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Sammanfattning 
 

I denna strategi redogörs för hur PTS avser medverka i regionalt tillväxtarbete 
2014-2020. Genom regeringsuppdrag och andra insatser deltar PTS i 
samarbeten, genomför olika aktiviteter och tillhandahåller verktyg som bidrar 
till att främja tillväxt på den regionala nivån.  

I slutet av strategin ges exempel på områden som ger bäring på regional tillväxt 
som PTS ser att myndigheten nu och framåt kommer att bidra inom. När det 
gäller området elektronisk kommunikation avser myndigheten att bedriva 
fortsatt stödjande verksamhet genom aktiviteter och verktyg som t.ex. 
Bredbandskartan, Ledningskollen och Telö-övningar.  

Vidare lyfts nätverket Länssamverkan Bredband 2.0 fram och arbete med fortsatt 
utveckling av detta. Därtill framhålls vidare arbete med erfarenheter från 
pilotprojekt mot regional nivå. Slutligen omnämns även fortsatta insatser för 
att göra s.k. samhällsomfattande tjänster1 tillgängliga.  

När det gäller postområdet ser PTS att myndigheten framöver kommer att 
fortsätta tydliggöra PTS uppdrag och expertroll inom området grundläggande 
betaltjänster. Vidare ser man en fortsatt uppföljning av förändringar i brev- och 
paketdistributionen, särskilt för glesbygdsområden. PTS lyfter även fram att 
man framledes avser utveckla samverkan med regionala- och nationella aktörer 
inom postområdet, särskilt för glesbygdsområden, samt inventera användarnas 
grundläggande behov av posttjänster. 

 

                                                 
1 Dessa tjänster avser tillgång till telefoni och funktionellt tillträde till internet (dvs. bredband om  
1 Mbit/s) 
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1 Uppdraget 
 

1.1 Bakgrund och syfte 

 
PTS har fått i uppdrag2 av regeringen att ta fram en långsiktig strategi som ska 
vägleda och utveckla myndighetens medverkan i det regionala tillväxtarbetet 
och EU:s sammanhållningspolitik under perioden 2014-2020. Strategin ska 
grunda sig på någon eller flera av prioriteringarna i den nationella strategin för 
regional tillväxt och attraktionskraft 2014-20203. Frågor som rör hållbar 
regional tillväxt bör beaktas. 

I uppdraget betonas även vikten av att statliga myndigheter med ett utpekat 
ansvar att medverka i det regionala tillväxtarbetet i sin verksamhetsplanering 
ska ha insatser som bidrar till att målen i de regionala utvecklingsstrategierna 
och det regionala tillväxtarbetet beaktas.  

PTS har en gång tidigare tagit fram en strategi för regional tillväxt som avsåg 
perioden 2011-2013. Denna strategi tydliggör PTS dåvarande insatser på det 
regionala tillväxtområdet och är inriktad på elektronisk kommunikation, främst 
bredband.   

Syftet med strategin för 2014-2020 är att skapa bättre förutsättningar för PTS 
medverkan i det regionala tillväxtarbetet. Strategin innehåller områden och 
frågor inom vilka PTS medverkar i detta arbete. Därtill ska strategin beskriva 
hur PTS avser att bidra till en utvecklad samverkan och dialog med regionalt 
utvecklingsansvariga aktörer, och därigenom tydliggöra hur PTS samverkar 
med den regionala nivån. Strategin ska även redogöra för hur PTS samverkan 
med andra nationella myndigheter kan utvecklas i förhållande till regionalt 
utvecklingsansvariga aktörer. Den ska även beskriva i vilka avseenden som 
regionala prioriteringar och utvecklingsstrategier beaktas. 

 
 

 

                                                 
2 Regeringsbeslut 28 maj 2014, N2014/2501/RT 
3 N2014/2502/RT 
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1.2 Avgränsningar 

 
PTS tidigare regionala tillväxtstrategi 2011-2013 anger att PTS dagligen arbetar 
med olika områden som har inverkan på regional tillväxt men att PTS inte ser 
regional tillväxt som ett separat område utan som en integrerad del av sin 
verksamhet.  

Även denna nya strategi grundar sig i synsättet ovan. De aktiveteter och 
samarbeten som omnämns i strategin kan sägas främja regional tillväxt, men de 
har inte uppkommit direkt för detta ändamål.  

I denna strategi ska myndighetens arbete mot regionalt utvecklingsansvariga 
beskrivas. PTS menar att sådant arbete är betydelsefullt och en god it-
infrastruktur omnämns ofta i regionala utvecklingsstrategier (s.k. RUS:ar) som 
en viktig förutsättning för regional utveckling. PTS har en löpande dialog med 
flera regioner och ett utvecklat konstruktivt samarbete i enskilda frågor. 
Genom myndighetens uppdrag och verksamhet är emellertid länsstyrelserna 
sedan flera år den främsta kontaktytan mot den regionala nivån. I rapporten 
kommer därför huvudsakligen arbete riktat mot länsstyrelserna och samverkan 
med dessa att beskrivas.  

