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Post- och telestyrelsen 

Förord 

Post- och telestyrelsen (PTS) har i uppdrag att följa upp hur länsstyrelserna verkar för 

att målen i den nationella bredbandsstrategin ska nås. Denna sammanställning 

beskriver hur länsstyrelserna arbetat i länen utifrån sitt uppdrag under år 2020.  

 

Dan Sjöblom 

Generaldirektör 

  



 Länens rapportering om utvecklingen inom it-infrastrukturområdet 2020  

 4 

Post- och telestyrelsen 

Innehåll 

Förord 3 

1 Inledning .................................................................................................................. 5 

1.1 Sammanfattande kommentarer .............................................................................................. 5 

1.2 Bakgrund ............................................................................................................................................. 6 

1.3 Metod och genomförande ......................................................................................................... 6 

1.4 Syfte ....................................................................................................................................................... 7 

1.5 Ordval .................................................................................................................................................... 7 

2 Allmänt om bredbandssituationen i länen år 2020 ....................................... 7 

3 Bredbandsstrategier och planering .................................................................. 9 

3.1 Bredbandsstrategier och handlingsplaner ........................................................................ 9 

3.2 Samhällsplanering och digital infrastruktur ..................................................................... 10 

4 Samverkan och informationsspridning ............................................................ 11 

4.1 Informationsspridning avseende stöd till bredbandsutbyggnad ..........................11 

4.2 Samverkan med kommuner.................................................................................................... 12 

4.3 Samverkan mellan länsstyrelser............................................................................................ 12 

4.4 Samverkan med marknadsaktörer ...................................................................................... 12 

4.5 Samverkan mellan länsstyrelse och region (bredbandskoordinator) ............... 13 

5 Kartläggning av bredbandsutbyggnad ........................................................... 14 

6 Robusthet .............................................................................................................. 15 

7 Trådlös teknik ....................................................................................................... 16 

8 Kommunernas behov av stöd ........................................................................... 17 

 



 Länens rapportering om utvecklingen inom it-infrastrukturområdet 2020  

 5 

Post- och telestyrelsen 

1 Inledning 

1.1 Sammanfattande kommentarer 

Bredbandsutbyggnaden fortskrider och situationen avviker inte nämnvärt från förra 

året. Utbyggnadstakten skiljer mellan länen, men majoriteten av länsstyrelserna 

rapporterar att takten är hög eller medelhög. Några rapporterar svag eller vikande 

utbyggnadstakt. Det finns försenade projekt i alla län, av mer eller mindre allvarlig art, 

men endast ett fåtal av dessa bedöms att inte komma att slutföras. Förseningarna 

har flera orsaker, också sådana som påverkat processerna under tidigare år och 

därmed skapat följdverkningar. Dessa redovisas i denna och föregående års 

rapporter. Under år 2020 har två tillkommande faktorer påverkat: pandemin covid-19 

samt uppehållet i handläggningen av bredbandsstöd under en period, p.g.a. flytt och 

återflytt av medel inom Landsbygdsprogrammet. Gemensamt för länsstyrelserna är 

en oro för att det blir allt svårare och dyrare att nå de platser, hushåll och företag, 

som finns kvar i form av ”vita fläckar”. Flera enkätsvar lyfter behovet av finansiellt stöd 

för att dessa platser ska ha en chans att få bredband. 

Samverkan med regionala och lokala aktörer fungerar överlag bra, men det finns 

undantag och en rimlig farhåga är att utbytet kan komma att bli mindre när 

länsstyrelserna inte längre kommer att handlägga bredbandsstöd. Fortfarande finns 

ett starkt fokus på bredbandsstöd och en stor del av samverkan med olika aktörer 

grundar sig i detta. Vissa länsstyrelser har dock en bredare ansats för sitt 

bredbandsfrämjande. Det är betydelsefullt för den regionala bredbandsutbyggnaden, 

eftersom länsstyrelsen har många uppgifter med koppling till utbyggnad och 

anläggning av bredband, inom områden som natur, kultur, samhällsbyggnad och 

landsbygdsutveckling. Det är viktigt att den goda samverkan som i de flesta fall finns 

inom och mellan länsstyrelserna samt med andra aktörer lokalt och regionalt 

bibehålls och utvecklas efter nya förutsättningar. I de fall där samverkan är svag är 

det angeläget att den stärks.  

Länsstyrelserna har fått frågan om vilka behov av stöd som de uppfattar att 

kommunerna har. Frågan har besvarats av fler länsstyrelser än tidigare år. Behoven 

kan grovt delas in i tre områden: Prioritering och planering, Kunskap och 

omvärldsbevakning samt Information till dem som bor och verkar i kommunen. 

