex län har en kartläggning som inte längre är
aktuell och 5 län använder endast kartdata från bredbandskartan.
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Vad gäller den mobila it-infrastrukturen, är det sex län (jämfört med fyra län
föregående år) som har gjort en kartläggning av den befintliga mobila itinfrastrukturen och fyra som har ett pågående sådant arbete. I 9 län används
bredbandskartan för mobil it-infrastruktur och i 5 län finns inte någon mobil
kartläggning.
Figur 2: Antal län som har kartlagt fast resp. mobil it-infrastruktur
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Sammantaget ser PTS att antalet län med en kartläggning, fast och mobil, ligger
på ungefär samma nivå som föregående år. Det är bekymmersamt att den fasta
kartläggningen i flera fall inte har uppdaterats eftersom den inte gör så stor
nytta om den inte är aktuell och att antalet län som har kartor inte ökat. En
förklaring som anges är att det i några fall är kommunerna som håller i
kartläggningen av den mobila infrastrukturen.
Bredbandskartan är ett webb-verktyg som PTS och Bredbandsforum tagit
fram (www.bredbandskartan.se). Länen fick besvara hur länsstyrelserna och
regionerna använder bredbandskartan.
Alla län utom två använder bredbandskartan. De två som inte använder den har
använt den som bas och sedan tagit fram ett mer förfinat kartmaterial specifikt
för det aktuella länet. De flesta län använder bredbandskartan som underlag vid
stödhantering (18), kartläggning och uppföljning (16) av samt för presentationer
(16) och hälften vid arbete med bredbandsstrategin.
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Figur 3: Länen använder bredbandskartan på följande vis:
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Robusthet i IT-infrastrukturen

På frågan om länen arbetar med robusthet i bredbandsnäten har 12 av 21 län
svarat att de arbetar med att skapa ökad robusthet i bredbandsnäten, 7 län har
angett att de inte gör det och 2 län vet inte. Flera av länsstyrelserna som arbetar
med robusthet har angett att de informerat om vikten av robusta nät, samarbete
med marknadens parter om redundans, genomför speciella projekt och genom
remissvar till Jordbuksverket om vikten av robusthet. De som inte arbetar med
robusthet har angett att de följer de regler och villkor som följer med stöden,
men de har inte tid och resurser för att arbeta aktivt med denna fråga.
Den regionala bredbandsstrategin innehåller robusthetsaspekter i ITinfrastrukturen i 13 av 21 län.
”I nära samarbete med marknadens parter och PTS driver Länsstyrelsen och
Region Gotland ett mycket aktivt arbete för att skapa redundans och robusthet.
”
Personella resurser

Det krävs resurser för ett aktivt arbete mot bredbandsmålen. I alla länen finns
det personella resurser på länsstyrelsen och regionen för att arbeta med
bredbandsfrågor.
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På länsstyrelserna var i genomsnitt arbetet fördelat på 2,6 heltidsresurser
vilket är en ökning från 2,0 föregående år. I genomsnitt var 1,5 resurser avsatta
för hantering av stödfrågor, en halvresurs för strategiskt arbete, en halv för
samverkan och resten för information. Skillnaden mellan länen var stor
framförallt avseende stödhanteringen (3,9 – 0,1 heltidsresurser) vilket beror på
lokala skillnader och den aktuella situationen avseende stöd. De personella
resurserna på länsstyrelserna var oförändade eller hade ökat i 17 län avseende
information, samverkan om stödhantering i landsbygdsprogrammet och det
strategiska arbetet. Att det startegiska arbetet har ökat på några länsstyrelser
beror på att en regional bredbandskoordinator har anställts och i vissa fall har
placerats på länsstyrelsen.
På regionerna var arbetet fördelat på i genomsnitt 1,8 heltidsresurser. Drygt en
halvtid var avsatt för strategiskt arbete, en halv för samverkan och resten för
information och stödfrågor. De personella resurserna på regionerna var
oförändade eller hade ökat i 15 län avseende information och samverkan om
stödhantering medan det strategiska arbetet har ökat eller var oförändrat i 17
län. Resurserna hade inte minskat i någon region.
Tillsättande av regionala bredbandskoordinatorer
Länsstyrelsernas och regionernas arbete med bredband har under 2015
påverkats av beslutet att tillsätta bredbandskoordinatorer. I olika sammanhang,
exempelvis i Bredbandsutredningens betänkande Bredband för Sverige in i
framtiden (SOU 2014:21) och i Bredbandsforum, har vikten av regional
samordning uppmärksammats, liksom att det finns behov av en funktion på
regional nivå som tar ett helhetsgrepp kring frågor kopplade till
bredbandsutbyggnad. Mot denna bakgrund beslutade regeringen den 28 maj
2015 att uppdra åt fyra länsstyrelser och erbjuda 17 regioner att införa en
funktion som regional bredbandskoordinator (se mer information i
N2015/04465/ITP5). Vilken aktör som har fått erbjudandet/uppdraget att
upprätthålla en funktion som regional bredbandskoordinator under perioden
2015-2020 varierar mellan de olika länen och följer det regionala
utvecklingsansvaret för respektive län. Syftet med införandet av regionala
bredbandskoordinatorer är enligt beslutet att öka samordningen och därmed
effektivisera arbetet på regional nivå. De regionala bredbandskoordinatorerna
ska enligt regeringsbeslutet verka för övergripande samordning, samverkan och
samarbete i bredbandsfrågor samt fungera som kontaktpunkt för sådana frågor
i respektive län för såväl offentliga som privata aktörer.