Den nationella strategin för regional tillväxt och attraktionskraft 2014-2020 
utgår från fyra prioriteringar4. Vad gäller PTS strategi för regional tillväxt utgår 
denna från Prioritering 2 – Attraktiva miljöer och områdena ”Tillgänglighet 
genom informationsteknik” samt ”Kommersiell och offentlig service”.  Dessa 
områden omfattar både frågor som rör elektronisk kommunikation och post. 

PTS anser att Prioritering 2 bäst speglar det arbete som myndigheten utför och 
kopplar an till PTS uppdrag. Myndighetens arbete som rör it-infrastruktur 
avser främst tillgången på bredband. Användningen av it-infrastruktur beskrivs 
inte i strategin eftersom denna inte på samma sätt återspeglas i PTS uppdrag.  

 

 

 

 

                                                 
4 De fyra prioriteringarna rör Innovation, företagande och entreprenörskap, Attraktiva miljöer, 
Kompetensförsörjning samt Internationellt och gränsöverskridande samarbete 
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1.3 Allmänt om PTS verksamhet 

 
Enligt PTS instruktion har myndigheten ett samlat ansvar inom området 
elektronisk kommunikation och postområdet.  

PTS arbete inom området elektronisk kommunikation har sin utgångspunkt i 
Lagen om elektronisk kommunikation (LEK) som syftar till att enskilda och 
myndigheter ska få tillgång till säkra och effektiva elektroniska 
kommunikationer, samt största möjliga utbyte vad gäller urvalet av elektroniska 
kommunikationstjänster och deras pris och kvalitet. Syftet ska främst uppnås 
genom att konkurrensen och den internationella harmoniseringen på området 
främjas, vilket PTS arbetar med. PTS arbetar även med att s.k. 
samhällsomfattande tjänster5 ska finnas tillgängliga för alla på likvärdiga villkor 
i hela landet till överkomliga priser.  

Av förarbetena till LEK framgår bl.a. att regeringen bedömer att de 
elektroniska kommunikationerna har en stor strategisk betydelse för tillväxten 
och välfärden i hela landet.  

PTS arbete på postområdet utgår till stor del från Postlagen. En viktig del i 
arbetet är tillsyn över olika aspekter av PostNords tillhandahållande av den 
samhällsomfattande posttjänsten. PTS arbete inom postområdet omfattar 
också insatser i syfte att trygga hushållens, företagens och föreningars tillgång 
till grundläggande betaltjänster. Detta arbete sker i samverkan med 
länsstyrelserna, länsstyrelsen i Dalarnas län samt Tillväxtverket och 
Tillväxtanalys. 

Med PTS ansvar följer att myndigheten ska främja att marknaderna för 
elektronisk kommunikation och post fungerar effektivt ur ett 
konsumentperspektiv och ur den regionala tillväxtpolitikens perspektiv samt 
att marknaden för elektronisk kommunikation fungerar effektivt ur ett 

                                                 
5 Samhällsomfattande tjänst anger den miniminivå som staten beslutat om att alla enskilda i Sverige har 
rätt att begära (ofta hänvisas till termen ”USO” vilket står för Universal Service Obligation). I lagen om 
elektronisk kommunikation (LEK) finns en grundläggande rättighet för fasta bostäder och 
verksamhetsställen som har ett rimligt krav på telefoni att få det kravet tillgodosett. Kravet kan tillgodoses 
med olika tekniker såsom genom ett fast eller trådlöst nät. Förutom telefoni har man även rätt att begära 
en bredbandslösning som möjliggör en internetuppkoppling om minst 1 Mbit/s. 
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konkurrensperspektiv. Vidare ska myndigheten i konkurrens- och 
konsumentfrågor samt i frågor som rör regional tillväxtpolitik och 
funktionshinderspolitik, samråda med berörda myndigheter och ta initiativ till 
ett löpande informationsutbyte mellan myndigheterna.  
 

1.4 Rapportens disposition 

 
I strategins avsnitt 2 beskrivs PTS arbete inom området elektronisk 
kommunikation, dels myndighetens arbete som kan sägas ha inverkan på 
regional tillväxt och dels samarbeten med såväl regional- som nationell nivå. 

I avsnitt 3 redogörs för PTS arbete inom postområdet, hur myndigheten idag 
bedriver arbete inom detta område som kopplar an till regional tillväxt samt 
beskriver samarbeten med regional- och nationell nivå. 

I det sista avsnittet 4 redovisas slutsatser gällande PTS fortsatta arbete som 
inverkar på regional tillväxt, samt beskrivs förutsättningar för god samverkan 
mellan regional- och nationell nivå.  

Slutligen finns en översikt av exempel på fortsatta aktiviteter och samarbeten 
som PTS utför och medverkar i idag, vilka kan sägas ge bäring på regional 
tillväxt, och som man ser kunna användas eller utvecklas även framledes. 
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2 Området elektronisk kommunikation  

 

2.1 Arbete som rör regional tillväxt 
 

När det gäller utbyggnad av bredband och tillgång till telefoni arbetar PTS med 
olika åtgärder och verktyg som direkt eller indirekt bidrar till att bistå den 
regionala nivån och kan sägas ge bäring på regional tillväxt. Genom 
regeringsuppdrag och egna initiativ bedriver PTS främjande arbete för att nå ut 
till regionala- och lokala aktörer med stöd i olika former.  