Vid informationsinsatser till berörda aktörer samverkar man ofta med regional 

bredbandskoordinator eller länets kommuner. Vad gäller information om 

bredbandsstöd, riktar länsstyrelserna i dag i huvudsak sin information till pågående 

projekt i takt med att man inte har mer medel att fördela till ny utbyggnad.  
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1.2 Bakgrund 

PTS fick i sitt regleringsbrev för år 20201 i uppdrag att följa upp och analysera 

utvecklingen på bredbandsområdet. Inom ramen för uppdraget ska PTS 

sammanställa länsstyrelsernas rapportering av årets arbete med att främja 

bredbandsutbyggnaden i länet. Detta, eller motsvarande uppdrag att följa upp 

regeringens bredbandsstrategi, har funnits sedan år 2011. Länsstyrelserna har i 

enlighet med sina regleringsbrev i uppdrag att verka för att det riksdagsbundna målet 

om att Sverige ska ha bredband i världsklass nås. Inom ramen för detta uppdrag ska 

länsstyrelserna främja och stödja insatser för bredbandsutbyggnad, bl.a. genom att 

bistå de regionala bredbandskoordinatorerna i arbetet med att kartlägga hur 

bredbandstillgången ser ut i länet med hjälp av de data och de verktyg som 

länsstyrelserna förfogar över. Länsstyrelserna ska till PTS redovisa hur de har bidragit 

till att målet nås, inklusive hur de har verkat för regional samverkan mellan kommuner, 

statliga myndigheter och andra relevanta aktörer, samt vilka andra faktorer som har 

påverkat utvecklingen inom it-infrastrukturområdet i länet.  

 

1.3 Metod och genomförande 

Länsstyrelsernas rapportering har skett genom en enkät. Denna skickades ut via mejl 

i början av november 2020 med önskemål om svar till den 15 december 2020. 

Samtliga län utom Gotland har inkommit med svar.2  

 

På samma sätt följer det nationella sekretariatet för bredbandskoordinatorerna upp 

koordinatorernas arbete med en enkät. För att minimera dubbelarbete, har de båda 

funktionerna samverkat i utformning av enkäter och bearbetning av svaren. Svaren 

från avseende bredbandskoordinatorernas enkät redovisas i mars 2021.  

 

Länsstyrelserna och regionerna förväntas vid behov samverka om enkätsvaren. PTS 

noterar att det överlag verkar fungera bra och det är i år färre länsstyrelser som 

hänvisar till bredbandskoordinatorn för svar på frågor. Genom länens olika strukturer 

med avseende på geografi, demografi, näringsliv o.s.v. kan länsstyrelserna ha olika 

prioritering av sin verksamhet, även om uppdraget är detsamma. Respondenterna 

besvarar enkäten i egenskap av stödhandläggare, men därutöver kan eventuellt 

kompletterande arbetsuppgifter skilja sig och därmed också överblick och kunskap. 

Detta kan möjligen påverka hur man besvarar vissa frågor i enkäten. 

                                                        
1 Regleringsbrev för budgetår 2020 avseende Post- och telestyrelsen inom utgiftsområde 22 

Kommunikationer, uppdrag 3.1.1 p.1 
2 Gotlands län har inte haft några stödmedel inom landsbygdsprogrammet nuvarande 

programperiod, då bredband är utbyggt över hela ön. 
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1.4 Syfte 

Syftet med denna rapport är att sammanställa länsstyrelsernas rapportering om 

arbetet med att främja bredbandsutbyggnaden under 2020. Redovisningen av 

uppdraget sker på aggregerad nationell nivå och inte länsvis, med undantag för 

enskilda regionala exempel. Läs gärna även föregående års rapport, som 

kompletterar årets texter. 

 

1.5 Ordval 

Rapportens titel är ”Länens rapportering om utvecklingen inom it-

infrastrukturområdet 2020. En sammanställning.” Titeln visar att rapporten är en del i 

den serie av rapporter med samma titel som har tagits fram årligen i ett decennium. 

Den korresponderar också till PTS uppdragstext. Dock används begreppet it-

infrastruktur i princip inte i texterna i föreliggande rapport. Detta eftersom innebörden 

i den ursprungliga användningen av it-infrastruktur år 2011 i stor utsträckning har 

kommit att ersättas av begreppen bredband eller digital infrastruktur. De begrepp 

som används speglar enkäten och hur länsstyrelserna har uttryckt sig.  

 

 

2 Allmänt om bredbandssituationen i länen år 
2020 

Bilden av bredbandssituationen är sammantaget inte förändrad jämfört med 

föregående år och vad som beskrivs i 2019 års sammanställning av länsstyrelsernas 

rapportering.  Processerna är långa och det är rimligt att förutsättningarna för 

bredbandsutbyggnaden inte nödvändigtvis förändras på kort sikt. Förseningar som 

uppstått tidigare får följdverkningar under kommande år. Dock är det två faktorer 

som är speciella för år 2020: 

 Två hundra miljoner kronor i bredbandsstöd flyttades bort från 

Landsbygdsprogrammet som Jordbruksverket administrerar, för att sedan 

flyttas tillbaka, vilket skapade ett uppehåll i stödhandläggningen.  

 Den alltjämt pågående covid-19-pademin.  