5http://www.bredbandsforum.se/Global/Dokument/Bredbandskoordinatorer/Uppdrag%20respektive%

20erbjudande%20om%20regionala%20bredbandskoordinatorer%202016.pdf
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Samtliga län har enligt uppgifter antingen anställt en bredbandskoordinator eller
i de län man ännu inte har avslutat rekryteringen (tre län) finns tillfälliga
lösningar på plats.
Samverkan

Samverkan mellan länsstyrelsen och regionen
Samverkan mellan länsstyrelsen och regionen sker i alla län som har en region.
Det finns stora skillnader i samverkan. Flera län (Skåne, Dalarna, Västra
Götaland, Gotland) samverkar nära med till exempel ett gemensamt
bredbandsforum eller annan gruppering med täta möten. Fler län uppger att
samverkan har skett i samband med framtagande av den digitala agendan. Flera
län nämner även organisationen runt de regionala bredbandskoordinatorerna. I
några län sker samverkan mer ad hoc till exempel i Värmland ”hittills har vi
talats vid när situationen krävt detta. Nu hoppas vi dock på ett mer strukturerat
samarbete framöver (bredbandskoordinatorn)”.
Samverkan med regionala bredbandskoordinatorer
De flesta län nämner tillsättandet av regionala bredbandskoordinatorer i
enkäten. Tillsättandet av dessa kommer att påverka hur länsstyrelsen
respektive regionen arbetar med bredband. Flera län har angett att
samverkan kommer att förbättras med bredbandskoordinatorn. Flera län
har börjat ta fram nya sätt att samarbeta med den regionala
bredbandskoordinatorn.
Samverkan med kommunerna
Kommunerna har en betydelsefull roll för bredbandsutvecklingen i länet. En
kommun är markägare, beslutar om olika tillstånd, utövar tillsyn, är beställare
och användare av bredbandstjänster, är ofta stadsnätsägare och ibland
mottagare av statliga stöd för bredbandsutbyggnad. Kommunen är också ofta
samtalspartner till lokala utvecklingsgrupper (byalag).
Alla län samverkar med kommunerna men det sker med varierande intensitet.
Majoriteten av länen har regelbundna möten med kommunerna, i de fall det
förekommer, med de kommunala bredbandskoordinatorerna.
Hur har samverkan organiserats?
Samverkan i länen har vuxit fram på olika sätt. I två län sker samverkan
genom ett regionalt bredbandsforum (Dalarna och Skåne) där bland andra
länsstyrelsen, regionen och representanter från kommunerna ingår.
Östergötland har också ett forum, regionalt forum för IT-infrastruktur. I
flera län finns samverkansgrupper eller likande för bredbandsfrågor (till
exempel Västra Götaland, Västmanland och Gävleborg). Några län har ett
mycket nära samarbete mellan regionen/regionförbundet och länsstyrelsen
(t. ex Gotland och Dalarna). Några länsstyrelser har ett mycket nära och
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aktivt samarbete med bredbandsaktörer så som IT-Norrbotten i Norrbotten
och AC-net i Västerbotten. De mer formaliserade grupperna har mer
regelbundna, tätare och mer strukturerad samverkan än de som inte har en
formaliserad grupp. Hälften av länen har inte något gemensamt forum, men
träffats i olika grupperingar där olika frågeställningar lyfts. Flera län anger
att samverkan underlättas i de län och kommuner där det finns tydliga
bredbandssamordnare.
Kommunernas syn på samverkan med länsstyrelse och region
Kommunerna har i en annan enkät6 fått svara på om de haft någon form av
lokalt/regionalt samarbete med aktörer inom bredbandsbranschen som
syftar till att främja bredbandsutbyggnad. Där svarade 64 procent av
kommunerna (186 kommuner) att de har samarbetat i någon form med
länsstyrelsen och/eller regionen, se figur nedan. Av dessa kommuner så
hade 140 kommuner samarbetat med länsstyrelser och 120 med regionen.
Flest kommuner har svarat att de samarbetar med byalag (153 kommuner).
Ett år tidigare svarade 194 kommuner att de hade samarbete med
länsstyrelsen regionen/regionförbundet men då ingick även
kommunförbundet varför man inte klart kan säga att det skett en
minskning.
Figur 4: Antal kommuner som angett att de har någon form av
samarbete med aktörer som syftar till att främja utbyggnad av
bredband
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I kommunenkäten fanns även en fråga om kommunen fått någon form av
stöd (kompetens, finansiellt stöd eller annat stöd) från andra offentliga
aktörer (exempelvis regionen, regionförbundet, länsstyrelsen och/eller
6