PTS aktiviteter utgår från slutkonsumentens behov och många insatser riktar 
sig direkt till den slutliga användaren. Exempel på detta har varit stödmedel till 
bredbandutbyggnad, som i många fall gått till byalag och på så sätt till slutkund, 
samt upphandling av telefoni i glesbygd som riktas direkt till slutkund.  
 
 
Främjande av bredbandsutbyggnad 

I flertalet regionala utvecklingsstrategier omnämns it-infrastruktur som en 
viktig förutsättning för tillgänglighet. It-infrastruktur blir alltmer en 
betydelsefull komponent för att människor ska kunna etablera sig och bedriva 
verksamhet i olika områden. Detta då det ställs högre krav på hög kapacitet 
och tillförlitlighet för en effektiv överföring av olika digitala tjänster.  

PTS har under de senaste åren arbetat med att medfinansiera 
bredbandsprojekt6. Utöver att arbetet har bidragit till att utbyggnad har kunnat 
realiseras på regional- och lokal nivå har det även varit viktigt för att stärka 
samarbetet med länsstyrelser och regioner i landet. Arbetet har i sin tur 
synliggjort ett behov av koordinering av riktlinjer för bredbandsutbyggnad. 
Mot denna bakgrund har PTS fr.o.m. 2015 frångått rollen som medfinansiär 
för att istället inta en expertroll och ägna sig mer åt frågor som rör principer 
för bredbandsutbyggnad gentemot nationell-, regional- och lokal nivå. 

PTS har i uppdrag att årligen göra en uppföljning av regeringens mål för 
bredbandsutbyggnad i Sverige. Uppföljningen tillgängliggörs i en rapport som 
beskriver utbyggnaden ur olika aspekter och analyserar faktorer som påverkar 
denna. Vidare gör PTS årligen en sammanställning och analys av 

                                                 
6 Via landsbygdsprogrammet samt kanalisationsstödet. 
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länsstyrelsernas arbete med bredbandsfrågor, i syfte att följa utveckling och 
arbete på regional nivå. 

Ett verktyg som PTS har för att främja utbyggnad av bredband är 
Bredbandskartan. Bredbandskartan visar bl.a. tillgången till bredband där folk 
bor och arbetar. Underlaget i kartan kommer huvudsakligen från PTS årliga 
bredbandskartläggning7. Informationen i kartan ska underlätta för kommuner, 
län, byalag och privatpersoner att komma igång med bredbandsutbyggnad.  
 
PTS har även en annan tjänst, Ledningskollen, som kan hjälpa till vid planering 
och strategiska avvägningar. Syftet med tjänsten är att minska antalet 
avgrävningar, men även att förenkla samordning, planering och utförande av 
bygg- och anläggningsprojekt. När exempelvis nya nät ska projekteras kan 
tjänsten bidra till att identifiera andra nätägare vilket kan möjliggöra 
samordning, detta gäller såväl för ledningsägare som lokala- och regionala 
bredbandssamordnare. 
 
Den största kostnaden för bredbandsutbyggnad utgörs av grävning. 
Regeringen har nyligen remitterat ett förslag gällande hur kostnaderna för 
utbyggnad av bredband ska kunna sänkas. Lagförslaget innebär flera åtgärder 
för att minska kostnader genom att skapa möjligheter för samordning. De som 
bygger bredband får möjlighet att använda kanaler i förestående grävprojekt 
och även använda andra nätinnehavares-, exempelvis elbolags-, fysiska 
infrastruktur. En ny lag föreslås träda ikraft fr.o.m. 1 juli 2016, vilken är Lagen 
om åtgärder för billigare utbyggnad av bredbandsnät. PTS föreslås få utökade 
arbetsuppgifter, bl.a. att vara nationellt tvistlösningsorgan och central 
informationspunkt.  

Genom PTS främjande arbete förespråkas vikten av att på regional- och lokal 
nivå utforma bredbandsstrategier och digitala agendor. Strategierna kan 
exempelvis beskriva hur tillgången till bredband ser ut idag samt vad det finns 
för behov i framtiden, och visar därigenom betydelsen av bredband för 
regionen, länet eller kommunen. En bredbandsstrategi beskriver ofta på en mer 
utförlig nivå än den regionala utvecklingsstrategin en regions, län eller 
kommuns, arbete med bredbandsutbyggnad. PTS Bredbandskarta visar vilka 
län som har tagit fram bredbandsstrategier samt länkar till dessa.  

Som ett led i att kunna bistå utbyggnad på regional nivå inleddes under 2014 
ett samarbete med Dalarnas län. Syftet med detta pilotprojekt, som är 
tidsbegränsat, är att stödja länet i dess arbete med bredbandsutbyggnad, och 
utifrån erfarenheterna utveckla en metod som kan användas gentemot andra 
                                                 
7 En årlig geografisk översikt av bredbandstillgången i Sverige. 2014 års rapport är PTS-ER-2015:11. 
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län. Ett område som har lyfts i projektet har varit vikten av säkra och robusta 
nät. 
 