Liksom förra året redovisar samtliga länsstyrelser förseningar, även om art och 

omfattning skiljer sig mellan länen. Med enstaka undantag fortskrider projekten och 

det är enligt enkäterna endast ett fåtal som har avbrutits av utföraren. I vissa av dessa 

fall förekommer att annan utförare har kunnat ta över projektet. Orsakerna till 

förseningarna och/eller en vikande utbyggnadstakt är i huvudsak desamma som 
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tidigare. När det gäller kommersiella aspekter uppges bristande konkurrens, 

felbedömningar och/eller sviktande investeringsvilja hos kommersiella aktörer. 

 Vidare beskrivs (utan rangordning): 

 Brist på kvalificerade entreprenörer,  

 utdragna processer kring markavtal, tillstånd (Trafikverkets 

handläggningstider nämns också i flera av årets enkätsvar),  

 administration avseende dokumentation och ekonomi inom projekten har 

tagit längre tid än beräknat,  

 personalomsättning,  

 långsam lantmäteriförrättning och långa handläggningstider hos 

Lantmäteriet, samt  

 försening i samband med samverkan eller samförläggning med andra parter, 

 pandemin har gett sjukdom hos entreprenörer och även orsakat att 

inkopplingar av bredbandet inte kunnat göras i beräknad takt, 

 uppehållet i handläggningen av bredbandsstödet inom 

Landsbygdsprogrammet, samt 

 miljötillstånd, där projekten hänvisas till oländigare terräng vilket medför 

förseningar och ökade kostnader (nämndes inte i förra årets enkät). 

I föregående års enkät nämns materialbrist som en försenande faktor, vilket ingen 

länsstyrelse skriver i årets enkät. 

Trots förseningar menar dock två tredjedelar av länsstyrelserna att takten i 

utbyggnaden är hög eller medelhög och följer utbyggnadsplanen, generellt eller i 

vissa av länets kommuner. Resterande länsstyrelser uppfattar att takten är låg eller 

har en vikande trend. Svårigheter och utmaningar är givetvis inte jämt fördelat mellan 

länen. Vissa län har en mer framgångsrik utbyggnad på landsbygden, medan andra 

har det svårare. Gemensamt är dock en oro för att det blir allt besvärligare att nå de 

platser som finns kvar i form av ”vita fläckar” och flera enkätsvar lyfter behovet av 

finansiellt stöd för att dessa platser ska ha en chans att få bredband. En respondent 

uppmärksammar en tydlig förändring till det sämre i marknadens intresse från 

tidigare år. Endast en länsstyrelse noterar att en ny aktör har tillkommit på marknaden 

i länet. 
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3 Bredbandsstrategier och planering 

Den 21 december 2016 antogs regeringens bredbandsstrategi3 ”Sverige helt 

uppkopplat 2025” med övergripande mål för bredbandsutbyggnaden i Sverige. I maj 

2017 presenterades även en nationell digitaliseringsstrategi4. Som konstaterats i 

tidigare års sammanställningar av länsstyrelsernas rapportering, är regionala 

bredbandsstrategier ett betydelsefullt verktyg för att identifiera behov, sätta mål för 

och genomföra prioriteringar i arbetet med att främja tillgång till bredband. För att 

kunna vara det styrdokument som en strategi är tänkt att vara, är det viktigt att den är 

aktuell och speglar rådande situation i länet.  

3.1 Bredbandsstrategier och handlingsplaner 

Nio län har en bredbandsstrategi som sträcker sig till och med år 2020, två läns 

bredbandsstrategier sträcker sig till år 2021 respektive 2022. I nio län sträcker sig 

bredbandsstrategin till och med år 2025.  Ett län har en strategi som ingår i en äldre 

regional digital agenda, där slutår inte är satt.  

Med enstaka undantag pågår arbete med att uppdatera de äldre strategierna, 

oavsett om de är fristående eller ingår i andra planer eller dokument. I vissa fall 

inväntar man färdigställandet av andra strategiska dokument, som regional 

utvecklingsstrategi eller regional digital agenda.  

År 2020 var drygt hälften av länens regionala bredbandsstrategier kopplade till den 

regionala digitala agendan. I en fjärdedel av länen är de kommunala 

bredbandsstrategiernas mål samordnade med målen i den regionala 

bredbandsstrategin. Värmland noterar även en viss koppling till länets arbete med 

grundläggande betaltjänster. 

När det gäller handlingsplaner varierar det hur länen arbetar och på aggregerad nivå 

kan inga direkta skillnader från föregående år noteras. Cirka hälften av länen uppger 

sig ha konkreta handlingsplaner. Skillnader finns mellan eventuella handlingsplaners 

syfte, inriktning (fokusområden, strategiska val), detaljeringsgrad och användning, 

liksom vad man vill lyfta fram i enkätsvaret. Exempelvis har Västerbotten en 

handlingsplan för varje kommun i länet, Halland och Västra Götaland uppdaterar 

årligen. Det senare länet har också tids- och resurssatta aktiviteter. Gävleborg har 

sex tids- och resurssatta fokusområden, Kalmar har tio strategiska val, 

Södermanland har specificerad ansvarsfördelning i handlingsplanen. De flesta har 

inte resurs- eller tidsatt aktiviteter i handlingsplanen. Ett mindre antal län har 

                                                        
3 Sverige helt uppkopplat 2025 – En bredbandsstrategi, N2016/08008/D 
4 För ett hållbart digitaliserat Sverige – en digitaliseringsstrategi, N2017/03643/D 
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pågående arbete med att ta fram en handlingsplan, exempelvis utifrån uppdaterade 

bredbandsstrategier. Hit hör Jönköping, Blekinge och Örebro län. 