Resultat från bredbandsundersökning till kommunerna 2015, planerad publicering i april 2015
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kommunförbund) avseende bredbandsutbyggnad under de senaste 12
månaderna. Antalet kommuner som svarat att de fått stöd minskade
avsevärt från 2014 till 2015, från 156 till 91 kommuner. Detta kan
framförallt förklaras av att antalet kommuner som angett att de fått
finansiellt stöd minskat (från 113 till 51 kommuner) samt att frågan 2015
endast avsåg innevarande år.
Figur 5: Antal kommuner som angett att de fått någon form av stöd från
regionen, regionförbundet, länsstyrelsen och/eller kommunförbund
avseende bredbandsutbyggnad under de senaste 12 månaderna.
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Samverkan med andra län:
Samarbetet kan ske i form av gemensamma projekt för att anlägga bredband,
gemensam planering av framtida it-infrastruktur eller genom
informationsutbyte rörande strategier, kartläggningsarbete eller andra typer av
samverkan mellan län. På frågan om län samarbetar med andra län för att skapa
tillgång till bredband har 17 län svarat ja, vilket är en ökning från 12 län år 2014.
På frågan hur samarbetet sker svarade 16 län genom erfarenhets-, informationsoch kunskapsutbyte och 4 län genom gemensamma bredbandsprojekt. Så gott
som samtliga som angett att de samverkar, har samarbetat avseende
handläggningen av stöd i landsbygdsprogrammet eller regionalfonden samt de
regelverk och föreskrifter som styr hanteringen. De som samverkar har främst
angett grannlänen.
Samverkan med marknadens aktörer
I årets enkät svarade 17 län att de samverkat med marknadsaktörer avseende
bredbandsutbyggnad. Det är en ökning från 2014 års enkät då ungefär en
tredjedel av länen nämnde att de samverkade med marknadsaktörer.
I årets enkät nämnde flera län framförallt IP-Only men även det egna
stadsnätet/ kommunala bredbandsbolaget och Telia.
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Nedan följer ett urval av citat från länens svar:
”Vi har haft flera möten med både Telia Skanova och IP-Only. Frågor som
diskuteras är bland annat hur vi kan hitta synergier mellan marknadsmässig och
stödfinansierad utbyggnad. Det kan t.ex. handla om klusterbildning för en mer
effektiv utbyggnad. Exempelvis hur vi ska hantera mindre tätorter som inte
omfattas av stödet. Vi diskuterar även synergier mellan utbyggnad av fast och
mobil IT infrastruktur. (Södermanlands län)
”Flitiga kontakter framförallt hur tillgängliga stödmedel ska utnyttjas på bästa
sätt. Kontaktskapande mellan byanät och resp kommunalt bolag. Även andra
marknadsaktörer, framförallt IP-Only ingår i kontaktnätet i samband med
byanätsplaneringen.” (Blekinge)
”Stark påverkan genom den utveckling som skett efter EQTs (här ingår IPOnly) inträde på marknaden.”(Skåne)
”Fler marknadsaktörer har expanderat under året, både i tätorter och på
landsbygd. IP-Only har i samarbete med byalag ansökt om stöd till flera
bredbandsprojekt, gäller Uppsala och Östhammars kommuner. (Uppsala)
”IP-Only utmanar och skyndar på offentligt och privat beslutsfattande genom
sitt ökande engagemang i länet.” (Dalarna)
”Fler marknadsaktörer har dykt upp och börjat marknadsföra sig för olika
aktörer i länet. Telia har blivit mer aktivt och flera kommuner har ingått
samarbetsavtal med Telia om utbyggnad.” (Västmanland)
”Vissa av länets kommuner har tecknat avtal med någon av marknadens aktörer
för att åstadkomma en kraftfull och heltäckande utbyggnad av bredband inom
kommunen. Sådana initiativ ser länet positivt på och vi kommer att stimulera
och stödja en fortsatt sådan utveckling. Vi upplever att samarbetsklimatet
mellan de stora marknadsaktörerna har förbättrats under 2015. (Västra
Götaland)
Som tidigare nämnts har några län ett mycket nära och aktivt samarbete med
nätägande aktörer som AC-Net i Västerbotten och Norrbotten med ITNorrbotten. Under året har också ett nytt regionalt bredbandsbolag skapats i
Västra Götaland, Netwest, som ska saluföra alla kommunala fiberstrukturer
mot marknaden och vara ett marknadsföringsorgan för framtida paraplyer av
fiberföreningar.
Samverkan med byalag
Så gott som alla län (19) har arbetat för att underlätta för
byalagen/fiberföreningar för utbyggnad av bredband under 2015 och de flesta
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län verkar har lagt mycket tid på detta under året. Några fall där länet inte
arbetat med byanätet beror det på att kommunerna har den uppgiften. De flesta
länsstyrelser har medverkat vid informationsträffar och informerat om
bredbandsutbyggnad kopplat till stödmedel från landsbygdsprogrammet,
deltagit på större aktiviteter som anordnas av byalag, vilka syftar till att samla
bygden för att öka invånarnas förståelse för möjligheterna med bredband och
sprida kunskap om vad bredband innebär. Länen har även deltagit på möten
med de olika byalagen i samband med planeringen av deras projekt. Här har
hjälp getts för att avgränsa projekt på lämpliga sätt, kontaktvägar med
respektive kommunalt bolag och i vissa fall även med andra kommersiella
aktörer. Några län har informerat via sin webbsida och via telefon. I
Södermanland driver länsstyrelsen och regionförbundet tillsammans med
Länsbygderådet (Hela Sverige Ska Leva) en särskild byanätsgrupp.
Uppdraget att verka för att nå målen i regeringens
bredbandsstrategi

