PTS främjar
utbyggnaden av
snabbt bredband i
Sverige genom att
informera, utbilda
och samverka
Vi riktar oss främst till företrädare inom nationella,
regionala och kommunala offentliga organisationer,
som har en viktig roll i arbetet med bredbands
utbyggnaden i Sverige. Vi stödjer och stimulerar
dessa organisationer att bidra aktivt till utbyggnad
av snabbt bredband, främst i områden där
kommersiellt driven utbyggnad inte uppstår.

Mer information
Vill du veta mer om PTS arbete att främja
utbyggnad av bredband kan du besöka vår
webbplats: www.pts.se/bredbandsutbyggnad
PTS hanterar inte stödmedel för bredbands
utbyggnad. För information om stödmedel
inom Landsbygdsprogrammet kan du vända
dig till antingen din länsstyrelse eller läsa mer
på Jordbruksverkets webbplats:
www. jordbruksverket.se/bredband
Tillväxtverket har information om stödmedel
inom Regionalfonden:
www.eu.tillvaxtverket.se/bredband

Genom vårt främjandearbete bidrar vi till att nå:

Målen i regeringens bredbandsstrategi:
90 procent av hushållen och företagen i
Sverige ska ha tillgång till 100 Mbit/s år 2020
EU:s bredbandsmål:
30 Mbit/s till alla år 2020

Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm
Växel: 08-678 55 00 pts@pts.se www.pts.se

Information, utbildning
och samverkan för
bredbandsutbyggnad

Information

Utbildning

PTS kartlägger och analyserar marknaden för bredband.
Vi använder dessa utredningar för att ta fram information
och verktyg som din organisation kan använda för
bredbandstrategier, planering av utbyggnad och andra
åtgärder som ni kan vidta för att främja utbyggnaden i
ditt område. Vi erbjuder bland annat:

Det krävs kunskap inom flera olika områden för att
arbeta med bredbandsutbyggnad. Genom utbildnings
insatser bidrar vi med kunskap om främjandearbete,
regelverk, tekniker, marknaden, konkurrensfrågor,
robusthet och nätsäkerhetsfrågor. Vi erbjuder bland
annat:

•

Information om var det finns fiber i Sverige:
www.bredbandskartan.se

•

Information om hur utbyggnaden i ditt område kan
främjas: www.pts.se/bredbandsutbyggnad

•
•

•

Underlag för att göra egna analyser av utbyggnaden av
olika infrastrukturer i ditt område, se bredbandsstatistik:
www.statistik.pts.se

•

Information om utvecklingen i Sverige för fast och
mobilt bredband samt mobiltelefoni utifrån ett prisoch konsumentperspektiv, se prisrapporter:
www.statistik.pts.se

•

Information för att undvika avgrävning samt förenkla
planering och samordning av grävarbeten, och därmed
sänka kostnader: www.ledningskollen.se

•

Vägledande principer för kommunala insatser på bred
bandsområdet, se PTS, Sveriges kommuner och lands
tings och Konkurrensverkets rekommendationer:
www.pts.se

Utbildning av länsstyrelserna i bredbandsfrågor
Utbildningspaket för regionala och lokala aktörer i
bredbandsfrågor

Samverkan
För att nå en framgångsrik bredbandsutbyggnad i
hela landet behöver många olika aktörer samverka.
Vi skapar tillgång till nätverk och mötesplatser:

•

Vi samverkar med nationella myndigheter i frågor
om statligt stöd för bredbandsutbyggnad

•

Vi erbjuder forum för samverkan mellan läns
styrelser

Vi träffar och ordnar möten för marknadens aktörer,
kommuner, regioner, myndigheter och intresse
organisationer

PTS verktyg i främjandearbetet för
ökad bredbandsutbyggnad är information,
utbildning och samverkan.