Handlingsplanerna kan vara fristående dokument med koppling till digital agenda eller 

bredbandsstrategier respektive integrerade i någon av dessa eller i den regionala 

utvecklingsplanen eller motsvarande. Några län arbetar med andra typer av material 

som kompletterar eller ersätter en handlingsplan för att göra prioriteringar och ta 

fram beslutsunderlag. Till exempel har Värmland en analysmodell som bygger på 

geografiska data, för att identifiera och kartlägga prioriterade områden. 

 

3.2 Samhällsplanering och digital infrastruktur 

Tre fjärdedelar av de regionala bredbandsstrategierna var kopplade till den regionala 

utvecklingsstrategin/-planen. Åtta av länen uppger att översiktsplanerna i minst en av 

länets kommuner refererar till den regionala bredbandsstrategin, vilket är mer än en 

fördubbling sedan år 2019. Av enkätsvaren att döma, arbetar länsstyrelserna dock i 

huvudsak på samma sätt som året innan, vilket innebär löpande aktiviteter i enlighet 

med sitt uppdrag. Detta kan vara information till kommunerna om elektronisk 

kommunikation som ett allmänt intresse enligt Plan- och bygglagen, samt att 

kommunerna ska lyfta elektronisk kommunikation som en lokaliseringsförutsättning 

på samma sätt som annan teknisk infrastruktur. Vidare granskas och remitteras 

kommuners översiktsplaner internt, man bevakar bredbandsfrågor vid plansamråd 

och uppmärksammar elektronisk kommunikation i handläggarforum. Två 

länsstyrelser som lämnar kommenterar om länets kommuner får exemplifiera 

skillnader mellan länen: En länsstyrelse har uppfattningen att kommunerna inte är 

påtagligt engagerade i att inkludera digital infrastruktur i samhällsplaneringen, medan 

den andra menar att kommunerna är framåt i detta avseende.  

Förutom en handfull länsstyrelser som tidigare har gjort särskilda insatser, som att ta 

fram vägledningar eller kartlägga kommunernas arbete inom området (som 

Jönköping, Stockholm, Örebro), eller som lyfter digital infrastruktur i ett 

samhällsperspektiv med samverkan med regionen (exempelvis Västra Götaland) 

framstår inte digital infrastruktur som ett prioriterat område i samhällsplaneringen.  

Som nämns ovan, är bredbandsstrategierna i tre fjärdedelar av länen kopplade till 

den regionala utvecklingsstrategin, vilket kan betraktas som en förutsättning för att 

översiktsplanerna ska innehålla digital infrastruktur i samhällsplaneringen. Här finns 

ingen skillnad mot året innan. 
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4 Samverkan och informationsspridning 

4.1 Informationsspridning avseende stöd till bredbandsutbyggnad  

Länsstyrelsernas enkätsvar visar att man i huvudsak arbetar på samma vis som 

föregående år, det vill säga är i de flesta fall situations- och behovsanpassat. Det 

innebär att man i länsstyrelserna överlag har minskat sin externa information i takt 

med att det inte finns bredbandsstöd att söka och behovet av generella 

informationsinsatser därmed är litet. Större aktörer har ackumulerat kunskap under 

åren och i de län där sådana dominerar är behovet av generell information idag inte 

så stort, menar en respondent. En länsstyrelse lyfter att man vill undvika att 

uppmuntra till kontakt, eftersom det inte finns medel att söka. Det innebär att man i 

huvudsak kommunicerar med projektägare eller andra aktörer som befinner sig i 

processen för att anlägga bredband med bredbandsstöd och det gör man löpande 

med god tillgänglighet via mejl, telefon- eller videosamtal. I vissa län finns samverkan 

mellan region och länsstyrelse även när det gäller information, bland annat genom 

regionala bredbandsforum, /-fokusgrupper, som Dalarna, Jämtland, Värmland, 

Västerbotten och Östergötland. Inom länsstyrelsen i Örebro län görs gemensamma 

informationsinsatser med olika delar av länsstyrelsen, vilka handlägger frågor av vikt 

för bredbandsutbyggnaden, som information om regelverk och tillstånd inom olika 

områden. Vissa län har ambitionen att träffa och utbilda projektägare och ett par län 

hann göra det innan pandemin gjorde entré (Blekinge och Södermanland).  