I enkäten ställdes frågor om vilka särskilda åtgärder länen vidtagit under 2015
för att bidra till att målet om att Sverige ska ha bredband i världsklass ska nås
och vilka faktorer och aktiviteter som har påverkat utvecklingen av bredband i
länet under året. Här avses både länsstyrelsen och regionens aktiviteter samt
andra faktorer som påverkar utvecklingen. Svaren på dessa frågor redovisas
nedan genom att ge exempel från län.
Åtgärder som länen angett att de vidtagit under 2015 för att bidra till att
målet om att Sverige ska ha bredband i världsklass ska nås.
1) Informerat om förutsättningarna för bredbandsstöd inom
landsbygdsprogrammet samt påverkat regelverk
Länsstyrelserna har som uppgift enligt sitt regleringsbrev att informera
projektägare om gällande regelverk för stöd till bredbandsutbyggnad i enlighet
med Jordbruksverkets riktlinjer och relevant reglering. Jordbruksverkets
landsbygdsprogram (LBP) för bredbandsstöd öppnades för ansökningar den 3
september 2014. Syftet bakom att öppna upp för ansökningar var att möjliggöra
för projekt att dra på sig kostnader (endast kostnader efter ansökan är
stödberättigade). Men eftersom regelverket ännu inte var färdigt fick ansökan
göras på egen risk. Jordbruksverkets it-system för ansökningar var inte heller på
plats. Jordbruksverket har publicerat information om stödet löpande. Det
formella regelverket trädde i kraft i december 2015.
Alla länsstyrelser nämner att de hållit olika informationsmöten för främst
kommuner, byalag och marknadsaktörer om bredbandsutbyggnad kopplat till
stödmedel från landsbygdsprogrammet. Alla län har framfört att förseningar i
landsbygdsprogrammet och avsaknad av föreskrifter försvårat deras arbete med
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att informera intressenter. Många län har haft som mål för sina dialoger att
förtydliga processen och upprätthålla tålamodet hos de stödsökande.
”Mycket arbete har lagts ner i arbete med stödfrågorna inom ramen för
landsbygdsprogrammet.” (Västmanland)
”Försökt påverka regelverk och riktlinjer för stödet inom
landsbygdsprogrammet så att det bättre ska bidra till måluppfyllnad.”
(Västerbotten)
”Samtliga beviljade stödmedel i förra landsbygdsprogrammet har betalats ut.
Gemensamma och enskilda informationsmöten om bredbandsstöd har
genomförts med stödsökande och med kommunerna. Intern och kommunal
samordning av tillstånd och dispens vid grävning har inletts inför nya beslut om
bredbandsstöd 2016.” (Stockholm)
2) Medverkat i bredbandsprojekt
Flera län nämner att de varit delaktiga eller drivit bredbandsprojekt under 2015.
Dessa projekt har varit inom ramen för regionalfonderna,
landsbygdsprogrammet, robusthetsprojekt med PTS-stöd, projekt med
markandsaktörer eller annat till exempel i egen regi.
Tillväxtverkets regionala utvecklingsfond (ERUF) beslutades i maj 2015 och
Tillväxtverket har handlagt stödfrågorna sedan dess. Stödet avser byggnation av
ortssammanbindande nät där sådana saknas och målet för stödet är att bidra till
att ansluta företag till snabbt bredband.





