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Sammanställning av länens rapportering 
om utvecklingen inom it-
infrastrukturområdet för år 2014 

Sammanfattning 

Arbetssättet, organisationen och ambitionsnivån för att hantera de frågor som 
rör bredband och som ligger inom länsstyrelsernas respektive regionernas 
ansvarsområden, skiljer sig åt. Överlag sker en positiv utveckling, vilket bland 
annat tar sig uttryck i att antalet län som har en bredbandsstrategi, har fortsatt 
att öka och var sjutton stycken i slutet av år 2014. Samtidigt finns län som inte 
har en färdig bredbandsstrategi och som under två år har angett att de 
nästkommande år kommer att ha en sådan, utan att så har skett. Man har alltså 
gett uttryck för positiva förhoppningar som inte infriats. Skälen till detta går 
dock inte att utläsa ur enkätsvaren.  

En viktig grund för olika typer av insatser är kartläggning av it-infrastrukturen, 
såväl den fasta som den mobila. Samtliga län har kartlagt den fasta it-
infrastrukturen, eller har ett pågående arbete att kartlägga denna (det senare 
gäller tre län). En påtaglig utveckling jämfört med föregående år, är att tretton 
län har valt att kartlägga och beskriva även den planerade fasta it-
infrastrukturen, jämfört med sex län år 2013. Den mobila infrastrukturen har 
fått stor uppmärksamhet under år 2014. Ungefär hälften av länen har gjort 
kartlagt den mobila it-infrastrukturen, och tre län kartlägger denna för 
närvarande. Vad gäller den planerade mobila it-infrastrukturen, är det fyra län 
som har gjort en kartläggning av denna. Ett bekymmer i sammanhanget, är att 
vissa läns kartläggningar, framförallt fast infrastruktur, inte har uppdaterats på 
en tid, vilket gör att tillförlitligheten minskar. 

Samverkan för bredbandsutbyggnad är en betydelsefull uppgift för län och 
regioner. Hälften av länen uppger att de samverkar med andra län för att 
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skapa tillgång till bredband och den andra halvan har planer på att göra det, 
eller har gjort det i förfluten tid. Alla län samverkar med kommuner i frågor 
som rör bredband, speciellt mobiltäckning. Samverkan mellan 
länsstyrelsen/regionen och privata aktörer har ofta sin grund i regional 
digital agenda, bredbandsstöden eller mobiltäckningsfrågor. 

Behovet av stöd från centrala myndigheter skiljer sig åt mellan län och regioner, 
och därmed också uppfattningen om i vilken utsträckning det stöd som givits 
har varit tillräckligt. Många anser att de har haft god nytta av kontakterna med 
PTS, Jordbruksverket och Bredbandsforum (bland annat inom ramen för 
Länssamverkan bredband 2.0), och efterfrågan på utbildning och handledningar 
kvarstår och förutses öka 2015. Tydlig information gällande de kommande 
bredbandsstöden dominerar de uttryckta behoven. 

Bakgrund 

Post- och telestyrelsen (PTS) har för fjärde året i rad fått i uppdrag att samla in 
och sammanställa länsstyrelsernas och vissa regioners1 utveckling på it-
infrastukturområdet och hur de verkat för att målen i regeringens 
bredbandsstrategi nås. Ur PTS regleringsbrev2: 

1.2 Sammanställa länsstyrelsernas, Gotlands kommuns, berörda 
landstings och samverkansorgans rapportering av dels hur de verkat 
för att målen i regeringens bredbandsstrategi ska nås, dels faktorer i 
länet som påverkar utvecklingen inom it-infrastrukturområdet. 
Utgångspunkten är Post- och telestyrelsens anvisningar för hur 
länsstyrelserna, Gotlands kommun, berörda landsting samt de 
regionala samverkansorganen ska redovisa utvecklingen inom 
it-infrastrukturområdet. Uppdraget ska redovisas till 
Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 28 februari 
2015. 

Länsstyrelserna och berörda regioner har haft ett uppdrag gällande it-
infrastruktur i sina regleringsbrev respektive villkorsbrev i någon form sedan 
2009, då regeringen beslutade om en nationell bredbandsstrategi med det 
övergripande målet om att år 2020 bör 90 procent av Sveriges hushåll och 
företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. Länsstyrelsernas och 
regionernas uppdrag har gradvis utökats sedan 2009. De ska med utgångspunkt 
i detta: 

                                                 

1 Landstingen i Hallands, Skåne och Västra Götalands län samt Gotlands kommun och 
samverkansorganet i Kalmar län.  

2 Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Post- och telestyrelsen inom utgiftsområden 22 
Kommunikationer 
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Länsstyrelserna ska verka för att målen i regeringens bredbandsstrategi för Sverige (dnr 
N2009/8317/ITP) nås. Varje länsstyrelse ska med utgångspunkt i detta:  
– Redovisa hur länsstyrelsen har verkat för att målen i regeringens bredbandsstrategi ska 
nås samt vilka andra faktorer som har påverkat utvecklingen inom it-
infrastrukturområdet i länet. Redovisning ska göras i enlighet med Post- och telestyrelsens 
(PTS) anvisningar senast den 1 februari 2015.3 

I enlighet med skrivningen ovan har de regionala aktörerna en viktig roll i 
landets bredbandsutveckling. Detta grundar sig inte enbart på deras roll som 
beslutsfattare när det gäller offentliga medel till bredbandsutbyggnad, utan även 
som koordinerande aktörer, vilka har möjlighet att påverka och driva 
utvecklingen framåt - inte minst genom att engagera den lokala nivån. Med en 
överblick över nuläget i sitt område är de även en naturlig samtalspart till 
marknadsaktörer.   