På länsstyrelsernas webbplatser hänvisar de flesta i huvudsak till andra aktörer, som 

Jordbruksverket, Lantmäteriet, Bredbandsforum och Byanätsforum. En länsstyrelse 

har slutat med att uppdatera sin webbsida med information, eftersom det är säkrare 

att hänvisa till Jordbruksverket. Länsstyrelsen i Uppsala informerar på webben om att 

bredbandsstöden inom Landsbygdsprogrammet är slut och att Post- och 

telestyrelsen kommer att administrera ett nytt stöd via regionen. 

Ett fåtal län använder digitala kanaler mer aktivt och uppdaterar med bl.a. 

kartinformation, nyheter och information om beviljade stöd. Västmanland använder 

traditionell media där pressmeddelanden brukar uppmärksammas. Därutöver har 

länsstyrelsen i Västmanland ett nyhetsbrev med tvåtusen mottagare, där även större 

bredbandsrelaterade händelser beskrivs. Södermanland har tagit fram en broschyr 

och länsstyrelsen är aktiv på Facebook. Länsstyrelsen i Örebro ger generell 

information om bredbandsstöd på webben och för utbyggnad i specifika områden 

ger man information via kommunernas webbsidor. Några län uppger att man har 

planer på utbildning och informationsträffar när förutsättningarna åter tillåter det. 
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4.2 Samverkan med kommuner 

Liksom förra i årets enkät uppger de allra flesta länsstyrelser att man har regelbunden 

kontakt med länets kommuner, ofta genom att delta i möten som 

bredbandskoordinatorn organiserar. Frekvensen varierar, från en gång om året till 

varje månad. I de flesta fall är länsstyrelsens roll i dessa sammanhang att bidra med 

information om bredbandsstöden. Vissa länsstyrelser bjuder in till möten med 

kommunerna på eget initiativ och man har också löpande kontakt med kommunerna 

då behov uppstår, också då oftast i ett bredbandsstödsrelaterat sammanhang. I och 

med att stödansökningarna har blivit färre, uppger några länsstyrelser att även 

kontakten med kommunerna har minskat. 

4.3 Samverkan mellan länsstyrelser 

Utbytet mellan länsstyrelserna i bredbandsfrågor sker på handläggarnivå. En viktig 

samlingspunkt för informationsutbyte är de gemensamma veckovisa nationella 

mötena inom ramen för Landsbygdsprogrammet, där även Jordbruksverket ibland 

deltar. Därutöver sker samverkan i olika grad. Vissa länsstyrelser har löpande 

kontakter med andra länsstyrelser (ofta i näraliggande län). Några län har tagit fram 

ett gemensamt remissyttrande avseende nationella bredbandsstöd. Ett fåtal har lite 

mer strukturerat informationsutbyte mellan län, i ett fall inom ramen för annan 

samverkansgrupp, men där också bredband tas upp. Enstaka länsstyrelser har under 

år 2020 bedrivit eller planerat för mer konkreta gemensamma projekt. Andra 

länsstyrelser har kontakter vid behov. Ett par län menar att samverkan har minskat 

eller försvunnit sedan stödmedlen intecknats, då många av kontakterna gällt frågor 

om stödansökningar.  

4.4 Samverkan med marknadsaktörer 

Liksom tidigare år, är länsstyrelsernas samverkan med marknadsaktörer generellt inte 

av strategisk karaktär. De flesta har ingen proaktiv kontakt med marknadsaktörer, 

men det förekommer. I Västra Götaland deltar länsstyrelsen i månatliga möten 

tillsammans med den regionala s.k. Ubit-gruppen, där man utbyter information om 

eventuella problem i byggnationer samt om regelverket. Ett annat exempel är 

länsstyrelsen i Blekinge, som hösten 2020 hade ett digitalt möte för kommunerna, 

regionen, entreprenörer och andra intressenter. Där informerades om 

utbyggnadsläge, bredbandsstöd och regelverk för förhindrande om fel vid 

anläggning av bredband (miljöbalken, fornminneslagen, biotopskydd och invasiva 

arter). 

I övrigt har länsstyrelserna kontakt med marknadsaktörer vid behov, beroende på 

utbyggnadssituation, marknadsstruktur och kommunala engagemang i länet. Det 

innebär för vissa nästan ingen kontakt alls, medan andra, åtminstone periodvis har 

kontinuerlig kontakt med marknadsaktörer. Sammanhanget är då i allmänhet 
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förfrågningar, vilket kan gälla bredbandsstöd, tekniker lämpliga för olika områden och 

vad som i övrigt har att göra med de olika faserna inom projekthandläggningen. 

Utifrån enkätsvaren förefaller kommunikationen med marknadsaktörerna fungera väl. 

Liksom i förra årets enkät lyfter en länsstyrelse att man ser en risk i att privata 

marknadsaktörer hamnar i informationsunderläge visavi de kommunala stadsnäten. 