Länsstyrelsen i Jämtlands län och Region Jämtland Härjedalen har
samverkat i projektutformningen kring redundant fiberförbindelse
mellan Åsarna och Mittådalen, ett PTS robusthetsprojekt som
ytterligare stärker möjlighet till utbyggnad av fiber i mycket glest
bebodda områden. Länsstyrelsen har även medverkat i ett uppdrag från
Tillväxtverket att ta fram en behovskartläggning av ortsammanbindande
nät i länet. (Jämtland)
”Vi har startat bredbandsprojektet Dig.2020.” (Västernorrland)
”Genom Paraplyprojekt har landsbygderna getts möjligheter som
annars inte skulle kunnat komma till. Ett pilotprojekt tillsammans med
marknadsaktör och två av länets kommuner för att hitta modeller att nå
90 procent även i kommunernas landsbygder.” (Örebro)

3) Tillsatt bredbandskoordinator
Många län nämner som en särskild åtgärd för bidra till att målet om att Sverige
ska ha bredband i världsklass tillsättning av en regional bredbandskoordinator.
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Flera län har nämnt att de börjat med arbetet runt inrättandet av en
bredbandskoordinator eller börjat planera det. I flera län nämndes tillsättandet
av bredbandskoordinatorn positivt och förväntansfullt.
”Hittills har vi (länsstyrelse och region) talats vid när situationen krävt detta.
Nu hoppas vi dock på ett mer strukturerat samarbete framöver med hjälp av
bredbandskoordinatorn! ”(Värmland)
”Tjänsten fyller en viktig funktion när det gäller att samordna och mobilisera
intressenter och resurser i arbetet med att skapa ett fungerande fibernät i hela
länet, då stöd kan lämnas genom både landsbygdsprogrammet och det regionala
strukturfondsprogrammet.” (Jämtland)
Det finns också län som är skeptiska till att placeringen av den regionala
bredbandskoordinatorn följer det regionala utvecklingsansvaret.
”Den fasta placeringen av bredbandskoordinatorn på regionen kommer att
påverka arbetet framåt, då Länsstyrelsens arbete kommer fokuseras till
stödhantering. Region Örebro län nyanställer och hittar nya arbetssätt. Genom
många års medvetet processarbete har bygder och kommuner "lärt" sig ett
arbetssätt som man nu måste lära om. ” (Örebro)
4) Tagit fram eller uppdaterat regional bredbandsstrategi
Fyra län har tagit fram och enats kring en regional bredbandsstrategi. Ytterligare
län har arbetat med den regionala digitala agendan eller uppdaterat sina
bredbandsstrategier. Se avsnitt ”Arbete med bredbandsstrategier”.
5) Aktiviteter för ökad efterfråga
Några län, såsom Blekinge, Halland, Södermanland och Kalmar har angett att
efterfrågan på it-infrastruktur är låg och att de därför genomfört olika
aktiviteter.
”Vi har försökt bidra till en högre medvetenhet om digitaliseringens
möjligheter. Användningen och utbudet av digitala tjänster driver intresset för
fiberutbyggnad. Länsstyrelsen planerade för en kunskapsdialog kring
användningen av digitala tjänster riktat mot kommunerna. ”(Södermanland)
6) Inte så mycket aktivitet under 2015
Några län uppger att de under 2015 inte genomfört så mycket aktiviteter.
”I stort upplever vi att det varit ett vakuum under 2015, i väntan på regelverket
för landsbygdsprogrammet. Vi har försökt hantera oro och frustration från det
växande antalet fiberföreningar.” (Värmland).
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”Länsstyrelsen har under 2015 inte haft ett starkt arbete med
bredbandsutbyggnaden då bredbandsansvarig slutat och anställningen av
bredbandskoordinatorn började först i december.”(Norrbotten)
Faktorer, aktiviteter och utmaningar som påverkat
utvecklingen av bredband i länen under 2015