 
Robusta bredbandsnät  
 
Eftersom samhället blir allt mer beroende av säkra elektroniska 
kommunikationer, både för samhällsviktig verksamhet och för att tillhandahålla 
samhällstjänster som sjukvård och äldreomsorg i hemmet, är det viktigt att de 
nät som byggs är robusta. Utvecklingen ställer nya krav på tillförlitliga 
samhällstjänster, vilket förutsätter en robust infrastruktur och detta påverkar 
kraven i offentlig upphandling.  
 
En viktig åtgärd som länen kan bidra med är att se till att deras regionala 
bredbandsstrategier innehåller mål och åtgärder för att uppnå och vidmakthålla 
en robust infrastruktur för framtidens elektroniska kommunikationer. Dessa 
krav behöver även formuleras som lämpliga krav på robusthet vid 
bredbandsutbyggnad vilket kan bidra till att öka operatörernas intresse för att 
genomföra olika former av robusthetshöjande åtgärder.  

PTS pekar bl.a. på vikten av att skapa samsyn kring robusthet och förtydliga 
dess innebörd för relevanta aktörer. Området elektroniska kommunikationer är 
komplext och det är därför betydelsefullt att öka kunskapen om behovet av 
robusthet hos beställare, för att kunna göra bra förfrågningsunderlag och 
upphandlingsunderlag. Förutom detta är det viktigt att se över möjligheten att 
genom olika former av kravställning uppnå ökad robusthet.  

För att öka robustheten i näten, utöver vad som är kommersiellt motiverat, 
finansierar PTS varje år ett antal åtgärder. Ofta är regionala företrädare med i 
dialogen kring lämpliga satsningar. Detta eftersom regionala företrädare har 
god kännedom om behov och brister. När investeringar görs är det viktigt att 
beakta aspekter som vilka platser som med stor sannolikhet riskerar att drabbas 
av störningar, vilka funktioner som är sårbara, samhällsviktiga funktioners 
behov samt antal abonnenter som riskerar att drabbas.  
 
 
Arbete med samhällsomfattande tjänster  
 
PTS arbetar även med att tillse att s.k. samhällsomfattande tjänster finns 
tillgängliga för allmänheten samt bedriver informationsverksamhet riktad till 
konsumenter. Dessa tjänster omfattar områdena telefoni och bredband. PTS 
ska se till att stadigvarande bostad eller fast verksamhetsställe som har haft 
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tillgång till telefoni men nu saknar detta får tillgång till telefonimöjligheter om 
det begärs. PTS arbetar även med att se till att funktionellt tillträde till internet 
(1 Mbit/s) tillhandahålls till de hushåll och fasta verksamhetsställen som inte 
kan få tillgång till dessa tjänster genom erbjudanden på marknaden. 

Myndigheten arbetar därtill med att främja att marknaderna för elektronisk 
kommunikation fungerar effektivt ur ett konsumentperspektiv och ska i 
konsumentfrågor samråda med berörda myndigheter, exempelvis 
Konsumentverket. PTS har även till uppgift att redovisa resultat av arbete med 
samhällsomfattande tjänster och analysera förändrade förutsättningar.  
 
 
 
2.2 Samverkan med regional nivå 
 
PTS samverkar med den regionala nivån i frågor som rör såväl 
bredbandsutbyggnad som telefoni och det är företrädesvis med länsstyrelserna 
som samarbetet sker. Orsaken är att de uppdrag som PTS har i första hand 
omfattar länsstyrelserna.  

Ett betydelsefullt samarbete mellan PTS och den regionala nivån är nätverket 
Länssamverkan Bredband 2.0. PTS har ett regeringsuppdrag att driva nätverket, 
som fr.o.m. 2015 består av representanter från Sveriges länsstyrelser8. Arbetet 
bidrar till en ökad spridning av kunskaper om bredbandsutbyggnad länen 
emellan och främjar samarbete mellan dessa. Inom ramen för nätverket har 
PTS även genomfört utbildningsinsatser om exempelvis stödhantering, 
robusthetsfrågor m.m. Arbetet har sedan 2015 års uppdrag fått ett tydligare 
fokus mot bredbandsstöd och man vänder sig därför enbart till stödhanterande 
myndigheter.  

När det gäller utvecklingen av strategiskt arbete på regional nivå avvaktar PTS 
diskussioner om tillsättning av regionala bredbandskoordinatorer som enligt 
förslag ska verka regionalt och ha en sammanhållande funktion i frågor om 
bredbandsutbyggnad. 
 
