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Sverige har en ny bredbandsstrategi med tydliga mål för bredband i hela Sverige.

Regeringen beslutade i december 2016 om en ny nationell bredbandsstrategi – Sverige helt uppkopplat 2025.  
I strategin fastställs en ny vision och nya mål för bredbandsområdet:

PTS roll i regeringens bredbandsstrategi

Visionen ”ett helt uppkopplat Sverige” innebär att hela 
Sverige ska ha tillgång till snabbt bredband och stabila 
mobila tjänster av god kvalitet. För att nå målen krävs 
samverkan och insatser från både privata och offentliga 
aktörer. 

Utgångspunkten är en fortsatt marknadsstyrd utveck-
ling kompletterad med det ansvar som det offentliga har 
för till exempel tillgänglighet till samhällsservice. Det 
är viktigt att privata investeringar inte förhindras och 
trängs ut, samtidigt som det offentligas ansvar när det 
gäller tillgång till och användning av digitala tjänster 
måste beaktas.

PTS roll
PTS har under många år arbetat aktivt med samver-
kan, utbildningsinsatser och analyser i syfte att främja 
utbyggnad av bredband i hela landet och har nu en 
aktiv roll i bredbandsstrategins genomförande. PTS ska 
följa upp, analysera samt utvärdera strategins mål och 
aktiviteter. PTS ska även visa på möjligheter som en väl 
utbyggd infrastruktur för med sig, kommunicera strate-
gin och vara sammanhållande för det arbete som andra 
myndigheter bidrar med.

År 2020 bör 95 % av alla 
hushåll och företag ha 
tillgång till bredband om 
minst 100 Mbit/s

År 2023 bör hela Sverige 
ha tillgång till stabila mo-
bila tjänster av god kvalitet

År 2025 bör hela Sverige ha 
tillgång till snabbt bredband

∙  98 % 1 Gbit/s 
∙  1,9 % 100 Mbit/s 
∙  0,1 % 30 Mbit/s

Uppdrag till PTS
Regeringen aviserar i strategin att PTS ska få ett antal 
uppdrag för att bidra till att strategins mål uppnås. 
Exempel på sådana uppdrag handlar om:

• Ökad tillgång till all kommunal infrastruktur på lika 
villkor. Här ingår bl.a. frågor om styrning av stads-
nät och utredning av möjligheten att göra undantag 
från kommunallagens lokaliseringsprincip.

• Information om konsumentnyttan av bredbands-
investeringar.

• Se över hur tillståndsprocesser för anläggning av 
bredband kan bli enklare och snabbare. 

• Vägledning till mer trådlöst bredband i samhälls-
planering och regionala och lokala strategier. 

• Hur behovet av infrastruktur för elektronisk kom-
munikation tillgodoses i samband med planering 
och byggande.

• Ökad kunskap om nyttoberäkning och effekter av 
investering i bredbandsinfrastruktur.

• Att se över nivån för funktionell tillgång till internet, 
dvs. den grundläggande nivå för tillgång till bred-
band och samhällsomfattande tjänster som under 
vissa förutsättningar ska vara tillgänglig för alla 
användare.  

Läs om aktuella uppdrag på pts.se/bredbandsstrategin.
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Samverkan med andra
Regeringen pekar i strategin på att bredbandsutbyggnad 
är ett komplext område där många olika aktörer har 
stor inverkan på och betydelse för bredbandsutbyggna-
den. Dessa aktörer arbetar också på olika nivåer, den 
nationella, regionala och lokala nivån. En god dialog 
och samverkan mellan olika aktörer och de olika nivå-
erna kommer att ha mycket stor betydelse för möjlig-
heterna att uppnå målen i strategin. 

Bredbandsforum är regeringens fora för samverkan 
mellan olika aktörer för en effektiv utbyggnad av bred-
bandsinfrastruktur. PTS deltar aktivt i Bredbandsforum 
och ansvarar också för Bredbandsforums kansli. Utöver 
detta arbetar PTS aktivt med samverkan genom att 
regelbundet träffa och anordna möten för bland annat 
marknadens aktörer, kommuner, regioner, myndigheter 
och intresseorganisationer. Regeringen anger också 
i strategin att PTS ska få i uppdrag att vara samman-
hållande för det arbete som andra myndigheter bidrar 
med.
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