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Sammanfattning 

I denna rapport redovisas resultatet av länsstyrelsernas uppdrag från regeringen 
att anordna dialogmöten eller på annat ändamålsenligt sätt stimulera en 
regional dialog om mobiltäckning. PTS fick i uppdrag av regeringen att bistå 
länsstyrelserna i arbetet kring regionala dialoger samt att slutredovisa resultatet 
av arbetet.  

I de olika dialogmötena har många diskussioner förts kring bland annat 
bristande kapacitet och yttäckning med påföljande förslag på lösningar. Det har 
framgått på mötena att de olika aktörerna (till exempel operatörer och 
län/kommuner/regioner) uppskattar regionala dialogmöten för den kontaktyta 
som skapas och för den möjlighet som ges för utbyte av erfarenheter. Det 
framgår också att det finns önskemål om ett utpekat regionalt ansvar för 
mobiltäckningsfrågor.  

För varje dialogmöte har ytterligare steg tagits för att främja utbyggnaden av 
mobilnät och därmed ges bättre förutsättningar för ytterligare mobiltäckning.  

I detta ärende har divisionschef Catarina Wretman beslutat. Cecilia Östrand 
har varit föredragande.  
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1 Inledning 

Efterfrågan på kommunikationstjänster ökar. Av PTS rapport1 ”Svensk 
telemarknad första halvåret 2014” framgår att det under första halvåret 2014 
överfördes 164 000 terabyte data i mobilnäten, vilket är 31 procent mer än 
under första halvåret 2013. Detta bekräftar bilden av att konsumenterna har en 
uttryckligt stor efterfrågan på och förväntan om god åtkomst till mobila 
kommunikationsnät överallt och när som helst. Förutom den faktiska 
mobiltäckningen har också terminalens radioegenskaper, val av operatör och 
tjänst stor betydelse för vilken täckning konsumenten upplever.  

PTS konstaterar i en nyligen publicerad rapport2 om tillgången till mobila 
kommunikationsnät att det idag finns täckning för taltelefoni på ca 83 procent 
av landets yta3.  

Bland annat har den pågående kommersiella utbyggnaden i 800 MHz-bandet, 
samt de täckningskrav som PTS har ställt i samma band, inneburit förbättrad 
mobiltäckning i Sverige. Som också framgår av rapporten om tillgången till 
mobila kommunikationsnät har det sedan 2013 skett en utbyggnad av 4G i 
främst 800 MHz-bandet vilket medfört att yttäckningen för 4G 10 Mbit/s 
ökat.  

Utöver utbyggnaden av mobilnäten i 800 MHz-bandet kan också den 
kommande tilldelningen i 700 MHz-bandet medföra en förbättrad 
mobiltäckning vilket PTS beskriver i rapporten av regeringsuppdraget att 
utreda den framtida användningen av 700 MHz-bandet4.  

Regeringsuppdraget innebär en ökad medvetenhet om lokala och regionala 
behov av bättre mobiltäckning. Vidare har de regionala dialogmötena medfört 
bättre förståelse för operatörernas problemställningar. Sammantaget ger det 
förutsättningar för ytterligare förbättringar för mobiltäckningen.  

                                                 
1 Svensk telemarknad första halvåret 2014, PTS-ER 2014:29 
2 rapport av uppdrag att samla in statistik om tillgången till mobila kommunikationsnät, PTS-ER-2015:7 
3 med antagandet att mobiltelefonen hålls i handen eller mot huvudet 
4 PTS-ER-2015:15, N2014/2008/ITP 
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2 Bakgrund 

2.1 Beskrivning av uppdraget 
Regeringen lämnade ett uppdrag den 3 april 2014 till fem länsstyrelser att med 
bistånd från PTS fortsätta arbetet med att anordna dialogmöten eller på annat 
ändamålsenligt sätt stimulera en regional dialog om mobiltäckning. Syftet med 
uppdraget var att främja utbyggnaden av mobilnät och därigenom ytterligare 
förbättra mobiltäckningen i landet. Slutredovisning av uppdraget skulle ske den 
21 februari i år men ändrades till den 8 maj för att få bättre samordning med 
andra regeringsuppdrag och pågående dialogmöten.  
 

2.1.1 Länsstyrelsernas ansvar 
De utpekade länsstyrelserna som ansvarar för uppdragets genomförande ska 
utföra uppdraget i nära samarbete med andra länsstyrelser, landsting och 
samverkansorgan. I uppdraget ingår att sammanföra operatörer med lokala och 
regionala företrädare som kan medverka och stödja utbyggnaden av 
infrastruktur (exempelvis kommuner, landsting, samverkansorgan, kraftbolag 
samt mark- och infrastrukturägare). 

Ansvarsindelning: 

Ansvarig länsstyrelse Ansvarsområde 

Länsstyrelsen i  
Blekinge län 

Blekinge, Kalmar, Kronobergs och Skåne län, nedan 
kallat ”Område Syd” 

Länsstyrelsen i 
Jämtlands län 

Dalarna, Gävleborgs, Jämtlands och 
Västernorrlands län, nedan kallat ”Område Mitt” 

Länsstyrelsen i 
Norrbottens län 

Norrbottens och Västerbottens län, nedan kallat 
”Område Nord” 

Länsstyrelsen i 
Södermanlands län 

Gotlands, Jönköpings, Stockholm, Södermanlands, 
Uppsala och Östergötlands län, nedan kallat 
”Område Öst” 

Länsstyrelsen i 
Värmlands län 

Hallands, Värmlands, Västmanlands, Västra 
Götalands och Örebro län, Nedan kallat ”Område 
Väst” 
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Bilaga 1, Område Syd 
Bilaga 2, Område Mitt 
Bilaga 3, Område Nord,  
Bilaga 4, Område Öst 
Bilaga 5, Område Väst 

Vi rekommenderar läsaren att börja med PTS sammanfattning i kapitlen 3 - 5 
för att sedan gå vidare för mer detaljerad information i respektive bilaga.  
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3 Uppdragets genomförande 

3.1 Regionala eller länsvisa dialogmöten 
De ansvariga länsstyrelserna i områdena har arbetat med att främja regionala 
dialoger på olika sätt. Tre av länsstyrelserna (Blekinge, Södermanland och 
Värmland) har valt att anordna ett större regionalt dialogmöte medan två av 
länsstyrelserna (Jämtland och Norrbotten) har låtit länsstyrelserna i respektive 
län som ingår i området genomföra dialogmöten.  

Regionala dialogmöten: 

- 16 oktober 2014 i Nyköping, arrangerat av Länsstyrelsen i 
Södermanlands län 

- 18 november 2014 i Karlskrona, arrangerat av Länsstyrelsen i Blekinge 
län 

- 2 december 2014 i Karlstad, arrangerat av Länsstyrelsen i Värmlands 
län 

Länsvisa dialogmöten: 

- 18 mars 2014, Jämtlands län 
- 4 april 2014, Västernorrlands län 
- 23 maj 2014, Dalarnas län 
- November 2014, Gävleborgs län 
- 11 mars 2015 i Boden, arrangerat av Länsstyrelsen i Norrbottens län 
- 12 mars 2015 i Lycksele, arrangerat av Länsstyrelsen i Norrbottens län 

 
3.2 Möte med en eller flera operatörer 
I flera fall har också de ansvariga länsstyrelserna i områdena valt att ha separata 
dialogmöten med operatörerna som erbjuder mobilnät i aktuell område. Ett 
skäl till detta är att operatörerna då kan vara mer öppna med vilken 
information de delar med sig av, exempelvis gällande sina utbyggnadsplaner. 
Bland annat valde Område Nord att ha ett separat möte med operatören 
Net4Mobility samt dess ägare, Tele2 Sverige AB och Telenor Sverige AB, i 
Norrbottens län.  
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3.3 Deltagande på dialogmötena 
På dialogmötena har representanter deltagit från  

- Länsstyrelser 
- Kommuner 
- Regionförbund 
- Stadsnät 
- Energibolag (ex. E.ON Sverige AB och Vattenfall AB) 
- Övriga myndigheter (ex. Luftfartsverket) 
- Operatörer 
- Representanter från näringslivet 

PTS har ombetts närvara vid de flesta av mötena ovan (dock ej i mötena i 
Västernorrlands och Gävleborgs län). 
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4 Diskussionerna på dialogmötena 

 

4.1 Operatörernas utbyggnadsplaner 
I samtliga områden görs omfattande utbyggnad av mobilnäten av operatörerna.  
Exempelvis innebär Net4Mobilitys planerade utbyggnad i Norrbottens län att 
huvuddelen av utbyggnaden i norra Sverige ska vara klar till sommaren 2016 
(omfattar idag 132 siter där 28 är uppe i drift). Ytterligare exempel är 
TeliaSoneras uppgradering av mobilnätet till 4G som görs i samtliga områden.  

4.2 Yttäckning 
På mötet i Område Syd konstateras att täckningen är sämst i obebodda delar av 
området där inte heller el finns tillgängligt men det är mycket viktigt att 
yttäckningen blir bättre.  

Både Område Mitt och Område Nord lyfter vikten av att åtgärda ”vita fläckar”, 
det vill säga geografiska områden utan mobiltäckning. På mötet i Västerbotten 
nämndes att yttäckningen i länet inte förbättras av operatörernas utbyggnad 
eftersom denna främst handlar om utbyggnad längs vägar och uppgradering av 
befintligt mobilnät. 

4.3 Bygglov 
På mötet i Område Syd konstaterades att checklistan för kortare 
handläggningstider hos Försvaret (som PTS varit delaktig att ta fram) också 
kommer att korta ned handläggningstiden för bygglov.  

På många av mötena i områdena har bygglovstiderna angivits som 
problematiskt långa.  

På mötet i Dalarna efterlyste operatörerna ett större tillmötesgående när det 
gäller att tidigt ange vilka geografiska områden som är direkt olämpliga för 
basstationer eller master.  

På mötet i Västernorrland efterlystes tidiga samråd med både berörd kommun 
och länsstyrelse. En annan lösning som nämndes på mötet var att kunna 
villkora ett tillstånd med att andra tillstånd krävdes från andra myndigheter.  

På en del av mötena framgår det att bygglovstiderna inte längre är ett större 
problem.   
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4.4 Andra hinder gällande master 
I många fall anges att det är mycket långa handläggningstider för att få till stånd 
elförsörjning till master – det kan förvisso finnas naturliga orsaker som 
exempelvis en kort grävsäsong i de norra områdena. På mötet i Västernorrland 
lyftes behovet av smidigare processer gällande elleverans.  