Vidare arbetar PTS aktivt i samarbete med andra myndigheter och 
organisationer för att hitta lösningar som kan förstärka täckning och kapacitet i 
mobilnäten. Under 2013 genomfördes regionala dialogmöten samt ett 
nationellt dialogmöte för att uppnå målet att få olika samhällsintressen och 

                                                 
8 Från 2012 (då PTS fick uppdraget och nätverket startades) t.o.m. 2014, ingick även regionerna i 
nätverket. I 2015 års regleringsbrev fick uppdraget ett tydligare fokus mot bredbandsstöd och i och med 
detta omfattades endast länsstyrelserna av uppdraget. 
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operatörer att mötas och diskutera behov och nya lösningar för att stärka 
kapacitet och täckning, där det inte är uppenbart kommersiellt lönsamt att 
bygga. Under hösten 2014 har PTS påbörjat sin del av arbetet med ett nytt 
regeringsuppdrag som är riktat till fem länsstyrelser att fortsätta arbetet med 
ytterligare dialogmöten9. Att regeringsuppdraget riktar sig till fem länsstyrelser 
innebär att de i sin tur ansvarar för stimulerandet av regionala dialoger i större 
geografiska områden som omfattar flera län. PTS bistår länsstyrelserna i arbetet 
med regionala dialoger och har hittills deltagit i regionala dialogmöten 
arrangerade av länsstyrelserna i Blekinge län, Norrbottens län, Södermanlands 
län och Värmlands län. Resultatet av länsstyrelsernas arbete ska redovisas till 
Regeringskansliet senast den 8 maj 2015. 

För att förbättra samverkan när det gäller robusta kommunikationer mellan 
den regionala nivån och branschen genomför PTS sedan flera år tillbaka stora 
övningar. Övningarna Telö är för aktörer inom sektorn för elektronisk 
kommunikation. Syftet med Telö är att skapa ökad förmåga och beredskap 
både inom sektorn och mellan sektorn och den nationella och regionala nivån, 
i syfte att kunna tillgodose samhällets behov av tillgängliga, tillförlitliga och 
uthålliga elektroniska kommunikationer vid kriser och extraordinära händelser.  
 
Förutom övningar arbetar PTS med att utveckla informationsspridningen 
mellan den regionala nivån och sektorn. Idag finns olika system för att visa 
störningar och avbrott i de elektroniska kommunikationerna. PTS arbetar med 
att göra denna information mer tillgänglig för bl.a. den regionala nivån genom 
nya gränssnitt. 
 
När det gäller insatser som rör samhällsomfattande tjänster bevakar PTS 
genomförandet av det s.k. teknikskiftet10 samt ger stöd genom medverkan i 
olika informationsinsatser, bl.a. genom information vid regionala dialogmöten 
samt en inrättad upplysningstjänst dit berörda kan ringa. Även vissa 
trygghetslarm påverkas av teknikskiftet vilket PTS har följt upp och hjälpt till 
att informera kommunerna om.  
 
Som en del i arbetet med att minska sårbarheten i områden med begränsad 
tillgång till telefoni och internet utvärderar myndigheten löpande olika 
kommunikationslösningar som kan tillhandahållas i områden med sämre 
tillgång till kommunikationsinfrastruktur, både teoretiskt och genom praktiska 
tester runt om i Sverige.   
 

                                                 
9 Regeringsuppdrag att främja regionala dialoger för utbyggnaden av mobilnät (N2014/1722/ITP) 
10 Teknikskiftet innebär att delar av det äldre fasta kopparnätet ersätts med telefonilösning via mobilnätet. 
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2.3 Samverkan med nationella myndigheter för 
regional nivå 

 
PTS har nära samarbete med nationella myndigheter mot den regionala nivån i 
myndighetens sakfrågor. Ett viktigt samarbete sker genom Bredbandsforum, 
som är regeringens forum för samverkan vid genomförandet av 
bredbandsstrategin. Inom forumet bedrivs arbete inom arbetsgrupper. 
Deltagarna i dessa grupper utgörs av såväl nationella- som regionala 
myndigheter, samt organisationer och privata aktörer.  

Genom PTS arbete med bredbandsstöd har myndigheten utvecklat ett 
betydelsefullt samarbete med Statens Jordbruksverk och Tillväxtverket. I och 
med att PTS framöver ska ha en expertroll i stödfrågor behövs ett omfattande 
samarbete även framledes med dessa myndigheter för att på bästa sätt kunna 
bistå den regionala nivån. 
 
PTS deltar även i arbete med regionalt fokus som bedrivs av Tillväxtverket. 
Exempelvis har PTS deltagit i arbete inför regionernas programskrivningar för 
den nya strukturfondsperioden. Inom detta arbete sker även samverkan med 
andra nationella myndigheter. PTS ämnar även framledes att bidra till denna 
samverkan. 
 
Sedan 2014 deltar PTS i regeringens analysgrupp för regional tillväxt och 
attraktionskraft 2014-2020. Analysgruppen ska bidra till att det regionala 
perspektivet tydliggörs i myndigheternas analysarbeten. Gruppens arbete ska 
bl.a. öka förutsättningarna för erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning samt 
tvärsektoriell omvärldsanalys myndigheterna emellan. 
 
