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Näringsdepartementet

Post- och telestyrelsen
Box 5398
102 49 Stockholm

Uppdrag att ta fram vägledning om hur fasta och trådlösa
tekniker för bredbandsutbyggnad kan användas för att bidra till
att nå uppsatta bredbandsmål
Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Post- och telestyrelsen (PTS) att ta fram material för
vägledning och information till regionala och lokala aktörer om hur fasta och
trådlösa tekniker kan komplettera varandra för att bidra till att nå uppsatta
bredbandsmål. Efter uppdragets genomförande ska PTS sprida
informationsmaterialet till berörda intressenter.
PTS ska tillvarata relevanta erfarenheter från externa aktörer, bland annat
från de utbildningsinsatser som PTS genomför inom bredbandsområdet på
regional och kommunal nivå.
PTS får använda högst 200 000 kronor för att genomföra uppdraget.
Kostnaderna ska belasta det under utgiftsområde 22 Kommunikationer
uppförda anslaget 2:4 Informationsteknik och telekommunikation,
anslagspost 4 – Informationsteknik – del till Kammarkollegiets disposition.
Medlen betalas ut efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen
ska lämnas senast den 1 december 2018. Eventuellt outnyttjade medel ska
återbetalas till Kammarkollegiet, bankgiro 5052-5781, med angivande av
detta besluts diarienummer, senast den 28 februari 2019.
Uppdraget i form av framtaget informationsmaterial ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 19 december 2018.

Telefonväxel: 08-405 10 00
Fax: 08-411 36 16
Webb: www.regeringen.se

Postadress: 103 33 Stockholm
Besöksadress: Mäster Samuelsgatan 70
E-post: n.registrator@regeringskansliet.se

Skälen för regeringens beslut

Regeringen presenterade i sin bredbandsstrategi (Sverige helt uppkopplat
2025 – en bredbandsstrategi, dnr N2016/08008/D) ett antal strategiska områden där aktiviteter behövs för att skapa goda förutsättningar för en fortsatt
snabb utbyggnad av både fast och mobilt bredband.
En utgångspunkt i strategin är att det kommer att krävas både fasta och
trådlösa tekniker för att uppnå regeringens bredbandsmål. Uppdraget lämnas
för att tydliggöra på vilket sätt olika tekniker kan komplettera varandra för
att ge tillgång till snabbt bredband för hushåll och företag i områden som
idag saknar sådan tillgång, eller i områden där kopparnätet är under
avveckling. Uppdraget syftar även till att visa hur hushåll och företag som
ligger mer avlägset till ska kunna inkluderas vid utbyggnad av snabbt
bredband.
På regeringens vägnar

Peter Eriksson

Nina Björesten
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