På mötet i Västernorrland konstaterades också att det var viktigt att tidig och 
tydlig information avseende begränsningar i masthöjder etc. tillgängliggjordes 
från Luftfartsverket.  

På mötet i Jämtland i mars 2014 nämndes ett behov av att kunna hantera olika 
tillstånd parallellt – man menade också att det vore bra med en regional 
samordnare för denna typ av frågor. På mötet i Västerbottens län efterfrågades 
täckningsvillkor vid nytilldelning av frekvenser.  

Den korta grävsäsongen i Norrbotten nämndes som ett skäl till att det är 
viktigt att ärenden inte blir liggande för att invänta tillstånd då det kan innebära 
ytterligare ett års fördröjning. 

På mötet i Norrbotten konstaterades även att handläggningstiderna vad gäller 
”tillstånd” från försvaret är mycket långa och de lämnar inte heller någon 
motivering varför ansökan om tillstånd avslagits. Det innebär att operatörerna 
tvingas prova sig fram om var en mast kan placeras vilket medför att hela 
etableringsprocessen försenas. Man kommer också att kontakta PTS i det 
fortsatta arbetet med att skynda på tillståndsprocessen hos försvaret.  

4.5 Täckningskartor 
På flertalet av dialogmötena har täckningskartornas tillförlitlighet tagits upp. 
PTS informerade då om det arbete som har gjorts tillsammans med 
Konsumentverket enligt ett regeringsuppdrag. Arbetet har lett till en 
branschöverenskommelse om marknadsföring av täckning för mobila tjänster 
som gäller sedan den 1 januari 2015.  

Flera kommuner i olika områden har gjort mätningar där skillnader mellan 
verklig täckning och täckningskartor tydliggjordes (ex Område Väster). 
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4.6  Teknikskiftet 
Frågor om teknikskiftet togs upp på flera av dialogmötena.  

I Område Syd konstaterades det att teknikskiftet har genomförts i olika 
omfattning i Blekinge och Kronobergs län och skiftet uppges nu fungera 
tillfredsställande i stort. 

På mötet i Område Väst lyftes en farhåga om att så länge som kopparnätet är i 
bruk kan vissa kommuner vänta med satsning på fibernät. 

4.7 Kapacitetsbrist 
På de flesta mötena togs frågan upp om kapacitetsbrist på turistorter i samband 
med högsäsong. På mötet i Västerbotten konstaterades det att eftersom 
mobilnäten endast nyttjas under en kort tid på året så saknas 
marknadsincitament för utbyggnad.  

4.7.1 Mobila basstationer 
Frågan om mobila basstationer (det vill säga basstationer som är 
flyttbara/tillfälliga) som en lösning på kapacitetsbrist kom upp på mötet i 
Område Syd och Område Nord. Det är en lösning på tillfällig kapacitetsbrist, 
som exempelvis vid olika evenemang såsom Sweden Rock i Blekinge län och 
Jokkmokks marknad i Norrbottens län.  

På mötet i Norrbotten kom man fram till att det vore bra om PTS kunde se 
över tillgången till mobila basstationer och utreda om det går att ta fram en 
kompletterande finansiering för att fler mobila basstationer ställs till 
operatörernas förfogande. 

4.8 Samhällsmaster 
I samtliga områden togs frågan om samhällsmaster upp.  

I Område Syd menade man att samhällsmaster torde ha en positiv effekt på 
möjligheterna att kunna leva och driva företag på landsbygden. 
Mötesdeltagarna ser flera utmaningar med samhällsmaster, bland annat 
kostnadsfördelning och möjligheten till tillgänglighet för samtliga operatörer.  

I flera områden diskuterades finansieringsfrågan kring samhällsmaster. Bland 
annat i Område Nord ansåg man att mobiltäckning i områden där 
marknadsincitament saknas är ett statligt ansvar och bör därför lösas med 
statliga medel.  
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4.9 Övriga frågor 
4.9.1 Wifi 
På mötet i Södermanland tog man upp frågan om kommuners önskemål om 
att kunna tillhandahålla Wi-Fi i stadskärnorna.  

4.9.2 Platsbrist i master 
På mötet i Område Syd togs frågan upp om att masten utgör en begränsning, 
det vill säga hur mycket teknisk utrustning som kan sättas upp i en mast.  

4.9.3 Samordnare och arbetsgrupper 
På mötet i Område Mitt tydliggjordes vikten av en regional samordning och 
man kommer i Jämtlands län att tillsätta en bredbandssamordnare. I Dalarnas 
län finns ett regionalt bredbandsforum med eget kansli och i Gävleborgs län 
finns en samordnande bredbandsgrupp. I Västernorrlands län finns ett särskilt 
projekt för samordning av frågor kopplade till både bredbandsstrategin och 
den digitala agendan.  

I Område Nord tillsatte mötet i Norrbotten en arbetsgrupp för att förbättra 
tillståndsprocesserna.  
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5 Slutsatser av dialogmötena 

PTS konstaterar att diskussionerna har varit många på dialogmötena och haft 
olika karaktär men ändå med en gemensam röd tråd, nämligen att dialogmöten 
i sig är en bra metod för att synliggöra problem och en bra inspirationskälla för 
lösningar för att förbättra mobiltäckningen. 

Vid dialogmötena har framkommit att mobiloperatörerna genomför en 
omfattande utbyggnad av mobilnäten i de olika områdena. Problem kvarstår 
dock kring långa handläggningstider för tillståndshantering hos olika instanser. 
På mötena framgår också behov av tidigt samråd mellan operatörer och 
myndigheter. Vikten av planering för elförsörjning av basstationer och master 
har också lyfts vid flera tillfällen. Regionala eller länsvisa dialogmöten fungerar 
bra för att synliggöra och ifrågasätta exempelvis långa ledtider i 
”tillståndshantering”. Sammanfattningsvis konstaterar mobiloperatörerna att 
tidigare dialogmöten har bidragit till kortare handläggningstider som en följd av 
bättre dialog mellan marknadsaktörerna och tillståndsgivarna (ex. 
Västerbottens län). Många områden lyfter också upp nyttan av dialogmöten för 
att skapa kontaktytor mellan olika aktörer som därigenom medverkar till 
kortare handläggningstider och slutligen bättre mobiltäckning (ex. mötet i 
Södermanland).  

Det har framkommit kritik mot operatörernas täckningskartor vilket PTS och 
operatörerna har kommenterat genom att hänvisa till den branschöverens-
kommelse mellan Konsumentverket och marknadsaktörer som trädde i kraft 
den 1 januari 2015 (se avsnitt 4.5 ovan).  PTS är av uppfattningen att 
problemet torde vara till största delen omhändertaget i och med 
branschöverenskommelsen. 

På flera dialogmöten har behov av statlig finansiering av samhällsmaster 
framförts. I Område Mitt har också farhågor framförts om att möjligheterna 
till samhällsfinansierade master kan verka återhållande på operatörernas 
investeringsvilja. PTS uppfattar att behovet av samhällsmaster torde vara 
beroende av utfallet av de åtgärder som nämns i inledningen ovan.  

Det kan konstateras att ett regionalt dialogmöte kan föra med sig att vissa län 
inte blir representerade och att det därför eventuellt kan vara mer värdefullt 
med länsvisa dialoger (ex. Område Väst). Det är också så att ansvariga 
länsstyrelser i Område Väst och Öst upplevt att intresset från övriga län varit 
relativt litet vilket de menar kan bero på att varken länsstyrelser eller regioner 
har något tydligt uppdrag när det gäller mobiltäckning. Bland annat konstarerar 
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ansvarig länsstyrelse i Område Öst att det varit svårt att hitta rätt ingångar hos 
län och regioner för att effektivt samverka kring frågan. 

PTS uppfattning är att länsstyrelsernas arbete med att främja regionala dialoger 
för utbyggnad av mobilnät har i stort fungerat på ett effektivt och naturligt sätt. 
PTS noterar att vissa län har kommit betydligt längre i sitt arbete med regionalt 
arbete för bättre mobiltäckning än andra län. Det visar sig bland annat i en vilja 
att korta ned ledtiderna för olika tillståndshanteringar (exempelvis i 
Norrbottens län och i Dalarnas län). PTS bedömer att det vore värdefullt med 
erfarenhetsutbyte mellan de olika områdena. Länsstyrelsernas och regionernas 
något oklara uppdrag i exempelvis regleringsbrev vad gäller mobiltäckning kan 
också ha varit bidragande till att vissa län inte kommit lika långt som andra  

PTS menar att en framgångsfaktor för en kreativ anda på mötena och för att få 
fortsatt driv i mobiltäckningsfrågorna är att det finns en sammanhållande 
entusiastisk koordinator/ansvarig på regional nivå. Där det finns en sådan kraft 
kan PTS konstatera att utbyggnaden av mobilnäten har gått smidigare.  
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Bilaga 1. 

 

Rapport om uppdrag att främja regionala dialoger för utbyggnaden 
av mobilnät 

 
Uppdraget 
Länsstyrelsen i Blekinge fick i den 3 april i uppdrag av regeringen att stimulera en 
dialog om mobiltäckning inom det geografiska området Blekinge, Kalmar, Krono-
berg och Skåne län. Under hösten 2013 bjöd PTS tillsammans med Länsstyrelsen i 
Kronoberg in till ett dialogmöte om mobiltäckning och kapacitet. Det mötet var upp-
skattat och då Blekinge fick uppdraget att fortsätta arbete, valde Länsstyrelsen att på 
samma sätt bjuda in till ett dialogmöte. Kontakt togs med aktuella grannlän, Kalmar, 
Kronoberg och Skåne län för att finna ett lämpligt datum. Landshövdingen i Blek-
inge bjöd in till ett möte på residenset den 17 november 2014. Inbjudan skickades till 
länsstyrelserna i dessa län med uppdrag att 8-9 personer från respektive län att delta i 
dialogmötet. Länen uppmanades att dels bjuda in respektive läns regionförbund och 
dels personer med insikt i nätutbyggnadsfrågor. Dessutom bjöds samtliga fem mobi-
loperatörer in. 
 
Deltagare 
Länsstyrelsen i Blekinge valde att förutom Region Blekinge även bjuda in cheferna 
för respektive samhällsbyggnadsförvaltning i länets fem kommuner. Dessutom med-
verkade Länsrådet, chefen för Länsstyrelsens samhällsutvecklingsavdelning samt 
chefen för avdelningen för Tillsyn och prövning. Övriga län bjöd in respektive reg-
ionförbund representanter från ett urval av kommunerna, kommunförbundet Skåne, 
Sydsvenska Handelskammaren samt Hela Sverige ska leva, Kronoberg. 
 