Regeringen har även tillsatt en särskild utredare som ska se över möjligheterna 
att effektivisera användningen av de statligt ägda bredbandsnäten genom 
förbättrad samordning mellan bredbandsverksamheterna hos Trafikverket, 
Affärsverket Svenska kraftnät, Vattenfall AB och Teracom AB. Utredaren ska 
analysera på vilket sätt en möjlig effektivisering av nyttjandet och 
tillgängliggörandet av aktörernas bredbandsinfrastrukturer kan vara till stöd för 
regeringens bredbandsstrategi. Analysen ska ta sin utgångspunkt i den 
övergripande samhällsnyttan och påverkan på bredbandsmarknaden. 
Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2015. PTS bidrar i utredningen 
genom att delta som expert. 
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Vidare samarbetar PTS med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i olika 
frågor som rör regional- och lokal nivå. PTS har bl.a. tidigare tagit fram 
riktlinjer för bredbandsutbyggnad tillsammans med SKL och 
Konkurrensverket som rör kommunala insatser.  

Det finns flera nätverk som PTS är representerat i, bl.a. Landsbygdsnätverket 
som arbetar för genomförandet av landsbygdprogrammet. PTS har även 
deltagit vid Landsbygdsriksdagen, samt i Regionala kontaktpersonsgruppen och 
Centralt Samordningsforum, där de två sistnämnda är samarbetsnätverk inom 
ramen för Tillväxtverkets arbete. 
 
PTS genomför även sedan ett antal år s.k. el-telesamverkansmöten där aktörer 
från el- och telesektorer deltar. Telekommunikationer är mycket beroende av el 
och vid strömavbrott är kommunikationen mellan el-tele och den regionala 
nivån mycket viktig. PTS arbetar för att förbättra samverkan mellan dessa 
områden. 
 
I konsumentfrågor gällande samhällsomfattande tjänster sker samråd och 
löpande informationsutbyte med berörda nationella myndigheter.  
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3 Postområdet 

 

3.1 Arbete som rör regional tillväxt 
 
Även PTS insatser inom postområdet kan sägas bidra till tillväxt på regional 
nivå. 11 Posttjänster och grundläggande betaltjänster, som båda hör till PTS 
Postavdelnings ansvarsområde, tas upp och behandlas mer eller mindre 
utförligt i merparten av de regionala serviceprogram12 som ligger till grund för 
länens insatser inom området kommersiell- och offentlig service.  
 

Grundläggande betaltjänster 

År 2012 upphörde den upphandling av grundläggande betaltjänster som PTS 
gjorde 2008 i samband med att Svensk Kassaservice avvecklades. Sedan dess 
har PTS haft i uppdrag att stödja länsstyrelserna i att utforma regionala insatser 
för att trygga tillgången till grundläggande betaltjänster. I samverkan med 
länsstyrelserna har PTS utvecklat arbetssätt och metoder för att utveckla 
kompetens och möjliggöra olika typer av stödinsatser.  

Ett viktigt inslag i arbetet har även varit utbildning av länsstyrelsernas 
processledare för arbetet med grundläggande betaltjänster. Hela detta arbete är 
inriktat på glesbygdsområden där kommersiella aktörer inte tillhandahåller 
betaltjänster i en omfattning som motsvarar personernas, föreningarnas och 
företagens behov. 

Sedan 2012 har länen gemensamt och med stöd av Tillväxtverket, 
Tillväxtanalys och PTS kunnat utveckla arbetsformer som gör det möjligt att 
utgå från behoven på lokal ortsnivå när stödinsatser för betaltjänster ska 
utformas. Sedan 2013 har en stor del av detta utvecklingsarbete skett inom 
ramen för det så kallade Stödprojektet som länsstyrelsen i Dalarnas län leder 
och genomför i samverkan med övriga län. (se mer avsnitt 3.2).  

2014 trädde en förordning om stöd till tillhandahållare av grundläggande 
betaltjänster i kraft. För närvarande arbetar PTS med att ta fram en föreskrift 
                                                 
11 Utredningen Service i glesbygd (N 2014:01) har i sin delrapport från den 29/8 2014 definierat bl.a. 
post- och grundläggande betaltjänster som grundläggande kommersiell service som har stor betydelse för 
enskilda människors och företags möjligheter att bo och verka i lands- och glesbygd. Övrig service som 
definieras som grundläggande är tillgång till dagligvaruförsörjning, drivmedel och apotek. 
12 De regionala serviceprogrammen är ett av verktygen med betydelse för den regionala tillväxtpolitikens 
genomförande. Se bl. a regeringens nationella strategi för regional tillväxt och attraktionskraft 2014–2020, 
s. 36. 
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till denna förordning. Föreskriften beräknas träda i kraft innan sommaren 
2015. Förordningen ger länsstyrelserna möjlighet att under vissa villkor lämna 
stöd till lokala tillhandahållare av grundläggande betaltjänster. Föreskrifterna 
förtydligar bl.a. hur stödets storlek ska beräknas. 

Under 2015 kommer PTS i samråd med Näringsdepartementet, Tillväxtverket, 
Tillväxtanalys och länsstyrelsen i Dalarnas län att lämna förslag på ändringar i 
myndighetsinstruktioner och regeringsuppdrag inom grundläggande 
betaltjänster. 

