
    

  

  

  

 

 

 

 

 
Nyhetsbrev PTS bredbandsstöd vecka 15 
Det här är det första nyhetsbrevet om Post- och telestyrelsens bredbandsstöd. Du får det, eftersom 

du på ett eller annat sätt är berörd av informationen om bredbandsstöd. Sprid gärna nyhetsbrevet i 

ditt nätverk bland nätbyggare, bredbandshandläggare och andra intressenter.  

Mejla till bredbandsstod@pts.se, om du har frågor. 

Innehåll 
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 PTS har bjudit in till offentligt samråd 

 Byanäten kan söka bredbandsstöd 

 Tips till nätbyggare på förberedelser 

 Tidplan 

Så blev regionernas 
prioriteringar 
De fyra regionerna har nu gjort prioriteringar 

bland de stödberättigade byggnaderna. Alla fyra 

regioner har valt fler än ett kriterium för sina 

prioriteringar och alla har valt att fritidshus ska 

omfattas. För regionerna tycks det också ha 

varit viktigt att förankra prioriteringarna på 

olika sätt. 

– När den euforiska känslan lagt sig insåg vi att ”Oj, 

vilket jobb vi har framför oss att hantera det här!”. Min 

lycka är att Blekinge är geografiskt ganska litet. Jag 

använde mig av mina kollegors nätverk för dialogen 

och det fanns ett möte inplanerat med 

landsbygdsutvecklarna i Blekinge redan veckan efter 

beskedet om att regionen var utvald. De var 

intresserade så jag föreslog att vi skulle titta på 

prioriteringen tillsammans med bredbands-

samordnarna i respektive kommun, säger Rikard 

Svensson, bredbandskoordinator i Region Blekinge. 

 

Kommunerna visade sig vara intresserade av var 

företag fanns, i relation till de bidragsgrundande 

fastigheterna. 

 

– För att vi skulle få så mycket effekt som möjligt i 

detta var det viktigt att ta hänsyn till de lokala 

förutsättningarna, det har ju respektive kommun bäst 

koll på: Var lider just vår kommun mest av bristen på 

bredband? Här i Blekinge hade kommunerna fokus på 

företag och besöksnäring, vilket också låg i linje med 

den regionala utvecklingsplanen, förklarar Rikard 

Svensson. 

Använde befintliga forum 

I Västernorrlands region kände man också av 

tidspressen, men var glada över att det redan fanns ett 

nätverk för bredbandsfrågor på plats. 

 

– Vi har en satsning i form av ett regionalfondsprojekt, 

som heter Dig2020. Kopplat till projektet har vi ett 

aktivt nätverk i länet där kommuner, länsstyrelsen och 

regionen finns med. Fokus för det projektet är 

ortssammanbindande nät, så vi hade inget 

prioriteringsarbete inriktat mot det som PTS 

efterfrågar. Vi fick börja från noll. Vi inledde arbetet 

med ett referensgruppsmöte med information. Vi hade 

också sedan tidigare en heldag inplanerad för andra 

frågor, som vi styrde om till att prioritera det nationella 

bredbandsstödet, säger Mathias Sundin, 

bredbandskoordinator Region Västernorrland. 

 

Både i Blekinge och i Västernorrland fick grupperna 

arbeta med kartor på träffar. De respektive 

kommunerna fick möjlighet att titta på fastigheterna 

som bedömdes vara stödberättigade i sina kommuner 

och prioritera bland dem. Sedan följde diskussioner om 

prioriteringar på regional nivå – prioriteringarna kan 

nämligen ge fördelar till vissa kommuner. 

 

Tips för jobbet med prioriteringar 

Både Mathias Sundin och Rikard Svensson pekar på att 

det kan vara bra att ha framförhållning och förbereda 

sin region redan nu inför 2021, även om besked om 

kommande utlysningar dröjer. 

 

– Se till att ha ett underlag ni kan börja titta på, 

etablera nätverk och arbetsgrupper som går snabbt att 

aktivera och skaffa en tydlig plan för hur ni ska 

genomföra arbetet och förankringen, både bland 

kommunerna och i regionen, tipsar Mathias Sundin. 