Program 
Programmet utformades med erfarenhet av de frågeställningar som uppkommit vid 
tidigare möten. Dagen inleddes med en beskrivning av hur mobiltäckningen i region-
en ser ut baserat på den undersökning som Stiftelsen Internetinfrastruktur har genom-
fört. Det konstaterades att mobilnäten har blivit betydligt snabbare under de senare 
åren, och att även täckningen förbättrats. Kronoberg och Blekinge har dock ett sämre 
resultat än Kalmar och Skåne län. 
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PTS gav därefter en bild av de rättigheter man som konsument kan kräva vad avser 
mobiltelefoni. Det konstaterades att tillgången till telefoni är mycket god i Sverige. 
Som enskild har man rätt till fast telefoni på folkbokföringsadressen. Rättigheten gäl-
ler dock inte mobilitet. För att säkerställa rätten till telefoni har PTS upphandlat mo-
biltelefoni via bredband till ett fåtal hushåll i landet (17 st) Detta berör främst hushåll 
i Norrlands inland. Det sk teknikskiftet som är aktuellt idag innebär att kopparnätet 
monteras ned och ersätts med mobillösning. Detta berör knappt 50 000 hushåll i lan-
det. Som konsument har man inte rätt att kräva en viss teknik, utan bästa rimliga lös-
ning ska användas. Det finns alltså inga rättigheter kopplade till yttäckning eller mo-
bilitet.  
 
PTS gav därefter en redogörelse för uppdraget med samhällsmaster. Syftet är finan-
siera master helt eller delvis med offentliga medel där marknadsmässiga förutsätt-
ningar saknas. PTS arbetar nu med att ta fram en modell eller ett ramverk för hur 
samhällsmaster ska etableras i Sverige. En redogörelse för hur den sk Haga-modellen 
i Norge fungerar presenterades. 
 
Då det är känt att tillståndsprocessen för byggandet av mobilmaster ibland kan vara 
tidskrävande var en tidigare bygglovshandläggare inbjuden för att redogöra för hur 
denna process kunde förenklas. Föreläsaren hade även en bakgrund som projektle-
dare hos en mobiloperatör, vilket gjorde att frågeställningarna kunde belysas ur två 
perspektiv. Förståelse för regelverk och tidig dialog var två väsentliga kärnpunkter i 
hans anförande. 
 
Slutligen gav samtliga mobiloperatörer en översiktlig bild av utbyggnadsplanerna 
inom regionen. Det är uppenbart att stora investeringar görs för att komma tillrätta 
med problematiken kring både täckning och kapacitet. Användningen av mobila 
tjänster ökar dock i snabb takt, vilket gör att kapacitetsbehovet ökar snabbare än ut-
byggnadshastigheten. 

 
Uppdragets utfall  
 
Samtliga mobiloperatörer har stora utbyggnadsplaner i landet, vilket gör att det är 
sannolikt att täckningen förbättras markant under det närmaste året. Net1 har sin hu-
vudsakliga marknad norr om Dalälven, vilket gör att denna operatör inte har något 
större kundsegment i de län som var aktuella för detta dialogmöte. De har i huvudsak 
fokus på en god täckning även i mer avlägsna landsdelar, men med en förhållandevis 
låg hastighet. Övriga operatörer visar på omfattande utbyggnadsplaner i de aktuella 
länen. Operatörerna anger att de samarbetar om master i den utsträckning det är möj-
ligt. I vissa fall utgör masten begränsningen, dvs hur mycket teknisk utsträckning 
man kan sätta upp i en mast. I de fallen byggs nya master. Uppgradering görs även 
för att nå bättre kapacitet. Detta är det ett stort behov av, speciellt under sommarmå-
naderna i mer turisttäta områden.  
 
‐ Finns mobila basstationer i någon större utsträckning? 
‐ I Blekinge län finns i dagsläget inte några mobila basstationer. Däremot var det 

ett par operatörer som satte upp mobila basstationer i samband med Sweden 
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Rock som är ett stort arrangemang utanför Sölvesborg i början av juni som drar 
ca 35 000 besökare. Detta förbättrade mobilkapaciteten betydligt, även om det 
trots denna insats upplevdes viss kapacitetsbrist. 

‐  
‐ Täckningskartornas relevans – i vilket utsträckning uppfattas dessa fortfa-

rande som problem?  
‐ Täckningskartorna upplevs fortfarande som ett problem, då de är väldigt gene-

rella. Enligt täckningskartorna har regionen väldigt god täckning på de flesta 
platser, även om erfarenheten visar att så inte är fallet. Sopbilsmätningar som 
gjorts i Sölvesborgs kommun visar att det är stora skillnader mellan olika opera-
törer på olika platser i länet trots att täckningskartorna visar god täckning. Det 
faktum att det sannolikt skiljer mellan olika mobiltelefoner gör att det är svårt att 
dra korrekta slutsatser av befintliga täckningskartor. Bredbandskollen visar att 
hastigheterna variera mellan och inom länen, variationen beror dels på operatör 
men även på vilken telefonmodell som används. Det hade varit önskvärt med 
bättre information då man köper telefon om förväntad täckning på en aktuell 
plats med en aktuell operatör.  

‐  
‐ Bygglovsprocesser – hur snabbt kan master byggas? Andra tillståndsproces-

ser ex. marktillträde? Tillgång till infrastruktur ex. fiber och el och funda-
ment/byggnader? 

‐ Den checklista som PTS arbetar med för att förkorta remisstiden för telekommu-
nikationsmaster ses mycket positivt på. Länsstyrelsen uppfattning är att detta 
kommer att ha en positiv effekt på handläggningstiderna i tillståndsärendena. 
Mobiloperatörerna uppger att samarbetet mellan dem är gott och att man samut-
nyttjar master i den utsträckning som är möjligt. 

‐  
‐ Hur hanteras teknikskiftet? 
‐ Teknikskiftet är endast genomfört för några få abonnenter i Blekinge län. I Kro-

noberg har utvecklingen gått längre, mycket till följd av de stora skador på tele-
fonledningarna som uppstod under stormen Gudrun. I Blekinge har skiftet funge-
rat bra, i Kronoberg fanns vissa problem inledningsvis men uppges nu fungera 
tillfredsställande i huvudsak. 

‐  
‐ Samhällsmaster 

Samhällsmaster har inte tidigare diskuterats i regionen, även om man ser positivt 
på idén. Kronoberg är det län som kommit längst med diskussionerna även om 
idén ännu inte har realiserats. Man är överens om att tanken är mycket god, men 
önskar fundera vidare på hur detta ska omsättas i praktiken.  
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Vilket behov finns i regionen för att arbeta med samhällsmaster och olika 
samverkansmodeller för att förbättra tillgång till mobila telefoni- och bred-
bandstjänster? 
De områden i regionen där täckningen är sämst ligger i obebodda områden där 
inte el finns tillgängligt. Det finns inte heller några höga byggnader att placera 
masterna på i dessa områden. Här finns en stor utmaning i att se till att yttäck-
ningen blir god i hela regionen.  
Vilka möjligheter/ fördelar ser man inom regionen med att använda sam-
hällsmaster? 
Allt insatser som bidrar till en bättre mobiltäckning är positiva. Bristande mobil-
täckning är ett problem, både för invånare och besökare, eftersom samhället idag 
kräver en ständig uppkoppling. Inte minst tillgången till betaltjänster inom tur-
ismnäringen är beroende av god tillgång till mobiltäckning eftersom alltfler an-
vänder sina mobiltelefoner för att betala med. Att med hjälp av samhällsmaster 
förbättra tillgången på mobiltäckning på landsbygden har en positiv effekt på 
möjligheterna att kunna leva och driva företag på landsbygden. Det är av stor 
vikt att samtliga operatörer får möjlighet att förbättra sin täckning i hela region-
en, inte minst ur besöksnäringens perspektiv. De fastboende väljer den operatör 
som har bäst täckning, men besökare har naturligtvis inte möjlighet att göra den 
avvägningen vid val av operatör. 
Vilka utmaningar /hinder ser man inom regionen för att arbeta med sam-
hällsmaster? 
Tanken med samhällsmaster är ny i vår region.  Innan konceptet har funnit sina 
former är det svårt att uttala sig i denna fråga. En utmaning är naturligtvis kost-
nadsfördelningen, en annan är möjligheten till tillgänglighet för samtliga operatö-
rer. Länsstyrelsen arbetar vidare med frågan, inte minst inom ramen för arbetet 
med bredbandsuppdraget. 
Kan kommunerna i regionen (alt. annan aktör i regionen) tänka sig att initi-
era, driva och delvis finansiera projekt för att förbättra mobiltäckning i om-
rådet? 
När kommunerna tar ett större samhällsansvar för bredbandsutbyggnaden i reg-
ionen faller det sig naturligt att även diskussionen om mobiltäckning blir aktuell. 
Fiberutbyggnad till samtliga boende i regionen blir sannolikt inte verklighet i 
närtid, vilket gör att alternativa lösningar måste prövas. I detta sammanhang ak-
tualiseras frågan om mobilmaster. Likaså är frågan om mobiltäckning central i 
samband med turismutvecklingen. Här har kommunerna, men även respektive 
regionförbund en viktig roll att spela i och med utvecklingsansvaret i respektive 
region. 
Vilka olika aktörer i regionen skulle potentiellt kunna bidra i arbetet med 
samhällsmaster och vad skulle resp. aktör kunna bidra med? 
Kommuner och regionförbund är de naturliga aktörerna i denna roll, men även 
energibolagen skulle kunna ha en viktig roll att fylla.  

Slutsatser och fortsatt arbete 
Har de regionala mötena eller motsvarande åtgärder givit något resultat i 
form av lägre avgifter, kortare handläggningstider, samverkansmöten, öv-
riga idéer? 



  

 

DOKUMENTNAMN 
 
 

 
 
Dnr   
 

 

5 (5)

Länsstyrelsen har i dagsläget inte noterat några så konkreta effekter av mötena 
som tex kortare handläggningstider eller lägre avgifter. Däremot fyller möten av 
detta slag en viktig roll då de sätter fokus på frågeställningen och ökar medve-
tenheten om de brister som finns. Kunskap om alternativa finansieringsmetoder, t 
ex samhällsmaster är viktiga att förmedla, då de skapar nya synsätt. Det faktum 
att det är svårt att bilda sig en verklig uppfattning om hur läget med mobiltäckni-
gen faktiskt är gör det än viktigare att lyfta frågan. De täckningskartor som pre-
senteras upplevs inte stämma med verkligheten, vilket är ett problem. Det är av 
stor vikt att man har samma problembild oavsett om man är mobiloperatör eller 
användare. Länsstyrelsen ser positivt på den omfattande utbyggnad som nu sker 
och som förhoppningsvis kommer att förbättra läget betydligt inom det närmaste 
året. 
 