 
Posttjänster 

PTS har sett ett behov av att utveckla uppföljningen av förändringar som görs i 
postutdelning i glesbygd. Arbetet har sedan hösten 2013 bedrivits genom att, i 
samverkan med PostNord, utveckla informationsförsörjningen på området. En 
viktig del i arbetet är att följa PostNords implementering av de egna riktlinjerna 
för serviceförändringar utanför tätort och det ”Åtagande för Posten när det 
gäller att upprätthålla en fullgod postservice till avlägset boende 
postmottagare” 13 som skrevs under tillsammans med PTS i september 2013. 

Vidare genomför PostNord ett arbete med att se över sitt ombudsnät. Under 
2015 ska nya avtal skrivas med befintliga och nya ombud. PTS följer detta 
arbete och kommer vid behov att utöva tillsyn. PostNord har uppgett att totalt 
sett kommer antalet serviceställen öka. I glesbygd är ambitionen att ha kvar de 
ombud som man har idag. 

Under hösten 2014 har PTS intensifierat arbetet med att utveckla ett GIS-stöd 
för PTS arbete på postområdet. Detta utvecklingsarbete kommer att fortsätta 
under 2015. Under de närmaste åren förväntar sig PTS att detta GIS-stöd blir 
en viktig del i PTS uppföljning och analys av förändringar i postutdelning och 
övrigt servicenät, särskilt i glesbygdsområden.  

PTS bedriver även ett arbete för upphandling av posttjänster för äldre och 
personer med funktionsnedsättning boende i glesbygd. Det är PostNord som 
ansvarar för tjänsten, som har upphandlats av PTS på uppdrag av regeringen. 
Under 2015 ska PTS inleda arbetet med en ny upphandling som ska ersätta det 
befintliga avtalet med PostNord under 2016.   

                                                 
13 Dnr 13-9710/3.32. 
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3.2 Samverkan med regional nivå 
 

I arbetet med grundläggande betaltjänster är PTS samverkan med regionala 
aktörer betydande. En stor del av denna samverkan sker inom ramen för det 
tidigare nämnda Stödprojektet. PTS deltar aktivt i Stödprojektets olika 
arbetsgrupper och i dess projekt- och styrgrupp. PTS medverkar också 
regelbundet på de nationella- och regionala konferenser som länsstyrelsen i 
Dalarnas län arrangerar inom ramen för Stödprojektet.  
 
I dagsläget har PTS ingen mer aktiv regional samverkan med regionala aktörer i 
postfrågor. PTS har under 2014 tagit initiativ för att för öka denna samverkan i 
framtiden. PTS har också inlett diskussioner med PostNord och Tillväxtverket 
om behovet av och förutsättningar för att utveckla samverkan i postfrågor med 
framför allt regionala myndigheter.  

Som ett led i detta arbete har PTS gett ett konsultbolag i uppdrag att göra en 
intervjuundersökning riktad till 7 län. I undersökningen får ansvariga för de 
regionala serviceprogrammen beskriva hur de ser på möjligheterna att främja 
en god postservice i lands- och glesbygdområden samt i förekommande fall i 
skärgårdsområden. Undersökningen avser såväl PostNords utdelning och 
insamling av post som tillgång till deras postombud och företagscenter. 
Resultaten av undersökningen kommer att redovisas under våren 2015. 
 
 

3.3 Samverkan med nationella myndigheter för 
regional nivå 

 
PTS är även representerad i den expertgrupp som är kopplad till utredningen 
Service i glesbygd N 2014:01. Den särskilda utredare som regeringen har tillsatt 
ska undersöka förutsättningarna för ett stöd riktat till kommersiell service och 
viss offentlig service i de glesbygdsområden i landet som är särskilt sårbara och 
utsatta.  

I arbetet med grundläggande betaltjänster samverkar PTS med Tillväxtanalys, 
framför allt i arbetet som rör den kart-och statistiktjänst som Tillväxtanalys 
utvecklar, Pipos Betalanalys. Pipos Betalanalys är ett handläggarstöd för 
regionala servicehandläggare som presenterar service- och tillgänglighetsdata i 
anpassade kart- och statistikgränssnitt. I arbetet med grundläggande 
betaltjänster samverkar PTS även med Tillväxtverket. 
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Som nämnts kommer PTS under 2015 i samråd med bl.a. Tillväxtverket, 
Tillväxtanalys och länsstyrelsen i Dalarnas län att lämna förslag på ändringar i 
myndighetsinstruktioner och regeringsuppdrag inom grundläggande 
betaltjänster. 

Under senare tid har PTS samverkan med Tillväxtanalys och Tillväxtverket i 
postfrågor ökat. Som nämnts ovan har PTS och Tillväxtverket inlett diskussion 
om hur samverkan med regionala aktörer i postfrågor kan utvecklas, 
exempelvis inom ramen för de regionala serviceprogrammen. PTS samverkan 
med Tillväxtanalys rör framför allt det utvecklingsarbete med ett GIS-stöd för 
postfrågor som PTS inlett. 