I PTS modell för bredbandsstöd ingår de regionala 

prioriteringarna, för att ge regionerna möjligheten att 

påverka vart bredbandsstödet går. Prioriteringarna får 

genomslag i utlysningen, eftersom de byggnader 

regionen prioriterar ger en ”rabatt” när ansökningarna 

utvärderas. Nu återstår att se vilken effekt 

https://pts.se/sv/bransch/internet/bredbandsutbyggnad/bredbandsstod/regionala-prioriteringar/


    

  

  

  

 

 

 

 

prioriteringarna får när nätbyggarna ska utforma sina 

ansökningar.  

PTS har bjudit in till offentligt 
samråd 
Bredbandsstöd kan bara delas ut för anslutningar som 

inte kommer att få snabbt bredband på kommersiell 

väg och som saknar det i dagsläget. Det betyder att 

Post- och telestyrelsen behöver fråga nätbyggare, om 

de redan har eller planerar att bygga ut snabbt 

bredband till någon av byggnaderna som har 

identifierats. Det gör vi i ett offentligt samråd. Den 31 

mars publicerade vi det offentliga samrådet på vår 

webbplats. 

Senast den 30 april ska nätbyggare som planerar 

utbyggnad eller har byggt bredband till någon av de 

identifierade byggnaderna återkomma med svar till 

Post- och telestyrelsen. 

Byanäten kan söka 
bredbandsstöd 
Post- och telestyrelsens inriktning är att även 

nybildade byanät, utan erfarenhet av nätbygge, ska 

kunna söka bredbandsstöd. Vi har haft en dialog med 

Byanätsforum och Lantbrukarnas riksförbund om 

byanätens möjligheter att söka bredbandsstöd. 

Post- och telestyrelsens avsikt är att ställa krav på att 

den som söker bredbandsstöd har tillgång till den 

erfarenhet och kompetens som krävs för att 

framgångsrikt kunna genomföra ett 

utbyggnadsprojekt internt eller genom någon typ av 

samarbete. Vi kommer även ställa krav på att 

sökanden noga har tänkt igenom hur hela 

utbyggnadsprojektet ska finansieras.  

Vi menar att dessa krav kommer att möjliggöra både 

för redan etablerade och nya byanät att söka stödet, 

genom att till exempel samarbeta med ett byanät som 

redan genomfört ett utbyggnadsprojekt eller någon 

annan nätbyggare. Den slutliga utformningen av alla 

villkor sker efter att regeringen har fattat beslut om 

en förordning som ska styra PTS hantering av 

bredbandsstödet. 

 

 

Tips till nätbyggare på 
förberedelser 
Redan innan utlysningen av bredbandsstödet från PTS 

finns det saker nätbyggare kan göra för att förbereda 

sig inför en ansökan. Ni kan till exempel börja titta på 

byggnadsförteckningarna i varje region, och förbereda 

vilka områden ni skulle vilja söka stöd för. 

PTS kommer att stryka byggnader från 

byggnadsförteckningen, utifrån svaren i det offentliga 

samrådet. Men vår förhoppning är att vi genom att ha 

frågat om planerad utbyggnad redan vid 

datainsamlingen i höstas inte ska få in alltför många 

svar.  

Gör er faktiska projektering och ansökan utifrån den 

byggnadsförteckning som publiceras den 8 juni, men 

förbered er gärna genom att kika redan i samrådet. 

Tidplan 

PTS preliminära tidplan för bredbandsstödet: 

3 februari, PTS utsåg fyra regioner att ta del av årets 

stöd 

10 februari-20 mars, de fyra valda regionerna gjorde 

sina prioriteringar 

31 mars, PTS publicerade underlag för offentligt 

samråd 

31 mars-30 april, offentligt samråd pågår 

8 juni, PTS utlyser möjligheten att söka bredbandsstöd 

6 september, ansökan stänger 

7 september-30 oktober, PTS utvärderar ansökningar 

november, PTS meddelar beslut till nätbyggare som 

ansökt om bredbandsstöd och nätbyggare som blivit 

beviljade bredbandsstöd rekvirerar medel 

december, PTS avslutar 2020 års utbetalningar 

Nästa nyhetsbrev 
Nästa nyhetsbrev publiceras vecka 24. 

https://pts.se/sv/bransch/internet/bredbandsutbyggnad/bredbandsstod/offentligt-samrad-innan-utlysning-av-stod/
https://pts.se/sv/bransch/internet/bredbandsutbyggnad/bredbandsstod/offentligt-samrad-innan-utlysning-av-stod/