 
 
 
 
 
Lars Olsson   Birgitta Jonasson 
Avd chef samhällsutveckling  Handläggare 
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Redovisning av uppdrag att främja regionala dialoger för 
utbyggnaden av mobilnät 
 
 
Bakgrund 
 
Regeringen har i beslut 2014-04-03 uppdragit åt länsstyrelserna i 
Blekinge, Jämtlands, Norrbottens, Södermanlands och Värmlands 
län att anordna dialogmöten, eller på annat ändamålsenligt sätt 
stimulera till regional dialog om mobiltäckning. Syftet är att främja 
utbyggnaden av mobilnät för att därigenom förbättra 
mobiltäckningen i landet. 
 
Uppdraget till Länsstyrelsen Jämtlands del avsåg att anordna eller 
på annat sätt stimulera till regional dialog om mobiltäckning i 
Dalarna, Gävleborgs, Jämtlands och Västernorrlands län. 
 
Enligt regeringsbeslutet från april 2014 skulle Länsstyrelsen 
redovisa uppdraget till PTS senast den 9 januari 2015.  
 
I ett regeringsbeslut daterat 2014-09-11 har tiden för Länsstyrelsens 
redovisning till PTS förlängts till senast den 27 mars 2015. Orsaken 
till denna förlängning angavs bland annat vara att samordna 
redovisningen med regeringens uppdrag till PTS att se över och 
lämna förslag på hur så kallade samhällsmaster skulle kunna 
användas som komplement till den marknadsmässiga utbyggnaden 
av mobilnäten. 
 
 
Hur uppdraget har utförts 
 
Så snart Länsstyrelsen Jämtlands län hade fått uppdraget i april 
2014 kontaktades de tre övriga länen, både via mail och per telefon. 
Information om uppdraget lämnades och en första diskussion 
påbörjades om hur uppdraget skulle kunna genomföras. Det stod 

Redovisning 
Datum Dnr (anges vid skriftväxling) 
2015-03-24 340-3271-14 

Halvarsson Hans 

010-2253334 

Post och Telestyrelsen 
Box 5398 
102 49  Stockholm 
 
      

Bilaga 2. 
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tidigt klart att regionala dialoger om utbyggnad av mobilnäten i 
respektive län redan hade inletts eller planerats i samtliga fyra län. 
Jämtlands län hade redan den 18 mars 2014 genomfört en första 
regional dialog dit samtliga nätägande mobiloperatörer inbjudits. I 
Västernorrland hade ett första dialogmöte ägt rum den 4 april, 
dagen efter regeringen fattade sitt beslut om uppdraget. 
 
Vid de första diskussionerna om uppdragets utförande uttalade en 
representant för ett av länen att ”det är viktigt att inte backa 
bandet”. Mot denna bakgrund inriktades arbetet på att delge 
varandra erfarenheter av det arbete som påbörjats i vissa län, för 
övriga län att dra nytta av. Erfarenheterna förmedlades såväl via 
mejl som i samtal. 
 
Detta upplägg av arbetet redovisades för övrigt vid ett möte som 
PTS bjudit in de samordnande länen till 2014-08-26. 
 
 
Redovisning av genomförda dialoger i korthet  
 
Regionala dialoger med mobiloperatörer, kommuner och andra 
aktörer kring utbyggnaden av mobilnäten har genomförts i samtliga 
län, men i olika former. En utförlig redovisning av arbetet i 
respektive län lämnas längre fram. Nedan ges en sammanfattande 
bild av det arbete som bedrivits. 
 
I Jämtlands län ägde en regional dialog med fyra av de fem 
nätägande mobiloperatörerna rum 2014-03-18. Vid mötet deltog 
representanter från samtliga kommuner, Länsstyrelsen, 
Regionförbundet, Landstinget, PTS, elbolag, fiberoperatörer samt 
representanter från några av de näringsgrenar i länet som är mest 
beroende av mobil täckning och kapacitet. Denna dialog följdes 
senare upp med ett dialogmöte med två av operatörerna och de 
kommuner som var mest berörda av deras utbyggnadsplaner. 
 
De andra länen har valt en modell där de redan från början valt att 
bjuda in respektive mobiloperatör var för sig. Orsaken är att man i 
dessa län bedömt att diskussionerna skulle blir med djupgående och 
öppna om inte konkurrerande operatörer deltar vid samma samtal. 
Dock har Tele2 och Telenor deltagit gemensamt tillsammans med 
sitt bolag Net4mobility.  
 
I Dalarnas län har man bildat en särskilt Bredbandsforum med 
representanter för samtliga kommuner, Region Dalarna och 
Länsstyrelsen. Detta forum har ett särskilt kansli som också 
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hanterar frågor om mobil täckning och kapacitet.  Utöver den större 
regionala dialog som ägt rum i Dalarna har dialoger i mindre skala 
med berörda i varje enskilt fall hanterats inom kansliet. 
 
 
Redovisning län för län 
 
Regionala dialoger i Dalarna  
 
Länsstyrelsen i Dalarnas län har, som ett led i genomförandet av 
Dalarnas bredbandsstrategi, bildat ”Bredbandsforum Dalarna”. Det 
är en regional samordningsgrupp för bredband och digital agenda.  
Inom ramen för detta arbete hanteras även frågor om mobil 
täckning och kapacitet.  

 
Bredbandsforum Dalarna består av företrädare för länets 15 
kommuner, Region Dalarna och Länsstyrelsen. Bredbandsforum 
har ett litet kansli med tjänstemän som går under namnet ”Kansliet 
för bredband och digital agenda i Dalarna”.  
 
Redan tidigt började man diskutera att bjuda in till regionala 
dialoger om mobil täckning och kapacitet i Dalarna. Behovet av 
sådana dialoger tydliggjordes bland annat vid det regionala 
dialogmöte i Gävle den 2 oktober 2013 som Post och Telestyrelsen 
anordnade. Vid detta möte lyfte flera operatörer behovet av 
smidigare processer när det gäller samråd och tillstånd för 
byggande av basstationer och mobilmaster. I Dalarna valde man 
modellen att inte träffa alla operatörer samtidigt, utan var och en 
för sig. Skälet till detta var att få till mer öppna diskussioner där 
inte operatörerna skulle känna sig hämmande av att deras 
konkurrenter sitter runt samma bord. 

 
I maj 2014 bjöd därför Bredbandsforum i Dalarnas län in 
företrädare för Net4mobility och deras ägare Tele2 och Telenor till 
en regional dialog kring mobil täckning och kapacitet. Samtliga 
länets kommuner var inbjudna och de flesta deltog i dialogen som 
ägde rum den 23 maj och samlade cirka 25 deltagare. Också 
representanter för Post och Telestyrelsen (PTS) och 
Bredbandsforum deltog vid denna dialog. Vid mötet diskuterades 
frågor om regional samordning och en arena för kontaktskapande. 
Net4mobility redovisade sin bild av nuläget och deras planerade 
utbyggnad i länet och Kansliet för bredband och digital agenda och 
kommunerna redovisade vad de kunde hjälpa till med.  Under 
mötet diskuterades bland annat hur utbyggnadsprocessen skulle 
kunna effektiviseras med kortare handläggningstider, minskad risk 
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för avslag på bygglovsansökningar etcetera. Bland annat nämndes 
långa handläggningstider för kommunernas hantering av bygglov 
för master som ett problem. Ett annat problem som operatörerna 
lyfte var Länsstyrelsens handläggning av ärenden utifrån både 
miljöbalken och kulturmiljölagen. I dessa ärenden efterlyste 
operatörerna ett större tillmötesgående när det gäller att till 
exempel tidigt ange vilka områden som är direkt olämpliga för 
basstationer eller master.  

 
Mötet har sedan följts upp med möten i Orsa, Mora och Älvdalens 
kommuner där Net4mobility planerar att bygga ut sitt nät. Vid 
dessa möten har mer konkreta frågor som mastplacering etcetera 
kunna diskuteras på ett konstruktivt sätt. 

 
Kansliet för bredband och digital agenda i Dalarna gick i juni 2014 
ut med en inbjudan till övriga nätägande mobiloperatörer (Telia, 
Net1 och ”3”) till motsvarande dialogmöten. Telia, som också 
planerar en omfattande utbyggnad i länet, har haft flera dialoger 
med kansliet, men inte i den samlade form som dialogmötet med 
Net4mobilty.  Kansliet har i dessa sammanhang fungerat som 
samordnare och har kunnat kalla in de aktörer och personer som 
behövts vid varje tillfälle. De andra operatörerna förefaller inte ha 
sett behovet av denna typ av dialoger, möjligen för att de för 
närvarande inte har några omfattande utbyggnadsplaner i länet. 

 
När det gäller frågan om hantering av bygglov som tidigare lyfts 
av flera aktörer så framträder inte detta längre som något generellt 
problem i Dalarna. 
 
I något fall förefaller det som om en bättre intern samordning inom 
länsstyrelsens olika sakområden skulle kunna bidra till snabbare 
processer när det gäller tillstånd till master och förläggning av 
elkablar. 

 
Frågan om samhällsmaster har inte varit uppe till samlad 
diskussion i Dalarna. Det är inte heller en fråga som lyfts från 
kommunerna i länet.  

 
Frågor om repeaters, riktantenner eller Wi-Fi har inte heller 
diskuterats vid dialogmötena i Dalarna. 

 
Sammanfattningsvis kan konstateras att det är svårt att redan nu se 
tydliga effekter av de olika möten som hållits. Dock har värdet av 
att ta del av varandras planer, diskutera samarbetsformer och få 
tydliga kontaktpersoner intygats av flera av de medverkande. 
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Värdet av ett samlat kansli i länet för dessa frågor har också 
intygats av flera, även om inte efterfrågan på kansliets tjänster 
varit fullt så hög som förväntats. Detta kan hänga samman med att 
operatörerna och berörda myndigheter har hittat sina roller när det 
gäller samråd och tillståndsgivning så att dessa processer börjar 
fungera allt smidigare. 

   
När det gäller frågan om täckningskartornas relevans så har 
Kansliet för bredband och digital agenda tagit ett unikt initiativ för 
att mäta telefoni- och bredbandstäckning i hela Dalarna. I 
samarbete med Landstinget och Post- och telestyrelsen har man 
försett sopbilarna i länet med väskor som innehåller mobiltelefoner 
så att alla operatörer kan mätas på alla band. Genom att välja just 
sopbilar har man kunnat mäta täckningen nästan överallt där folk 
bor eller arbetar. Man har dessutom öppnat möjligheter för 
allmänhet och företagare att göra kompletterande mätningar i 
områden där det saknas sophämtning. Resultaten ska jämföras med 
både PTS och operatörernas täckningskartor och avvikelser ska 
kunna synliggöras. Resultaten från mätningarna är ännu inte 
sammanställda. 
 
