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PTS har beretts möjlighet att lämna synpunkter på Lerums kommuns förslag till ny 
översiktsplan. Post- och telestyrelsen (PTS) har enligt 1 § förordningen (2007:951) med 
instruktion för Post- och telestyrelsen ett samlat ansvar inom postområdet och området för 
elektronisk kommunikation. Remissvaret omfattar frågor inom myndighetens 
ansvarsområde.

I Lerums nya översiktsplan finns under rubriken Teknisk infrastruktur nämnt 
telekommunikation. Som underrubrik finns Bredband, där andelen invånare som har till 
gång till bredband redovisas, jämte kommunens bredbandsmål. Bredband och 
telekommunikation ingår i begreppet digital infrastruktur. Hit hör trådbunden och trådlös 
digital kommunikation, liksom mobil och fast dito. Regeringen uttrycker i Sverige helt 
uppkopplat 2025 - en bredbandsstrategi, att regeringen har visionen om ett helt 
uppkopplat Sverige, eftersom det skapar förutsättningar för att bo och verka i hela landet, 
driva tillväxt och innovativ produktion. Sverige helt uppkopplat 2025 - en bredbandsstrategi 
- Regeringen.se Målet för digitaliseringspolitiken är att Sverige ska vara bäst i världen på att 
använda digitaliseringens möjligheter. Mål för digitaliseringspolitik - Regeringen.se

Med respekt för att den nya översiktsplanen är ett kortfattat dokument, ser PTS att Lerums 
kommun med fördel skulle kunna lyfta in den digitala infrastrukturen i en samhällelig 
kontext. Detta mot bakgrund av betydelsen av digital delaktighet samt digitalisering i 
samhällets olika sektorer och verksamheter, på ett individuellt, organisatoriskt, lokalt och 
regionalt plan. Den kommunala fysiska planeringen ger unika möjligheter att skapa 
framförhållning för den digitala infrastrukturen, vilken kräver utrymme under och ovan jord, 
liksom i luften. Risk för målkonflikter och motstridiga behov finns idag och kommer att 
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uppstå på många fler platser (t.ex. gentemot riksintressen och sådana som tar sig uttryck i 
överklagandeprocesser). 

Som en grundläggande infrastruktur behöver digital infrastruktur finnas med som en röd 
tråd genom planeringen av exploatering, byggnation, anläggning osv, liksom annan teknisk 
infrastruktur. Den digitala infrastrukturen måste vara robust och anläggas säkert inför 
kommande miljöutmaningar. Att den digitala infrastrukturen måste motsvara krav på 
driftsäkerhet och motstå störningar och avbrott är en förutsättning för de flesta 
verksamheter, vilket inte minst har märkts under covid-19-pandemin.

PTS har med utgångspunkt från myndighetens verksamhetsområde inga ytterligare 
synpunkter med anledning av vad som föreslås i remissen. 

Detta yttrande har beslutats av enhetschef Nicklas Liss-Larsson. I ärendets slutliga 
handläggning har även Teresia Widigs Ahlin (föredragande) deltagit.
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