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Vår referens: 21-3731

PTS remissvar avseende remissversion av
regional utvecklingsstrategi för Blekinge län
”Växtplats Blekinge”

Post- och telestyrelsen (PTS) har getts möjlighet att lämna synpunkter på remissversion av
regional utvecklingsstrategi för Blekinge län ”Växtplats Blekinge”. 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
behandlar PTS synpunkter på strategin.

Synpunkter
I remissversionen av Växtplats Blekinge belyses fyra förhållningssätt som utgångspunkt för
utvecklingsarbetet i Blekinge. Dessa är tänkta att genomsyra strategin och beaktas i alla
framtida prioriteringar för att uppnå en hållbar tillväxt och utveckling i regionen för både
människor och företag. Ett förhållningssätt behandlar digital omställning, där det framgår
att alla invånare och aktörer i Blekinge ska vara delaktiga i omställningen och omfattas av
ökad tillgång till digitala tjänster, digital kompetens och digital utveckling. Inom ramen för
utvecklingsområde 1 ”Hållbar samhällsplanering” beskrivs digital infrastruktur som en
förutsättning för att lyckas med digital omställning och för att kunna leva, arbeta och
utvecklas i hela Blekinge. PTS instämmer i att en välfungerande, men också tillförlitlig,
digital infrastruktur utgör en grundläggande förutsättning för detta.
Inom utvecklingsområde 1 ”Hållbar samhällsplanering” är en prioritering bland annat att
främja en fullt utbyggd digital infrastruktur och digitala tjänster. Ett mål samt delmål för
utvecklingsområdet beskrivs bland annat vara stärkt attraktivitet respektive ökad digital
tillgänglighet. PTS ser positivt på denna prioritering.
PTS vill också upplysa om sitt uppdrag att vara ansvarig myndighet för stöd för utbyggnad av
elektroniska kommunikationer i enlighet med förordningen (2020:266) om statligt stöd för
utbyggnad av bredbandsinfrastruktur. PTS ska säkerställa att samtliga Sveriges regioner
med stödberättigade byggnader kan komma ifråga för fördelning av stödmedel. PTS ska vid
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utförandet av uppdraget verka för en god tillgänglighet till snabbt bredband i hela Sverige,
inte minst i mer glesbefolkade områden, samt främja att stödet får god geografisk spridning.
Det nationella bredbandsstödet kommer totalt att uppgå till 2,85 miljarder SEK under
perioden 2020-2025.
Yttrandet har beslutats av enhetschefen Nicklas Liss-Larsson. I ärendets slutliga
handläggning har även handläggaren Jessica Johansson (föredragande) deltagit.
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