Regionala dialoger i Gävleborgs län 
 
I Gävleborgs län finns en särskild bredbandsgrupp med 
representanter för Länsstyrelsen, Region Gävleborg och de tio 
kommunerna. Länsstyrelsen är sammankallande i denna grupp. 
Utifrån denna grupp har mindre arbetsgrupper utsetts för olika 
frågor. Inför mötena med mobiloperatörerna utsågs en sådan 
mindre arbetsgrupp som skulle representera länet och sedan 
återrapportera resultatet till övriga deltagare. 
 
Inte heller i Gävleborgs län har man valt att föra dialoger med alla 
operatörer vid samma tillfälle, utan med varje operatör för sig. 

   
I Gävleborgs län har tre dialogmöten ägt rum under november 
2014. Ett med Telia, ett med Net4mobility och deras ägare Tele2 
och Telenor, samt ett med Net1. Något möte med operatören ”3” 
har ännu inte ägt rum då de vid tiden för dialogerna inte hade 
några aktuella utbyggnadsplaner i länet. Ett möte med ”3” kommer 
eventuellt att äga rum framemot sommaren 2015. 

 
Samtliga dialogmöten följde samma grundstruktur med följande 
punkter på dagordningen; 
Redovisning av hur täckningen ser ut idag 
Utbyggnadsplaner 
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Utmaningar 
Samverkan mellan operatören och offentliga aktörer 
Tankar om framtiden 
Vid mötena deltog representanter från Länsstyrelsen, 
Regionförbundet, Gävleborgs läns landsting (dessa två 
organisationer är från och med år 2015 en och samma Region 
Gävleborg) och två personer som representerade länets kommuner. 

 
När det gäller Telia består deras planerade utbyggnad i Gävleborgs 
län i första hand av en uppgradering av befintliga basstationer till 
4G. Inte heller Net1 redovisade någon större utbyggnad i länet. 
Net4mobility redovisade däremot planer på en relativt omfattande 
utbyggnad av basstationer och master i länet. 
 
Vid de dialogmöten som ägt rum har inga problem med 
kommunernas bygglovshantering lyfts av operatörerna. Inte heller 
har några problem när det gäller samråd och tillstånd från 
Länsstyrelsen redovisats, trots att uttryckliga frågor kring detta har 
ställts. 
 
Däremot har operatörerna pekat på vikten av att dessa frågor tidigt 
lyfts in i den fysiska planeringen, såväl när det gäller detaljplaner 
som översiktsplaner. 
 
Något som redovisats som en svårighet ibland för operatörerna är 
elförsörjningen. När masten är färdig finns inte alltid elen på plats. 
 
Vid dialogmötena har problemen med täckningskartornas 
tillförlitlighet diskuterats. Dessutom har mobiloperatörens 
affärsmodeller när det gäller prissättning gentemot kund 
diskuteras. Är det lämpligt med fast pris oavsett nyttjande eller bör 
kunden betala utifrån nyttjad kapacitet? 
 
Frågan om samhällsmaster har inte diskuterats ingående. Somliga 
har sett det som en bra möjlighet, men frågan om vem som bör ta 
initiativ till, finansiera och äga dessa master har inte berörts. 
 
Frågor om repeaters, riktantenner eller Wi-Fi har inte heller 
diskuterats vid dialogmötena i Gävleborgs län. 
 
De största värdena av de genomförda dialogerna är att kontakter 
har skapats mellan operatörerna och de offentliga aktörerna och att 
det nu finns kontaktpersoner utsedda. Detta bedöms underlätta den 
fortsatta processen kring utbyggnaden av mobilnäten i länet. 
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Regionala dialoger i Jämtlands län 
 
Länsstyrelsen i Jämtlands län och Regionförbundet Jämtlands län 
bjöd tillsammans in samtliga nätägande mobiloperatörer till ett 
regionalt dialogmöte den 18 mars 2014. Vid mötet deltog 
representanter för samtliga länets åtta kommuner och företrädare 
för PTS, Bredbandsforum, Jämtkraft, Teracom, landstinget liksom 
företrädare skogsnäringen, turistnäringen, rennäringen, LRF med 
flera. Totalt deltog ett femtiotal personer vid mötet. Fyra av de fem 
inbjudna mobiloperatörerna deltog. Mobiloperatören ”3” 
meddelade förhinder att delta. 
 
Representanten från PTS redogjorde för ”spelreglerna” på denna 
marknad och Bredbandsforums representant redogjorde för det då 
nyss avslutade arbetet om ”Mobilt bredband i hela landet”. Bägge 
dessa redovisningar var mycket uppskattade och gav en bra grund 
för dagens diskussioner.  
 
De olika mobiloperatörerna redovisade situationen vad gäller 
nuvarande täckning och kapacitet och vilka utbyggnadsplaner de 
hade. Av redovisningarna framgick att såväl Telia som Tele2 och 
Telenor planerade omfattande utbyggnader av sina nät i Jämtlands 
län. Dock kommer det, även sedan de planerade utbyggnaderna 
genomförts, att finnas ”vita fläckar”, områden utan mobiltäckning. 
Operatörerna redovisade också sin syn på vad som behövdes för 
att få utbyggnaden att gå smidigare. Bland de saker som då 
nämndes var hanteringen av bygglov, frågor om samråd och 
tillstånd från Länsstyrelsen, behovet av bra kontakter med elbolag 
etcetera. Både el och fiber behövs för utbyggnad av mobilnäten. 
Behovet av ”gaffelmetod” när det gäller olika tillstånd 
diskuterades, innebärande att olika former av tillstånd måste kunna 
hanteras parallellt.  Vikten av ett kommunalt engagemang 
framhölls och många lyfte behovet av en regional samordnare för 
denna typ av frågor. Operatörerna såg behovet av en kontaktperson 
i länet som kan förmedla kontakter och lotsa dem vidare. Samma 
behov framförde de kommunala representanterna.  
Flera av deltagarna tyckte att samhällsmaster borde prövas. Från 
kommunalt håll var man dock mycket tveksam till att ta rollen som 
ägare av samhällsmaster. 
 
En enkel utvärdering av dagen gav följande resultat; 
Bra uppslutning och värdefullt tillfälle att knyta kontakter 
PTS medverkan och presentation av gällande ”spelregler” var 
mycket värdefull och uppskattad 
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Användarnas presentationer kan kortas ner till förmån för mer tid 
för gemensamma diskussioner 
Bra bilder av operatörernas planer och bekymmer i stort 
Behov av uppföljande möten med en operatör i taget 
 
Ett uppföljande möte med Net4mobility och deras ägare Tele2 och 
Telenor ägde rum 2014-06-03. Vid detta möte deltog bland annat 
representanter för de kommuner där dessa operatörer planerade 
den största utbyggnaden i närtid, länsstyrelsen och Jämtkraft. Vid 
detta möte kunde diskussionerna om bland annat samråd och 
tillstånd fördjupas utifrån konkreta planer. Vikten av tidiga samråd 
lyftes som en framgångsmodell. Operatören föreföll väl förtrogen 
med de uppgifter om bland annat skyddade områden som redan 
idag finns på Länsstyrelsens hemsida, men såg behov av tidiga 
samråd där uppgifter om eventuella nya planer på skyddade 
områden kunde lämnas. Allt för att operatören ska kunna lämna så 
välgrundade ansökningar som möjligt med liten risk för avslag.  
 
När det gäller behovet av en regional samordnare som många 
efterlyst så har den frågan nu äntligen närmat sig sin lösning. Det 
rådde länge osäkerhet kring vilken regional organisation som 
borde ta detta ansvar. Bredbandsutredningen, SOU 2014:21, 
föreslog att sådana skulle finnas hos det organ som ”har ansvar för 
det regionala tillväxtarbetet”, vilket inte är Länsstyrelsen i 
Jämtlands län. Samtidigt hade Länsstyrelsen i sitt regleringsbrev i 
uppgift att bland annat verka för att det nationella målet när det 
gäller bredbandsutbyggnad uppnås. I regleringsbrevet för år 2015 
står det klart att Länsstyrelsen fortsatt har detta ansvar. Inget 
motsvarande uppdrag finns inskrivet i villkorsbeslutet för år 2015 
för Region Jämtland Härjedalen.  Något beslut om riktade statliga 
stöd för regional samordning av bredbandsfrågor finns ännu inte. I 
avvaktan på ett sådant har Länsstyrelsen gemensamt med Region 
Jämtland Härjedalen hittat en temporär finansiering av en regional  
bredbandssamordnare i Jämtlands län med placering på 
Länsstyrelsen. Rekryteringen till denna tjänst har nyligen inletts. I 
denna tjänst ingår också att samordna frågor om mobil täckning 
och kapacitet i länet.  
 
Regionala dialoger i Västernorrlands län 
 
Länsstyrelsen är det regionala organ som ansvarar för regional 
utveckling i Västernorrlands län. Något regionförbund eller 
motsvarande finns inte i Västernorrlands län.  
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Inom Länsstyrelsen har man sedan mer än ett år tillbaka haft ett 
projekt igång utifrån den nationella bredbandsstrategin och den 
Digitala Agendan. Som en del i detta arbete hade man tidigt sett 
behovet av att skapa processer för samverkan mellan de offentliga 
och privata aktörerna inom detta område. 

 
Det blev därför naturligt för länsstyrelsen att redan under början av 
år 2014 bjuda in de olika nätägande mobiloperatörerna i länet till 
regionala dialogmöten. 

 
Man valde att inte ha träffar med de olika operatörerna vid samma 
tillfälle, utan att träffa dem var för sig.  

 
Det första dialogmötet ägde rum 2014-04-04 med företrädare för 
Net4mobility och deras delägare Tele 2 och Telenor. Vid mötet 
deltog representanter från bland annat länsstyrelsen, länets 
kommuner, Trafikverket och Eon.  De kommunala 
representanterna utgjordes framför allt av personer som arbetar 
aktivt med samråd och tillståndsgivning.  Totalt deltog cirka 
femtio personer vid detta möte. Vid mötet gav Net4mobility en 
bild av nuläget med befintliga master och täckning. De redovisade 
också sina planer för de kommande 15 månaderna.  De planerade 
för en ökad täckning i länet med 100 %. Man bör dock notera att 
denna ökning utgick från en relativt sett låg täckningsgrad i länet.  

