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PTS remissvar avseende remissversion av 
Näringslivs- och tillväxtstrategi för 
Stockholmsregionen

Post- och telestyrelsen (PTS) har getts möjlighet att lämna synpunkter på remissversion av 
Näringslivs- och tillväxtstrategi för Stockholmsregionen. 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 Näringslivs- och tillväxtstrategin för Stockholmsregionen belyses 
prioriterade områden inom forsknings- och innovationsstrategi för smart specialisering. 
Inom ramen för det prioriterade området Life science, vård och hälsa beskrivs att de 
påfrestningar som covid-19-pandemin har medfört på sjukvården skapar behov av 
effektivisering, nytänkande och strukturförändring, där digitaliseringens möjligheter är en 
nyckel. PTS vill i sammanhanget uppmärksamma myndighetens uppdrag om att kartlägga 
och analysera erfarenheter med anknytning till den digitala omställningen som ägt rum med 
anledning av utbrottet av covid-19. Inom ramen för uppdraget har analys och kartläggning 
gjorts inom sektorer såsom vård- och omsorg och handel, samt utifrån perspektiv såsom 
delaktighet och tillgänglighet, kommunikation och distansarbete. Uppdraget överlämnades 
till regeringen den 14 januari 2021 (dnr 20-7080).

I remissversionen betonas att det är viktigt att den digitala utvecklingen fortsätter i länet, 
bland annat avseende utbyggnad av bredband med hög hastighet samt digital mognad. 
Detta som en grund för både attraktionskraft och export av varor och tjänster. Vidare 
beskrivs att en välfungerande digital infrastruktur med tillgång till snabbt bredband är 
nödvändig med hänsyn till möjligheter att leva och bo utanför tätort samt det ökade 
distansarbetet med anledning av covid-19-pandemin. PTS instämmer i att en välfungerande, 
men också tillförlitlig, digital infrastruktur utgör en nödvändig förutsättning för detta. PTS 
vill också upplysa om sitt uppdrag att vara ansvarig myndighet för stöd för utbyggnad av 
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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 
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.
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