En annan länsstyrelse uppfattar att detaljprojekteringen och tillståndshanteringen hos 

marknadsaktörerna har blivit sämre från mitten av 2010-talet, vilket har bidragit till att 

vissa projekt inte tagit tillräcklig hänsyn till kulturmiljöer och fornminnen. En 

länsstyrelse skriver ”…En god samverkan mellan länsstyrelsen och 

marknadsaktörerna är viktig ur såväl bredbandsutbyggnadssynpunkt som natur, 

kultur och planfrågor. Det underlättar att många frågor som rör 

bredbandsutbyggnaden finns samlad på samma myndighet. Informationsvägar blir 

på det viset betydligt snabbare och enklare än om det skulle beröra flera olika 

myndigheter.” 

4.5 Samverkan mellan länsstyrelse och region 
(bredbandskoordinator) 

Som beskrivits i förra årets rapport, är det synnerligen angeläget att en god 

samverkan finns mellan länsstyrelse och regional bredbandskoordinator, mot 

bakgrund av respektive funktions uppdrag. Sedan första januari 2019 är funktionen 

regional bredbandskoordinator alltid placerad vid regionen, från att i vissa län tidigare 

funnits på länsstyrelsen. Med hänvisning till denna förändring gavs i flera av förra 

årets enkäter uttryck för att länsstyrelsens uppgifter hade blivit snävare och endast 

omfattade stödhandläggning, vilket skulle inverka menligt på samverkan med 

regionen. Även i årets enkät nämns denna organisatoriska förändring, men några av 

svaren antyder att relationen och samarbetet i vissa fall har utvecklats till det bättre 

under år 2020. Möjligen har rollerna blivit tydligare. I förra årets enkät var det fler 

respondenter som hänvisade till bredbandskoordinatorn, istället för att själva besvara 

vissa frågor.  

Sammanfattningsvis är intensiteten i samverkan mellan region och länsstyrelse olika, 

både med avseende på graden av ömsesidighet i relationen, samt frekvens och i 

vilka sammanhang man samverkar och utbyter information. I synnerhet en 

länsstyrelse uppfattar att relationen inte motsvarar de behov av information och 

samverkan man har, då ingen samverkan förekommit under större delen av år 2020. I 

andra änden av skalan finns en länsstyrelse som uttrycker sig så här: ”… gott och tätt 

samarbete med länets bredbandskoordinator. Samarbetet har genererat frekventa 

diskussioner, fördjupad kunskap inom ämnesområdet och ett idéutbyte som lett fram 

till en gemensam syn på möjligheter och utmaningar för den samlade 

bredbandsutbyggnaden i länet.” En annan säger: ”Vi har god samverkan och stöttar 

varandra i bredbandsfrågor.” En tredje uttrycker sig så här: ”Länsstyrelsen har i 
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huvudsak arbetat med stödhantering men också samlat på sig mycket kunskap om 

situationen i länet och de praktiska förutsättningarna för bredbandsutbyggnad och 

utifrån detta bistått regionen i dess uppdrag.” 

Däremellan förekommer mer eller mindre formaliserad samverkan. Den kan gälla 

exempelvis: 

 Gemensamma möten med länets kommuner,  

 information och kunskapsutbyte relaterad till utbyggnad och områden 

aktuella (eller inte) för utbyggnad,  

 ansökningar om bredbandsstöd, 

 deltagande i gemensamma arbetsgrupper, 

 krishantering, 

 framtagning av kartmaterial, eller 

 teknikfrågor. 

Länsstyrelsen kan också lämna utlåtanden för olika ärenden och de båda 

organisationerna kan vara bollplank till varandra i frågor som rör bredband och/eller 

digitalisering. Intensiteten i kontakten skiljer sig mellan länen, i vissa län är den i 

huvudsak behovsstyrd, i andra följer möten en i förväg uppställd plan. I ett län har 

man slutit ett samverkansavtal där båda parter har ansvar för främjande av bredband 

i länet, där arbetet leds av regionen. 

Överlag och utifrån inkommet underlag, förefaller samverkan fungera bra och på en 

för länsstyrelserna och regionerna tillfredsställande nivå. Samverkan kretsar i stor 

utsträckning kring bredbandsstöden. Det kan tolkas som att det föreligger en risk att 

samverkan blir mindre när länsstyrelserna inte längre kommer att handlägga 

bredbandsstöd. Detta noteras också uttryckligen i enkäten av en länsstyrelse. 

 

5 Kartläggning av bredbandsutbyggnad 

Länen har olika behov och ambitionsnivåer för sin kartläggning av 

bredbandsutbyggnaden. I många län uppdateras kartläggningen årligen. De flesta län 

kartlägger med hjälp av flera olika källor och samverkar i arbetet med regionala 

och/eller lokala aktörer. I enstaka län förefaller samverkan mellan län och region i 

kartläggningsarbetet att inte fungera särskilt väl. Överlag är dock den sammanvägda 

bedömningen av enkätsvaren att samverkan mellan län och region när det gäller 

kartläggning har ökat det senaste året. Färre län verkar uppfatta att det räcker med 

PTS Bredbandskarta. Några länsstyrelser skriver att PTS statistik saknar den aktualitet 

som krävs. Liksom i tidigare års enkätsvar, uttrycker vissa länsstyrelser frustration 
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över att det är svårt att få tillgång till data som visar ”vita fläckar” med behov av 

bredband samt områden som byggts utan bredbandsstöd och planerad utbyggnad. 