 
Vid mötet diskuterades hur utbyggnadsprocessen skulle kunna 
effektiviseras med kortare handläggningstider, minskad risk för 
avslag på bygglovsansökningar etcetera. I dessa sammanhang 
lyftes behovet av tidiga samråd med både berörd kommun och 
länsstyrelse. På detta sätt bör olämpliga platser för basstationer 
kunna undvikas och risken för avslag på bygglovsansökningar 
minska. Det faktum att länets olika kommuner har mycket 
likartade processer för hantering av bygglovsfrågor noterades som 
positivt.  Förutom vikten av att operatören initierar tidiga samråd 
noterades också vikten av kompletta underlag för samråd och 
ansökningar och särskilt vikten av bra kartunderlag för dessa. En 
annan fråga som lyftes var om tillstånd från en myndighet skulle 
kunna villkoras med tillstånd från andra myndigheter. Frågan om 
delegationsnivåer på olika former av beslut diskuterades också. 

 
Vikten av tidig och tydlig information från Luftfartsverket 
avseende begränsningar i masthöjder etcetera lyftes också.  

  
Problem med långa leveranstider för elförsörjning och behovet av 
smidigare processer gentemot elleverantören diskuteras också. 
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En värdefull effekt av dagen var att nyckelpersoner för de olika 
aktörer som har viktiga roller för utbyggnaden av mobilnäten 
träffades och kunde utbyta kontaktuppgifter med varandra.  Vikten 
av att ha ett ansikte på den man behöver ha kontakt med ska inte 
underskattas. 

 
En annan värdefull effekt var att operatörerna fick bättre kunskap 
om vilka regler och rutiner som gäller för olika former av samråd 
och tillstånd. Kommunerna fick samtidigt kunskap om operatörens 
aktuella planer så att de kunde skapa en beredskap för att hantera 
de ärenden som initieras av utbyggnaden. 

 
Efter mötet skedde en pressträff med efterföljande artiklar i lokala 
media om den planerade utbyggnaden. 

 
Några månader senare, 2014-06-04, ägde ett motsvarande 
dialogmöte med Telia rum.  Vid detta möte deltog cirka 35 
personer. Dessa representerade Telia, Länsstyrelsen, länets 
kommuner, Trafikverket och Eon. Mötet var upplagt på samma 
sätt som det med Net4mobilty. Telia presenterade sina planer, som 
till största delen handlade om en uppgradering av deras dåvarande 
basstationer till 4 G. Deras planer handlade således mer om ökad 
kapacitet än om ökad geografisk täckning. Vid mötet diskuterades, 
liksom vid det tidigare mötet, vad det offentliga kan göra för att 
förenkla utbyggnadsprocessen och vad operatören kan bidra med. 

 
Intrycket från mötet var att Telia föreföll ha stor erfarenhet av 
processerna med samråd och tillstånd. Det faktum att deras 
närmaste planer inte innehöll nya basstationer och master i någon 
högre utsträckning bidrog sannolikt också till att det blev mindre 
diskussioner om just tillståndsgivningen.  Frågor kring 
elförsörjningen lyftes även vid detta dialogmöte.  

 
Också detta möte avslutades med en pressträff med efterföljande 
uppmärksamhet i lokala media. 

 
Frågan om samhällsmaster var inte uppe till diskussion vid något 
av tillfällena. Det är inte heller en fråga som lyfts från 
kommunerna i länet. Däremot lyfts ibland frågan från enskilda 
eller grupper av enskilda. I många kommuner verkar det finnas en 
mycket stor tveksamhet till att de ska ta en roll i detta 
sammanhang. De förefaller tycka att det, i de fall inte utbyggnaden 
sker av marknaden, bör vara ett statligt ansvar att se till att 
tillräcklig täckning och kapacitet kan skapas. 
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Frågor om repeaters, riktantenner eller Wi-Fi har inte heller 
diskuterats vid dialogmötena i Västernorrlands län. 

 
Både Net1 och ”3” är förhållandevis små aktörer i Västernorrlands 
län. De har bjudits in till dialogmöten, men har inte svarat 
alternativ avböjt. 

 
Sammanfattningsvis kan konstateras att det är svårt att redan nu se 
tydliga effekter av de dialogmöten som hållits i länet, men värdet 
av att ta del av varandras planer, diskutera samarbetsformer och få 
tydliga kontaktpersoner har intygats av flera av de medverkande. 
 
 
Sammanfattande slutsatser av genomförda dialoger och aktiviteter 
för utbyggnad av mobilnäten i Dalarna, Gävleborgs, Jämtlands och 
Västernorrlands län 
 
En omfattande utbyggnad av näten pågår i länen, men också sedan 
denna utbyggnad genomförts kommer det att finnas ”vita fläckar”, 
områden utan mobiltäckning. 
 
De genomförda dialogerna har underlättat pågående utbyggnad 
genom att kunskaper om de olika aktörernas behov och 
möjligheter har klargjorts och kontakter mellan de olika aktörerna i 
utbyggnadsprocessen har kunnat skapas. 
 
Vikten av tidiga samråd har tydliggjorts. Det förefaller som om 
bygglovsprocesserna (som ofta lyfts som problematiska tidigare) 
nu fungerar relativt problemfritt i våra län. De genomförda 
dialogmötena har sannolikt bidragit till denna positiva utveckling. 
 
Vikten av planering för elförsörjning av basstationer och master 
har lyfts vid flera av dialogmötena. 
 
Vikten av en regional samordning av dessa frågor har också 
tydliggjorts. Denna samordning kan se ut på många sätt. I Dalarnas 
län bedrivs ett framgångsrikt arbete med ett regionalt 
bredbandsforum med eget kansli. I Gävleborgs län finns en 
samordnande bredbandsgrupp. I Västernorrlands län finns ett 
särskilt projekt för samordning av frågor kopplade till både 
bredbandsstrategin och den digitala agendan. I Jämtlands län 
kommer en särskild bredbandssamordnare att tillsättas inom kort. 
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Frågor om så kallade Samhällsmaster har inte diskuterats i någon 
större utsträckning i de regionala dialoger som skett under året. I 
de fall de diskuterats har ingen aktör trätt fram och tagit bollen. 
Tveksamhet har framförts kring vem som bör ta detta ansvar. Det 
har också framförts farhågor för att möjligheterna till 
samhällsfinansierade master kan verka återhållande på 
operatörernas investeringsvilja. 
 
 
Ärendets beredning och beslut 
 
Beredningen av detta ärende har huvudsakligen utförts av den 
tidigare utredaren vid Länsstyrelsen, Jan Molde. Han har även, 
sedan hans anställning under arbetets gång formellt har övergått 
till Region Jämtland Härjedalen, slutfört sammanställningen av 
denna rapport.  
 
Länsstyrelsen överlämnar härmed denna redovisning till Post- och 
Telestyrelsen. Vi bedömer att de genomförda dialogerna bidragit 
till att underlätta processerna kring utbyggnaden av mobilnäten i 
de fyra län som uppdraget omfattat. Vi hoppas också att denna 
redovisning ger underlag för PTS i deras fortsatta arbete att främja 
utbyggnaden av mobilnäten i hela landet.   
 
Beslut i detta ärende har fattats av biträdande länsråd Bent-Åke 
Strömquist efter föredragning av utredaren Hans Halvarsson. 
 
 
 
 
Bengt-Åke Strömquist 
 
                                Hans Halvarsson 
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1 Kort sammanfattning  
Regeringen har uppdragit åt Länsstyrelsen i Norrbotten att anordna 
dialogmöten eller på annat sätt stimulera en regional dialog om 
mobiltäckning i Norrbotten och Västerbotten. Syftet är att främja 
utbyggnaden av mobilnät och därigenom ytterligare förbättra 
mobiltäckningen i landet. 
 

2 Bakgrund 
Åtkomst av mobila tjänster, såväl taltelefoni som bredbandstjänster, 
främjas generellt av att mobilnätet förstärks och förtätas. Det aktualiserar 
etablering av ytterligare basstationer, fiber fram till anslutningspunkter 
och även master, vilket underlättas av nödvändiga markupplåtelser, 
grävarbeten, tillstånd, hyresavtal m.m. PTS förstudie (PTSER 2012:27) 
avseende hinder för utbyggnad av mobilt bredband, lyfter fram 
avsaknaden av en samordnande part som sammanför olika intressen för 
en gemensam diskussion av affärsmöjligheter och öka kunskapen om hur 
efterfrågan och behoven ser ut på regional och lokal nivå.  
 

2.1 Beskrivning av uppdraget 
I uppdraget ingår att sammanföra teleoperatörer med lokala och regionala 
företrädare som kan medverka och stödja utbyggnaden av infrastruktur för 
mobil kommunikation, däribland exempelvis kommuner, landsting, 
samverkansorgan, kraftbolag samt mark‐ och infrastrukturägare.  
 

2.2 PTS ansvar 
PTS har till ansvar att bistå länsstyrelserna i arbetet kring regionala dialoger 
samt slutredovisa resultatet av länsstyrelsens arbete till Regeringskansliet 
senast den 31 mars 2015. 
 

2.3 Länsstyrelsens ansvar 
Länsstyrelsen i Norrbottens län ansvarar för att stimulera regionala dialogen 
inom Norrbottens och Västerbottens län. Länsstyrelsen ska till PTS redovisa 
uppdraget senast 27 mars 2015 samt till Regeringskansliet 
(Näringsdepartementet) redovisa hur medlen har använts samt återbetala ej 
förbrukade medel senast 31 mars 2015. 
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3 Norra Norrland 
 

3.1 Norrbottens län 

3.1.1 Uppdragets genomförande 
Den 11 mars genomfördes ett ”leveransplaneringsmöte” i Norrbotten för att 
diskutera mobiltäckning i länet.  
Bland mötesdeltagarna fanns: 

- Kommunalråd 
- Representanter för kommunernas bygglovshantering 
- Energibolag (Vattenfall) 
- Operatörer (Tele2/Telenor) 
- Bredbandsansvariga från kommunerna 
- Representanter för Telefoniansvariga från kommunerna 
- IT‐chefer 
- Luftfartsverket 
- PTS 
- IT Norrbotten 

 
Vid mötet diskuterades den pågående utbyggnaden och förstärkningen av 
mobilnätet i länet. Net4Mobility presenterade status på sin utbyggnad. Även status 
på Telias utbyggnad presenterades. Tid gavs också till mötesdeltagarna att diskutera 
hur den sedan tidigare framtagna processen för utbyggnad har fungerat och vad 
som eventuell återstår att förbättra.   