Även inom postområdet deltar PTS i Centralt Samordningsforum som 
omnämnts tidigare i 2.3. 
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4 Slutsatser om fortsatt arbete  

 
I strategin beskrivs hur PTS idag arbetar mot den regionala nivån, genom olika 
aktiviteter, verktyg och samarbeten.  

Samverkan mellan post- och telekomsektorn och den regionala nivån är en 
viktig förutsättning för regional tillväxt och behöver därför fortsätta utvecklas. 
När det gäller PTS verksamhet inom området elektronisk kommunikation 
gäller detta såväl vid exempelvis frågor om bredbandsutbyggnad och för 
rapportering vid störningar och avbrott. I arbetet ser PTS att myndigheten kan 
bidra med informationsinsatser och övningar för att lyfta kunskapsnivån men 
också med insatser för att förbättra och underlätta samverkan. 

PTS ser vidare att det är viktigt att myndigheten under kommande år fortsätter 
med stödjande verksamhet på den nivå som görs nu genom exempelvis 
Bredbandskartan, Ledningskollen och Telö-övningar. 

Erfarenheter från pilotprojekt i ett eller ett fåtal län är betydelsefulla för att 
utveckla kunskap om vilken information som det är angeläget att stödja med, 
samt vilka former för samverkan som är lämpliga.  

Vidare ser PTS att fora för samverkan har stor betydelse för kunskapsspridning 
och samordning, vilket gynnar bredbandsutbyggnaden, som i förlängningen 
bidrar till regional tillväxt. Länssamverkan Bredband 2.0 är ett tydligt exempel på 
en samverkan mellan regional- och nationell nivå som myndigheten anser vara 
betydelsefull även framöver. 

Myndighetens samarbeten kring att göra s.k. samhällsomfattande tjänster 
tillgängliga är även fortsättningsvis av stor vikt. 

När det gäller arbetet med grundläggande betaltjänster är det även viktigt att 
samverkan med regionala- och nationella aktörer kan fortsätta att utvecklas. 
Under 2015 avser PTS lämna förslag till Näringsdepartementet så att 
långsiktiga myndighetsuppdrag kan utformas, utifrån den expertroll som varje 
myndighet har.  

Likaså ser PTS i arbetet med postfrågor att det finns möjligheter att utveckla 
samverkan med nationella- och regionala nivån och PTS kommer därför 
fortsätta att ta initiativ i denna riktning under 2015. 
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4.1 Förutsättningar för att samverkan ska fungera väl 
mellan regional och nationell nivå 

 
Samverkan mellan olika aktörer och nationell- och regional nivå är viktig men 
det förutsätter ett aktivt deltagande från samtliga parter och att personella 
resurser finns som har tid att arbeta med frågorna. Eftersom PTS inte har 
möjlighet att arbeta mot samtliga regionala- och kommunala aktörer separat är 
det en förutsättning att hitta lämpliga grupperingar att arbeta med för att 
hantera frågor som rör sektorn. 

Att tydliggöra myndighetens roll, ansvar, mandat och befogenheter, och att 
andra aktörer gör likadant, är också en viktig del i arbetet. Detta för att samtliga 
parter ska ha rätt förväntningar på varandra.  

Som nämnts tidigare i strategin arbetar PTS idag genom uppdrag främst mot 
länsstyrelserna. Då det regionala tillväxtansvaret endast i ett fåtal fall finns hos 
länsstyrelsen, ser PTS att det är viktigt med samverkan när det gäller bredband 
mellan den myndighet som har det regionala tillväxtansvaret och länsstyrelsen.  

När det gäller arbetet med grundläggande betaltjänster har regionala resurser 
s.k. processledare finansierats för att utveckla arbetet på regional nivå. PTS ser 
att dessa fyllt en god funktion och uppskattar att det finns motsvarande behov 
inom andra områden som kommersiell service och bredband. Avseende 
bredbandsfrågor bedöms därför förslaget om bredbandskoordinatorer vara av 
stor vikt. Vid eventuell finansiering av koordinators- och processledarroller 
inom angränsande områden anser PTS att man ska ta hänsyn till att frågor 
hänger ihop i ett större sammanhang när rollerna utformas. 
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Översikt – exempel på PTS fortsatta arbete 

 

 

Området elektronisk kommunikation

Fortsatt stödjande verksamhet genom 
aktiviteter/verktyg; exempelvis Bredbandskartan, 

Ledningskollen och Telö-övningar

Fortsatt utveckla samverkan inom nätverket 
Länssamverkan Bredband 2.0

Arbeta vidare med erfarenheter från pilotprojekt 
mot regional nivå

Fortsatta insatser för att göra s.k. 
samhällsomfattande tjänster tillgängliga

Postområdet

Tydliggöra PTS uppdrag och expertroll 
inom arbetet med grundläggande 

betaltjänster

Uppföljning av förändringar i brev- och 
paketdistributionen, särskilt för 

glesbygdsområden

Utveckla samverkan med regionala- och 
nationella aktörer, särskilt för 

glesbygdsområden

Inventera användarnas grundläggande 
behov av posttjänster