Ett typfall kan se ut så här: Regionen, genom den regionala bredbandskoordinatorn, 

ansvarar för att ta fram en kartläggning med syftet att hitta vita fläckar, prioritera 

insatser, ta fram strategier, planera och bedöma kommande stödansökningar. 

Kartläggningens underlag är förutom statistik och kartmaterial från PTS (som 

Bredbandskartan), underlag från länsstyrelsens GIS-system samt eventuella beviljade 

bredbandsstöd inom Landsbygdsprogrammet. Därutöver kan kommunerna ha 

ytterligare material som går in i kartläggning och analys. I vissa fall används 

konsulthjälp. Kartläggningen används sedan av region, länsstyrelse och kommuner. 

 

6 Robusthet 

Länsstyrelserna beskriver att man följer gällande regelverk avseende hur näten ska 

byggas för att bli stödberättigade genom Landsbygdsprogrammet. Man informerar 

om Robust fiber5 och om gällande regler via sin webbplats och/eller länkar till 

Jordbruksverket. Vissa länsstyrelser slutbesiktigar stödberättigade projekt med 

avseende på robusthet, andra gör det på förekommen anledning eller inte alls. Ett par 

länsstyrelser har samverkat med en kommun i respektive län för att ta fram 

handledning eller utbildning för berörda aktörer, såsom entreprenörer. 

Enkätsvaren visar att det är endast undantagsvis som länsstyrelserna inkluderar 

bredband i sina risk- och sårbarhetsanalyser eller att kommunerna gör detta. En 

länsstyrelse skriver så här: ”I länsstyrelsernas regleringsbrevsuppdrag gällande 

infrastrukturplanering framgår inte att Länsstyrelsen ska arbeta med dessa frågor. 

Området är komplext och kräver både tid och resurser. Frågan behöver involvera 

många olika aktörer som t.ex. nätägare, kommuner m.fl. Om insatser ska göras här 

behövs ett tydligt uppdrag och medel för att arbeta med frågan.” Östergötland är en 

länsstyrelse som arbetat med risk- och sårbarhetsanalys för sitt geografiska område. 

Där har man identifierat ett behov av ökad kunskap, avseende ansvar och roller 

mellan förvaltningsmyndigheter i arbetet med att förebygga risker kopplat till 

bredbandsnätet. Detsamma gäller avseende ansvar och roller i arbetet med att 

förbereda och vid behov hantera den typen av störningar i bredbandsnätet som kan 

leda till omfattande samhällsstörningar. Dialog om detta förs med PTS och regionen. I 

Jönköpings län finns ett åtgärdsprogram ”Anpassning för förändrat klimat” där 

exempelvis Värnamo kommun har säkring av fibernäten vid översvämning och 

                                                        
5 Robust fiber är ett branschgemensamt koncept med syfte att ge tydlig vägledning till den som vill bygga 

eller upphandla robusta och driftsäkra fibernät, www.robustfiber.se 

http://www.robustfiber.se/
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ökande temperaturer som en prioriterad åtgärd. Samma länsstyrelse planerar att 

belysa robusthet kring bredbandsnäten inom deras arbete med risk- och 

sårbarhetsanalyser. Ytterligare en länsstyrelse – Gävleborgs – nämner 

bredbandsnäten mer generellt i länets och kommunernas RSA:er, men inga 

åtgärdsförslag finns där.  

 

7 Trådlös teknik 

Situationen gällande trådlös teknik har inte förändrats för länsstyrelserna av 

enkätsvaren att döma. Ett flertal län ser tecken på ett kommande stort intresse, andra 

har ännu inte uppfattat något intresse alls. Liksom i förra årets enkät så 

problematiserar flera länsstyrelser trådlösa tekniker i förhållande till regeringens 

bredbandsmål för år 2025 gällande öppenhet i näten. En länsstyrelse svarar att 

trådlösa alternativ inte når upp till länets bredbandsstrategi om 1 Gbit/s. Vissa 

länsstyrelser beskriver befarade problem i form av bristande robusthet. Ett annat 

problem som nämns är att trådlösa nät för kunden kan förefalla vara ett mer attraktivt 

alternativ än fiber, vilket skulle kunna ta bort marknadsunderlaget för en annars möjlig 

fiberutbyggnad. En länsstyrelse menar att det finns en risk i det fall att ett trådlöst 

alternativ inte kommer att kunna tillgodose framtida behov. Flera länsstyrelser menar 

att är tekniken bör utnyttjas där det finns behov. Här lyfter man vita fläckar och 

enskilda hushåll som ligger långt från ett fibernät eller i ej stödberättigade områden 

där fiberutbyggnad blir för kostsamt.  

Inga ytterligare län har tillkommit till de tre som fram till år 2019 hade beviljat stöd till 

trådlösa nät. De flesta länsstyrelser har dock ännu inte konfronterats med 

förfrågningar eller ansökningar om trådlös teknik, men flera ser ett växande intresse 

och menar att det sannolikt blir aktuellt i framtiden. 