 

3.1.2 Uppdragets utfall i korthet 
 
Mars 2014 genomfördes ett leveransplaneringsmöte i Norrbotten avseende 
Net4Mobilitys utrullning av basstationer/master i Norrbotten. Mötet genomfördes 
på ett initiativ av IT Norrbotten. Vid mötet deltog representanter för kommuner, 
energibolag, operatörer, Länsstyrelsen, Luftfartsverket och IT Norrbotten. Mötet var 
det första i sitt slag i landet och syftade till att hjälpa berörda aktörer finna en 
effektiv process för att förenkla och snabba upp Telenors och Tele2 kraftiga 
utbyggnaden av mobiltelefoni och mobilt bredband (4G) i Norrbotten. Den 
arbetsprocess som togs fram låg sedan till grund för Net4Mobilitys arbetssätt i 
resten av landet.  
 
Regeringen uppdrog i april 2014 åt Länsstyrelsen i Norrbotten att anordna 
dialogmöten eller på annat sätt stimulera en regional dialog om mobiltäckning 
i Norr‐ och Västerbotten. Syftet var att främja utbyggnaden av mobilnät och 
därigenom ytterligare förbättra mobiltäckningen i landet.  På uppdrag av 
Länsstyrelsen har IT Norrbotten sedan samordnat dessa dialogmöten för 
Norrbotten och Västerbotten.  
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För Norrbottens del innebar det att IT Norrbotten bjöd in till ett uppföljningsmöte 
(mars 2015) till det tidigare genomförda leveransplaneringsmötet. Till mötet i bjöds 
Net4Mobility, Tele2, Telenor, Vattenfall, kommuner, PTS, Luftfartsverket och 
Länsstyrelsen in med syfte att stämma av den process som togs fram vid förra årets 
möte (mars 2014) avseende att finna en effektiv process för att så snabbt som 
möjligt kunna genomföra en kraftig utbyggnad av mobiltelefoni och mobilt 
bredband i Norrbotten.  
 
Vad avser Telia så ställdes i fjol förfrågan till dem om framtagande av motsvarande 
process. Telia ansåg sig dock redan ha upparbetade processer och upplevde därför 
inget behov av att genomföra motsvarande arrangemang.  
 
Net4Mobilitys planerade utbyggnad för Norrbotten innehåller i dagsläget 132 siter. 
28 av dessa är uppe i drift och två är byggklara. För 36 så pågår byggnation och för 
17 så är tillstånden klara men byggnation är ännu inte påbörjade. För 49 stycken 
saknas det idag tillstånd. Det är av största vikt att snabbt få klart med tillstånd så att 
dessa siter ska kunna börja byggas så snabbt som möjligt. Net4Mobilitys ambition är 
att huvuddelen av utbyggnaden i norra Sverige ska vara klar till sommaren 2016.  
 
Från N4Mobilitys sida upplever man att efter mötet i Norrbotten förra året har man 
haft mycket bra samarbete med berörda myndigheter. Man upplever också att det 
generellt är snabbare handläggningstider hos kommunerna i Norrbotten än i övriga 
landet.  
 
Det man från operatörernas sida upplevt kan förbättras är: 

- Tidigare start av projektering elbeställningar 
- Generellt långa ledtider elleveranser 
- Handläggningstid Samråd Länsstyrelsen 
- Länsstyrelsen har blivit tuffare i sin bedömning i känsliga områden  
- Bedöma intrång utifrån ansökan, ibland kräver man in information om 

ledningsdragning el (ansvar elbolag) 
- Ledtider markavtal Svea Skog och Länsstyrelsen 

 
Den korta grävsässongen i Norra Sverige gör att det är viktigt att ärenden inte blir 
liggande väntandes på tillstånd då detta kan medföra att byggnation blir fördröjd 
med upp till ett år.  
 

3.1.3 Slutsatser och fortsatt arbete 
Operatörerna upplever att mötet som genomfördes i mars 2014 påverkade 
utbyggnaden positivt i form av bättre kontakter med kommuner, länsstyrelsen och 
att det därmed medfört kortare handläggningstider avseende olika tillstånd vilket 
resulterat i snabbare utbyggnad.  
 
För att hantera de kvarstående förbättringsmöjligheter som framkom vid mötet 11 
mars 2015 som berör Länsstyrelsen tillsatte mötet en arbetsgrupp bestående av IT 



5 (8) 
 

IT NORRBOTTEN AB 
Skapa företagsby • Teknikvägen 3-13 • 961 50 Boden 
Tel.0921-690 10 • info@itnorrbotten.se • www.itnorrbotten.se 

Norrbotten samt 2 kommunrepresentanter som fick till uppdrag att kontakta 
Länsstyrelsen för att se hur man ska gå tillväga för att förbättra ovanstående 
tillståndsprocesser. 
 
En annan process det finns problematik i är försvarets hantering av tillstånd 
gällande mastetablering nära försvarets egna master. Försvaret motiverar inte ett 
”nej” om varför man inte får etablera en ny mast i närhet av befintlig försvarsmast. 
Om försvaret kunde ange varför man inte kan etablera en mast i närheten av deras 
mast så skulle etableringsprocessen för operatörerna väsentligt underlättas. I stället 
så tvingas operatörerna prova sig fram var deras mast kan stå vilket innebär 
förseningsprocesser i hela tillståndshanteringen. Detta är ett problem som måste 
adresseras till PTS. 
 
Angående samhällsmaster och vita fläckar, se Västerbottens redovisning under 
punkt 4, Norrbotten instämmer i Västerbottens ståndpunkter. Vad det gäller 
belastningstoppar så finns det dock möjlighet att jämna ut dessa genom s.k. mobila 
basstationer som operatörerna redan idag har tillgång till. Detta innebär att PTS 
redan idag skulle behöva se över tillgången till mobila basstationer och ta fram 
kompletterande finansiering för att fler mobila basstationer ställs till operatörernas 
förfogande.  
 

3.2 Västerbottens län 

3.2.1 Uppdragets genomförande 

- I Västerbotten har ett möte genomförts, inom ramen för uppdraget, i 
Lycksele den 12 mars. Cirka 30 deltagare från operatörer, PTS, kommuner, 
Länsstyrelsen, Regionförbundet, Luftfartsverket med flera deltog vid 
mötet.  

- I Västerbotten presenterade operatörerna TeliaSonera och Net4 Mobility 
den pågående utbyggnaden och förstärkningen av mobilnätet i länet. 
Dialogmötet fungerade även som en diskussion mellan operatörerna och 
kommuner och regionala myndigheter om hur man kan medverka i denna 
utbyggnad.  

- Samhällsmaster diskuterades i Västerbotten där PTS redovisade det 
arbete som görs och kommunerna och regionala företrädare fick tillfälle 
att framföra sina åsikter i frågan. 
 

3.2.2 Uppdragets utfall i korthet 

Dialogmötet i Västerbotten var det tredje som genomförts i länet om mobiltäckning 
under de senaste 1,5 åren. Tidigare möten har skett på Initiativ av 
PTS/Länsstyrelsen och Region 8 (samarbete mellan inlandskommuner). Det aktuella 
dialogmötet genomfördes av Region Västerbotten i samarbete med Länsstyrelsen 
Västerbotten och Region 8. 
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Arrangörerna i Västerbotten hade till dialogmötet bjudit in TeliaSonera och 
Net4Mobility som är de teleoperatörer som för tillfället bygger ut sina mobilnät i 
länet för att de skulle få möjlighet att träffa såväl lokala som regionala företrädare.  
 
Region 8 arrangerade i maj 2014 ett möte i Vilhelmina tillsammans med 
Net4Mobility för att informera och skapa en dialog om den planerade utbyggnaden 
av deras mobila nät. Nu har utbyggnaden pågått ett tag och Net4Mobility 
presenterade hur långt man kommit. Net4Mobility ska bygga cirka 120 basstationer 
i länet och har hittills driftsatt 46 och för 44 pågår tillståndsprocessen. På mötet 
kunde företaget föra en dialog med bland andra kommunerna, Länsstyrelsen och 
Luftfartsverket om tillståndsprocessen. Problem och tips om hur processen kan 
snabbas på presenterades både från kommunerna och operatören. 
 
Operatören är nöjd med samarbetsklimatet i Västerbotten och ser att ett utbyggt 
mobilnät är en prioriterad fråga i länet. Handläggningstiderna är på vissa håll väl 
långa men efter dagens möte kan man konstatera att det ofta finns goda orsaker till 
detta samt att det finns en förbättringspotential från båda sidor i processen.  
 
Telia informerade om hur man uppgraderar alla basstationer till 4G. Totalt rör det 
sig om 400 basstationer runt om i länet. Eftersom Telia inte bygger nya master har 
man inga större problem med tillstånd och handläggningstider. 4G innebär att 
kopparledningen till basstationerna måste bytas till fiber eller radiolänk och viss 
tillståndsgivning är förknippat med detta men det sker utan större störningar. 
 
Diskussionen efter operatörernas presentationer kom till stor del att handla om hur 
man åtgärdar de ”vita fläckar” som finns och även kommer att finnas kvar efter i 
länet efter genomförd utbyggnad. Områden där mobil täckning saknas idag och 
även kommer att saknas i framtiden. De båda operatörernas utbyggnad löser inte 
dessa problem då det främst handlar om utbyggnad längst vägar och uppgradering 
av befintligt nät. Yttäckningen blir inte bättre av satsningarna som nu görs och det 
är ett stort problem. Ett annat problem är kapacitetsbristen på turistorterna i 
samband med högsäsong. Det mobila telenätet slås då ofta ut med följden att det 
inte går att ringa SOS, kommunernas välfärdsarbete hindras och det går inte att 
kommunicera eller exempelvis betala med kort i affärer och serviceinrättningar. 
 
En möjlig lösning som diskuterades för att täcka de vita fläckarna är samhällsmaster. 
Dessa platser är ofta glest befolkade och därmed saknar marknaden incitament att 
bygga ut där. Kommunerna och de regionala företrädarna var dock eniga om att 
samhällsmaster inte får bli en kommunal eller regional angelägenhet. Att förbättra 
mobiltäckningen är ett statligt ansvar och kan inte skjutas över på regional eller 
lokal nivå. Antingen kan PTS ställa högre krav på operatörerna när det gäller 
yttäckning, tillexempel i samband med att man säljer nya frekvenser, eller så måste 
man skjuta till medel för att hjälpa till att finansiera master som täcker dessa 
fläckar. 
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Kommunerna är tydliga med att man inte kan bygga samhällsmaster. Operatörerna 
är intresserade av att utrusta färdiga master i dessa områden med nödvändig 
utrustning men man kan inte bygga masterna då det inte är ekonomiskt försvarbart. 
När staten skjuter till pengar för att bygga dessa master kan vi alltså täcka även de 
fläckar som idag saknar mobiltäckning. Region och kommun kan ha en viktig roll i 
etablering av samhällsmaster men finansieringen av såväl byggnation som 
förvaltning av dessa måste komma från staten. 
 