Länens svar på frågan om vilka faktorer och aktiviteter som påverkat
utvecklingen av bredband i länet under 2015 samt vilka utmaningar de haft
sammanfattas nedan, även här med hjälp av citat från länens svar.
Fortsatt fiberutbyggnad, i och allt mer utanför tätort
Några län poängterar att utbyggnaden av fiber har fortsatt. (Bland andra
Gotland, Stockholm och Norrbotten)
”De centrala tätbebyggda delarna av Stockholms län har upplevt en kraftig
utbyggnadsfas som ser ut att fortsätta under 2016. Det har ställt krav på god
internsamordning och marknadsdialog hos flera kommuner. Utbyggnadstakten
har sporrat vissa marknadsaktörer att titta längre ut utanför tätorterna. I några
fall har säljkampanjerna inte fullt anpassats efter lokala förhållanden, varför i
enskilda kommuner har upplevt hur ambitiösa säljkampanjer dragits in när
upplevd penetration varit för låg.” (Stockholm)
”IT-Norrbotten har arbetat vidare med utbyggnad.”(Norrbotten).
”Vi slutför just utbyggnaden av fiber till alla inklusive fritidsboende på hela ön.”
(Gotland)
Ökat engagemang hos marknadsaktörer för fiberutbyggnad
Flera län tar upp ett ökat intresse och verksamhet från marknadsaktörer så som
privata aktörer, stadsnät och byanät. Speciellt har aktören IP-Only nämnts av
flera länsstyrelser. Se mer i avsnitt ”Samverkan med marknadsaktörer”.

Länsstyrelsernas utmaningar
Utmaningarna kan på ett kort sätt sammanfattas enlig följande:
”Utmaningar finns flera: att öka förståelsen för behovet av bredband i
samhället; att stödpengarna inte kommer att räcka; att säkra hushållens och
företagens tillgång till bredband av hög kapacitet på landsbygden; att få till en
fungerande samordning mellan kommuner och inom kommuner, mellan
kommuner och marknadsaktörer etc.” (Västmanland)
Nedan följer de huvudsakliga utmaningarna som länen identifierat.
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Alla län har nämnt att det försenade bredbandsstödet och dess regler
som man uppfattar som otydliga varit ett hinder.
Många län nämner att det då har varit extra viktigt med god samverkan:

”Förseningen av både regionalfonden och landsbygdsprogrammet har påverkat
oss negativt. Länets förmåga och vilja att samarbeta gör att vi hjälps åt med
svåra frågor och tillsammans driver saker framåt. Detta är mycket positivt för
utvecklingen i länet.” (Jämtland)
”Stödmedel har saknats då landsbygdsprogrammet inte kommit igång. Under
2015 fanns en osäkerhet kring stödregler, samordningsansvar mm som gjort det
svårt att ge tydlig information och stötta byalag och kommuner under året. En
utmaning för bredbandsutvecklingen är nya stödregler, framtida samordning
och arbetssätt.” (Örebro)
”Stödets kraftiga försening har påverkat utbyggnaden på landsbygden negativt.
Det har under året påbörjats långt färre landsbygdsprojekt än tidigare år. En
utmaning har här varit att ha ett fortsatt engagemang hos t.ex. byalag. Vi ser oss
att detta engagemang båda ökat och minskat i olika kommuner. Detta beror
mycket på hur nätägarna i kommunen agerar, ifall de kan ta över projekt och
vad de har för affärsmodeller. Tillgången till ekomomiska stödmedel har varit
svag under året. Landsbygdsprogrammet kom aldrig igång och Östergötland
kan inte få del av medel inom strukturfonderna.” (Östergötland)
”Länsstyrelsens särskilda ansvar och bidrag till målet är att så effektivt som
möjligt hantera stödet till bredbandsutbyggnaden genom
landsbygdsprogrammet. Det har nu gått två år av programperioden och ännu
har vi inte fattat några beslut till bredbandutbyggnaden.” (Västerbotten)
”Komplexiteten i uppläggningen av stödet till bredbandet i
landsbygdsprogrammet har bidragit till förseningen av genomförandet i
landsbygdsprogrammet. Tolkningen av föreskrift och regelverk är inte entydig
vilket bidrar till osäkerhet hos samtliga berörda. Handläggare av stödet i
landsbygdsprogrammet har inte fått svar på alla frågor som ställts till
Jordbruksverket och kan därmed inte lämna besked till den stödsökande vad
som gäller. Det blir m a o en riskfylld verksamhet att bygga bredband.”
(Västerbotten)
”Brist i finansieringen för att uppnå målen. Tillväxtverkets regler för vart OSNnät kan byggas med finansiering från regionalfonden.” (Västernorrland)
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Högt söktryck på bredbandsstöden och utbyggnaden kostar allt mer
I många län är medlen i landsbygdsprogrammet redan intecknade och det råder
ett högt söktryck på bredbandsstödet. Flera län konstaterar att i takt med att
utbyggnaden sker allt längre ut i landsbyggden kostar den också mer.
Nedan följer utdrag från länsstyrelserna svar för att belysa stödsituationen.
”Det finns utmaning i att samordna stödet via LBP med ERUF medlen. Vi har
också sett att våra medel inte räcker till, vi har ansökningar för mer än det
dubbla stödet som vi har idag och det är en utmaning. ”(Jämtland)
”Även det höga söktrycket på bredbandsstödet jämfört med tillgänglig budget
är en utmaning. Det finns en risk att föreningar hittar egna lösningar på
problemet med låg tillgång till bredband vilket ökar risken för att de nät som
byggs inte är robusta och driftsäkra.” (Jönköping)
”Speciella utmaningar är att utbyggnaden successivt går mot områden med allt
lägre kostnadstäckning (landbygd). En utmaning är även att få alla kommuner
till samma insikt om att det handlar om en samhällsbyggnadsfråga och därmed
ge marknaden motsvarande villkor.” (Skåne)
”Medlen i landsbygdsprogrammet är redan nu intecknade. Bebyggelsestrukturen
och terrängförhållandena är sådana i Kronobergs län att det i de flesta fall inte
går att bygga utan stöd eftersom kostnaden för den enskilde blir för hög.
Länsstyrelsen befarar att utbyggnaden i de minsta tätorterna kommer att dröja.”
(Kronoberg)
”Utmaningar i bredbandsutbyggnaden är avstånden och därmed kostnaden.
Det är dessutom inte kommersiellt gångbart att bygga ut i stora delar av länet.
Det skulle behövas 700 miljoner kr för att få ett full gott nät.” (Norrbotten)
 Låg efterfråga i vissa delar av landet, men ökande
”Fortfarande har Blekinge en mycket stor utmaning i den bristande
infrastrukturen. Alltför många i länet saknar fortfarande en tillräckligt snabb
och säker uppkoppling. Dock har det under året märkts ett tydligt trendbrott.”
(Blekinge)
”De utmaningar som regionen kan se är mobilisering av efterfrågan i de
områden där befintlig DSL uppkoppling är tillräckligt bra så att fiber inte
efterfrågas.” (Halland)
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Hur har länsstyrelsen informerat intressenter om gällande regelverk för
stöd till bredbandsuppbyggnad i enlighet med Jordbruksverkets riktlinjer
och relevant reglering under 2015?
Samtliga länsstyrelser har informerat intressenter om stödet från
Landsbygdsprogrammet genom möten, länsstyrelsernas hemsidor, per telefon
och mejl samt med flera olika aktörer. Nedan följer några exempel på
länsstyrelserna svar.
Några län har inte haft någon egen information på hemsidan utan i stor
utsträckning hänvisat stödsökande och andra till Jordbruksverkets hemsida för
att minska risken för att felaktig och inaktuell information ges. (Kronoberg)
Länsstyrelser har träffat kommunernas bredbandssamordnare vid ett antal
tillfällen, ibland ihop med regionen, för att ge dem information om läget och
förseningarna. Bredbandssamordnarna i sin tur har regelbundet haft kontakt
med sina fiberföreningar. (Värmland)
Länsstyrelsen har koncentrerat kommunikationen till de aktörer som på eget
initiativ visat intresse för bredbandsstödet under den här och förra
programperioden och landsbygdsprogrammets partnerskap. (Stockholm)
Södermanland har skapat ett särskilt nätverk för byanätsgrupper och har även
haft kontakt med media.
”Eftersom vårt arbete varit medialt intressant har vi även lyckats få ut
information i dagspress och regional TV och radio. Vi tror oss ha lyckats bra
med att nå ut med informationen eftersom mobiliseringen på landsbygden varit
stor.” (Södermanland)
Tillgång till bredband i länen och jämförelse med
enkätsvaren