Ett flertal länsstyrelser ger även detta år uttryck för önskemål om stöd, ledning och 

information från neutral part och/eller ett behov av central samordning. En konkret 

fråga är hur man med trådlösa tekniker som t.ex. radiolänk kan öka robustheten 

genom att etablera redundanta förbindelser. PTS vill här återigen nämna den 

vägledning som myndigheten har tagit fram avseende trådlösa tekniker.6 

 

                                                        
6 PTS publicerade i december 2018 en vägledning om trådlös teknik: 

https://www.pts.se/globalassets/startpage/dokument/bransch/radio/arrangemang-och-

forum/tradlosa-tekniker/pts_vagledning-tradlosa-tekniker.pdf  

 

https://www.pts.se/globalassets/startpage/dokument/bransch/radio/arrangemang-och-forum/tradlosa-tekniker/pts_vagledning-tradlosa-tekniker.pdf
https://www.pts.se/globalassets/startpage/dokument/bransch/radio/arrangemang-och-forum/tradlosa-tekniker/pts_vagledning-tradlosa-tekniker.pdf
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8 Kommunernas behov av stöd 

I Post- och telestyrelsens enkät ställs frågan Ser ni något särskilt behov av stöd 

riktat till kommuner, i deras planering av bredband eller tillståndsgivning av 

bredband? I 2020 års enkät har fler länsstyrelser än tidigare besvarat frågan med 

identifierade behov. Länsstyrelserna är i allmänhet bekymrade över de kommuner 

där utbyggnaden inte är en prioriterad fråga och i enkätsvaren beskrivs många olika 

behov av stöttning. En länsstyrelse skriver ”En del kommuner har avsatt tid och 

resurser och hanterar bredbandsutbyggnaden och dialog med medborgarna mycket 

bra. Andra kommuner har väldigt lite tid, om någon tid alls avsatt, för att arbeta med 

bredbandsutbyggnad. Tid och möjlighet att avsätta egna resurser i kommunerna är 

en viktig del för att bredbandsutbyggnaden ska komma så långt ut på landsbygden 

som möjligt.” Länsstyrelserna understryker att kommunernas behov av stöd skiljer sig 

åt, men de uppmärksammade behoven i enkätsvaren kan grovt delas in i tre grupper.  

Planering och prioritering  

 Stöttning i strategisk planering, både vad gäller bredbandsstrategier och den 
fysiska planeringen i kommuners översiktsplanering, mot bakgrund av 
kommande digitalisering.  

 Strategisk planering för olika förhållanden, exempelvis för nybyggnation och 
samförläggning, efteranslutningar och robusthetsfrågor.  

Kunskap och omvärldsbevakning: Kommunernas kunskap inom ett antal olika 

områden lyfts av länsstyrelserna. Kommunerna behöver få insikt i bredbandsfrågans 

betydelse och vad kommunen kan göra för att stötta och påskynda utbyggnaden. 

Det som krävs är (ej rangordnat):  

 Kompetensutveckling kring bredband för att kommunerna ska se och förstå 
samband mellan digital omställning och digital infrastruktur och vad 
kommunen själv kan göra. 

 Kartläggning och god lokalkännedom, hjälp med att få fram underlag för 
analys av respektive kommuns förutsättningar och möjligheter.  

 Kunskap om vilka möjligheter som finns för samordning över 
kommungränser. 

 Kunskap om hur kommunen kan förhandla och samverka med fiberbolag för 
att få till utbyggnad utan stöd.  

 Kunskap om förutsättningar för efteranslutningar. 

 Utbildning och information om hur regelverk och villkor styr genomförandet 
av bredbandsprojekten, särskilt gäller detta de underlag som fordras för 
redovisning av projekt.  

 Utbildning i teknik och råd kring specifika frågor som hur man når de hushåll 
som är utan bredband och som ligger inom ett område som redan har NGA 
nät och möjligheter att ansluta vissa sträckor trådlöst har kommit, dock inte 
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till slutanvändare utan för att ersätta fiber över vatten eller där det inte går att 
gräva p.g.a. för mycket berg i marken.  

Information till dem som bor och verkar i kommunen: Även kommunen behöver 

förmedla information och kunskap till dem som bor och verkar i kommunen, något 

som kommunen kan behöva stöd i. Detta föreslås: 

 Påvisa nyttan av bra uppkoppling. 

 Information till medborgarna genom att exempelvis sprida kunskap om olika 
tekniker och möjligheter, vart man ska vända sig som medborgare för att få 
möjlighet att ansluta sig till en bredbandstjänst eller hur man kan gå till väga 
för att själv öka möjligheten till anslutning. 

 Stöd och kunskap till boende i glesare landsbygder om hur man själv kan 
påverka sin situation. 

 
Som en metod för att utveckla och stötta kommuner i bredbandsfrågor nämns 

Bredbandsforums bredbandslyft som en bra väg att gå.  

 