Behovet av bättre mobiltäckning i Västerbotten är stort och en mycket aktuell fråga 
hos allmänheten, kommunerna och regionala myndigheter. PTS arbetar med att ta 
fram en rapport om mobiltäckning där en del handlar om hur operatörernas master 
kan kompletteras med samhällsmaster för att få bättre täckning. Deltagarna på 
mötet ser fram emot denna rapport med förhoppning om att staten kan ta krafttag 
för att få bättre mobiltäckning i hela landet. 
 
När det gäller problemet med kapacitetsbrist vid högsäsong finns det ingen 
möjlighet från marknadens sida att bygga kapacitet som bara efterfrågas under en 
kort tid på året. En lösning kan vara att man i högre grad utnyttjar det fibernät som 
ofta finns i dessa områden. En dialog mellan operatörerna och nätägaren inleddes 
på mötet och kommer att fortsätta med målet att lösa problemet.  
 
Täckningskartorna upplevs ge en allt för positiv bild av verkligheten. De kommunala 
företrädarna anser att många vita fläckar saknas samt att fläckar som har ”svajig” 
täckning är markerade med bra täckning på kartorna. Problemet med dålig 
mobiltäckning beskrivs ofta som ett problem för inlandet och fjällvärlden. 
Uppfattningen bland mötesdeltagarna var att dålig mobiltäckning är ett problem i 
hela länet, även i kustkommunerna men störst i inlandet och fjällvärlden. 
Mobiltäckning är en viktig infrastruktur i samhället inte minst nu när den fast 
telefonin nedmonteras, det blir då ännu viktigare med bra mobiltäckning. På mötet 
ifrågasattes PTS uppdrag till Net4Mobility att bygga master i områden med vita 
fläckar, främst i fjällen. Dessa master kommer att sända ut signaler för Tele2 och 
Telenor som har en mycket liten del av kundunderlaget i aktuella områden. Denna 
satsning riskerar således inte lösa problemet med dålig täckning.  
 
De flesta kommuner har problem med avfolkning och bättre mobil kommunikation 
och bredband är viktigt för att attrahera invånare och företag att stanna kvar i eller 
flytta till kommunerna. Den nu presenterade utbyggnaden och förstärkningen 
innebär att där det redan finns mobilt bredband kommer kapaciteten att öka 
avsevärt till gagn för konsumenterna. Dessutom kommer Net4Mobilitys expansion 
innebära att man i framtiden inte bara är hänvisade till Telia utan att även Tele2 och 
Telenor blir reella konkurrenter. 
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3.2.3 Slutsatser och fortsatt arbete 

De regionala dialogmöten har gett kortare handläggningstider som en följd av 
bättre dialog mellan marknadsaktörerna och tillståndsgivarna. Dialogmötena har 
varit mycket efterfrågade av de regionala aktörerna och fler dialogmöten kommer 
att anordnas i Västerbotten i framtiden för att följa upp hur utvecklingen 
fortskrider. I Västerbotten har Telia, AC Net och Dorotea kommun tagit stora steg 
mot att lösa problemen med kapacitetsbristen vid högsäsong i Borgafjäll. Kan man 
hitta en lösning i Borgafjäll kan denna komma att appliceras även på andra orter 
med liknande problem.   

 

4 Budget – Uppföljning   
  Budget  Utfall
Konferenskostnader  35 000  15 925

Lönekostnader  15 000  39 782

Resekostnader    1 095

   

   

   

   

Totalt  50 000  56 082
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Rapportering Regional dialog för att främja utbyggnad av mobilnät 

Länsstyrelsen Södermanland valde att anordna ett större dialogmöte där samtliga län/regioner i vårt 
ansvarsområde bjöds in. Följande län deltog i vår dialog: Gotland, Jönköping, Södermanland, Stockholm, 
Uppsala och Östergötland. Varje län hade möjlighet att skicka 8 företrädare, men det var ingen som skickade 
så många. De flesta län skickade 3-4 deltagare och då var det oftast både regionala och kommunala företrädare. 
Alla inbjudna operatörer, d.v.s. TeliaSonera, Tre, Tele2, Telenor och Net1 deltog. 
 
En komplikation var att det var svårt att hitta rätt kontaktperson för mobiltäckningsfrågan hos länen Vi 
skickade inbjudan både till läns/regionledningar och till handläggare av bredbandsstöd. Självklart skickade vi 
också inbjudan till respektive län/regions centrala epostbrevlåda för att varje län själv skulle avgöra vem som 
var bäst lämpad att åka. Utöver operatörerna var det var främst offentliga representanter som kom på mötet. 
(Bifogar deltagarlista)  
 
Från samordnande Länsstyrelse ville vi gärna involvera länen i upplägget av dialogen. Vi skickade ut ett antal 
nyckelfrågor som PTS sammanställt, men responsen var liten. Övriga län dröjde också med att utse vem som 
skulle åka på konferensen och för att få fart på förberedelserna fick vi bestämma agenda och innehåll 
huvudsakligen på egen hand och i samverkan med PTS. 
 
Vi tror att grundorsaken till detta är att varken län eller regioner har något tydligt uppdrag när det gäller 
mobiltäckning. Några län har bredbandskoordinatorer eller motsvarande och dem kommer ibland i kontakt 
med frågan, men då är den oftast sekundär och det talas bara om den i form av stöd. Det kan till exempel 
handla om områden som inte kan få fiber av kostnads- eller praktiska skäl.  
 
Det vi vill betona med ovanstående är alltså att det varit svårt att hitta rätt ingångar hos län/regioner för att 
effektivt samverka kring frågan.  
 
Ett tydligt uppdrag till länen är således A och O. De formuleringar som finns idag betonar i första hand fast 
IT-infrastruktur. Där finns också ordentliga resurser via landsbygdsprogrammet(LBP) Visserligen finns 
skrivningar även om mobil IT-infrastruktur i nya bredbandsstödet, men de är i dagsläget svåra att tolka och 
praktiskt använda. I och med att den utredning om samhällsmaster som PTS håller på med inte är färdig är det 
också svårt att veta vad som gäller. Vad händer om länen satsar på samhällsmaster och sedan utredningen 
pekar på att detta är en fråga för marknaden att lösa? 
 
Uppslutning och intresse från operatörerna uppfattar jag som god. Samtliga ledande telebolag deltog och det 
var inga problem att få dem att skicka representanter. Några av dem skickade flera deltagare.  
 
Länsstyrelsen hade bjudit in en boende på Tunabergshalvön (gränsområde mellan Södermanland och 
Östergötland) Detta område har av topografiska skäl stora problem med mobiltäckningen. Samtliga telebolag 
visade stort intresse för de problem som finns i området och ville prata om det direkt med Tunabergshalvöns  
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företrädare. För en tid sedan fick jag återkoppling från Tunabergshalvön och glädjande nog hade situationen 
blivit bättre. Detta får nog sannolikt tillskrivas som en direkt effekt av den regionala dialogen. 
 
Eftersom Telenor fanns med på mötet ombads dem att berätta mer om Hagamodellen i Norge. Det var 
intressant att se hur ett grannland jobbar med frågan även om konceptet inte är direkt möjligt att omsätta i 
Sverige. 
 
Frågan om samhällsmaster diskuterades utifrån PTS uppdrag att utreda frågan. Eftersom det fortfarande råder 
osäkerhet kring vad som gäller här blev det inga konkreta besked från närvarande kommuner/regioner. Men 
att frågan diskuterades och togs upp på bordet var av stort värde då jag fick intrycket att begreppet är tämligen 
okänt både på regional och kommunal nivå. 
 
Wi-Fi frågan diskuterades under eftermiddagens moderatorsledda debatt. Många kommuner var intresserade 
av möjligheterna med kommunalt Wi-Fi i stadskärnorna. En stötesten verkar dock vara gratis kommunal Wi-Fi 
i förhållande till mobiloperatörernas tjänster. Operatörerna kan inte konkurrera med en offentlig gratistjänst. 
En del operatörer var öppet kritiska till detta koncept. En kommun lanserade idén att kommunalt Wi-Fi skulle 
kunna erbjudas i samarbete med någon operatör, som då också kunde marknadsföra sig med hjälp av detta. 
 
Sammanfattningsvis anser jag att vår regionala dialog gjorde nytta. Den öppnade upp nya kontaktvägar mellan 
privata och offentliga aktörer. Den bidrog också till en ökad förståelse om att fast och mobil IT-infrastruktur 
hänger ihop. Det var en ambition från Länsstyrelsen Södermanland att betona vikten av fiberprojekt på 
landsbygden som en möjlighet också för fibrering av perifera mobilmaster. Länsstyrelsen Södermanland 
presenterade sin regionala digitala agenda och berättade där om den nya bredbandsstrategin som också 
omfattar mobil täckning.  
 
Jag tror att många kommuner/län/regioner fick upp ögonen för att de har en viktig roll att spela för att 
underlätta och stimulera utbyggnad av mobil IT-infrastruktur. Kommunerna kan t.ex. erbjuda gratis tillträde till 
höga byggnader för att sätta upp antenner, underlätta bygglovsprocesser för master, m.m. En av operatörerna 
hade med sig en kommunranking som visade vilka kommuner som de uppfattade som bra på att stimulera och 
underlätta utbyggnad av IT-infrastruktur. Den kan säkert bli en morot för många andra kommuner. 
 
Det är också viktigt att län/regioner och kommuner fortsätter att diskutera samverkan och samarbete med 
varandra, men kanske framförallt med operatörerna. Några formella samarbeten mellan länen resulterade inte 
dagen i, men från Södermanlands sida har vi delvis som ett resultat av den regionala dialogen ökat vår 
samverkan med grannlänen vad gäller IT-infrastruktur.  
 
På den efterföljande presskonferensen framgick det mycket tydligt att operatörerna gärna diskuterar dessa 
frågor med län/regioner. Genom samverkan och dialog kan vi lösa många av de problem som försvårar och 
fördyrar utbyggnad av den IT-infrastruktur som idag är minst lika viktig för samhället som vägar och järnvägar.  
  
För detaljfrågor kring innehållet under dagen hänvisar Länsstyrelsen till den webbsida som finns för den 
regionala dialogen. Här finns omfattande minnesanteckningar, deltagarlista och länk till samtliga 
presentationer.  
http://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/infrastruktur-och-
it/bredband/Pages/konferens-om-mobiltackning.aspx 
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