Svaren i enkäten vill vi sätta i relation till den faktiska tillgången till bredband.
Nedan visas i tabellen hur tillgången till fiber har utvecklats under de senaste
fem åren, sorterad efter vilket län som har ökat mest mellan 2010 och 2015 i
tillgång till fiber. Siffrorna för 2015 i tabellen är preliminära. Slutliga siffrorna
kommer att redovisas i samband med publiceringen av PTS årliga
bredbandskartläggning i slutet av mars 2016. PTS har bytt mätmetodik och
mäter från om med 2015 andelen hushåll som har tillgång till bredband från att
tidigare ha mät andelen av befolkningen. Bedömningen är att måtten generellt ger
snarlika resultat, men att avvikelser kan finnas i geografiska områden där
befolkningstalet per hushåll typiskt sett är lägre än i andra områden, och vice
versa. Därför måste man ta det i beaktande när man jämför årens värden.
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Tabell: Tillgång till fiber och fiber lan per län
2010 Andel
2015
av
andel av
befolkningen hushållen Ökning i %Län
*
**
enheter
Gotlands län
12%
74%
61%
Örebro län
30%
68%
38%
Stockholms län
46%
79%
33%
Kalmar län
17%
48%
31%
Västra Götalands län
23%
54%
31%
Hallands län
22%
52%
30%
Värmlands län
21%
50%
29%
Jönköpings län
21%
47%
26%
Uppsala län
31%
57%
26%
Skåne län
30%
56%
26%
Gävleborgs län
33%
58%
25%
Östergötlands län
39%
63%
24%
Södermanlands län
37%
59%
22%
Blekinge län
21%
43%
22%
Norrbottens län
39%
60%
21%
Dalarnas län
24%
44%
20%
Kronobergs län
33%
51%
19%
Västmanlands län
45%
63%
18%
Jämtlands län
28%
45%
17%
Västerbottens län
59%
75%
16%
Västernorrlands län
36%
51%
15%

Källa: preliminära resultat från PTS Bredbandskartläggning 2015
* Andel av befolkningen med tillgång till bredband via fiber eller fiber-LAN 2010
** Preliminära uppgifter om andel av alla hushåll med tillgång till fiber eller fiber-LAN i oktober
2015.

Tabellen visar att, till exempel i Gotlands län, hade år 2010 12 procent av
befolkningen tillgång till fiber och fem år senare hade 74 procent av hushållen
tillgång till fiber. Även om det är olika mätmetoder så visar tabellen i vilka län
som det har byggts ut mest samt att samtliga län visar en ökning mellan 2010
och 2015. Metod och jämförelser kommer att beskrivas närmare i PTS
Bredbandskartläggning som kommer att publicera i slutet av mars 2016.

Ökningen av tillgången till fiber beror i första hand på privata aktörers
utbyggnad av fiber och i andra hand utbyggnad med hjälp av stöd. Det är
viktigt att understryka att förutsättningarna är olika i olika län, till exempel vad
gäller attraktiviteten för kommersiella aktörer att bygga ut bredband,
geografiska olikheter, tillgång till kompetens samt vilken roll eldsjälar har haft i
respektive organisation.
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