Det är med utgångspunkt i dessa roller som PTS har tagit fram anvisningar för 
hur de berörda länsstyrelserna och regionerna ska redovisa utvecklingen inom 
it-infrastrukturområdet. Liksom tidigare året har detta gjorts genom en enkät 
med frågor om bland annat deras samverkan med kommuner, arbetet med 
bredbandsstrategier, samt uppfattning om framgångsfaktorer och utmaningar. I 
årets sammanställning ingår inte en sammanställning av stödanvändningen 
inom kanalisationsstödet och landsbygdsprogrammet under 2014. En 
sammanställning av total stödförbrukning redovisas i ett regeringsuppdrag4 som 
redovisas i mars 2015. 

I de fall där både länsstyrelse och region ska svara på uppdraget har en 
gemensam redovisning för dessa två skickats in till PTS. I denna promemoria 
redovisas PTS sammanställning och övergripande analys av enkätsvaren.  

Enkäten ställdes till samtliga län och fem regioner i december 2014 och januari 
2015.5 Enkäten skickades ut per mejl och var en webbenkät. Samtliga län och 
berörda regioner har svarat. 

Arbete med bredbandsstrategi 

PTS vill liksom i tidigare rapporter fortsätta trycka på vikten av 
bredbandsstrategier, som är ett viktigt instrument för att förankra och prioritera 
bredbandsfrågan i länet. För att kunna nå uppställda mål krävs att strategin blir 
ett levande dokument som följs av en handlingsplan. Genomförandefasen av 

                                                 

3 Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende länsstyrelserna 
4 Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering av efterfrågan på medel. 
5 Mellan 15 december 2014 och 30 januari 2015 
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strategin är lika viktig som framtagandet då den säkerställer ett fortsatt 
engagemang och ett långsiktigt arbete med frågan.  

Tabell: Länens redovisning angående bredbandsstrategier 2014 

Län 

Finns det en regional 
bredbandsstrategi eller 
motsvarande i länet? 

Pågår arbete med att 
ta fram en regional 
bredbandsstrategi och 
när beräknas den vara 
klar? 

Finns det en 
genomförandeplan eller 
motsvarande, som visar 
hur den regionala 
bredbandsstrategin ska 
implementeras? 

Dalarna Ja   Ja 

Gävleborg Ja   Ja 

Jämtland Ja   Nej 

Norrbotten Ja   Pågår 

Gotland Ja   Ja 

Skåne Ja   Ja 

Västra 
Götaland 

Ja   Ja 

Kalmar Ja   Ja 

Stockholm Ja   Ja 

Uppsala Ja   Nej 

Värmland Ja   Ja under 2014 

Västmanland Ja   Pågår 

Örebro Ja   Ja 

Östergötland Ja   Ja 

Södermanland Ja under 2014   Ja under 2014 

Västerbotten Ja under 2014   Ja under 2014 

Västernorrland  Ja under 2014   Ja under 2014 

Jönköping Nej Ja, 2015  Pågår 

Kronoberg Nej Ja, 2015  Nej 

Halland Nej Ja, 2015  Pågår 

Blekinge Nej Ja, 2015  Pågår 

Total Ja: 17 (14 2013) 
Nej: 4 

Ja: 4 (6 är 2013) 
Nej: 0 

Ja: 13 (11 2013) 
Pågår: 5 
Nej: 2 

 

Vid utgången av år 2014 hade 17 län en bredbandstrategi, vilket är en ökning 
från 14 län året innan. Det är Södermanland, Västerbotten och Västernorrland 
som upprättat en bredbandsstrategi under år 2014. Samtliga fyra län som inte 
har en bredbandsstrategi, dvs. Jönköping, Kronoberg, Halland och Blekinge, 
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har angett att arbete är på gång och att de beräknar vara klara under 2015. Även 
detta är en förbättring sedan år 2013, då ett län inte kunde ange när strategin 
skulle vara klar. Av dem som inte har en strategi, angav två av dem även i två 
tidigare enkäter att strategin skulle tas fram, men har varje år angett mer tid har 
behövts.6 Av de län som har en strategi har samtliga ett skriftligt 
strategidokument.  

PTS e-tjänst Bredbandskartan (www.bredbandskartan.se) visar länens 
bredbandsstrategier. På bredbandskartan finns en länk till respektive läns 
bredbandsstrategi. 7 

          2013              2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: PTS Bredbandskartan, 2015 

De flesta län som har bredbandsstrategier eller motsvarande, har på något sätt 
förankrat sina strategier hos olika parter i länet. Förankringen skedde i de flesta 

                                                 

6 Halland, Jönköpings och Kronoberg län under åren 2012, 2013 och 2014.  

7 Karta är uppdaterad men några länkar till strategier kommer att uppdateras under mars 2015. 

http://www.bredbandskartan.se/
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fall genom beslut i länsstyrelse och genom remiss till samtliga kommuner och 
andra relevanta aktörer i länet. Av de 17 län som hade en bredbandsstrategi 
hade 15 beslutat dem, oftast i länsstyrelsen och/eller regionfullmäktige. En av 
de två som inte beslutat om strategin kommer att göra det under år 2016 och 
den andra avser att inte besluta om den. 

En genomförandeplan är ett viktigt instrument för att bredbandsstrategin ska 
realiseras. 13 län hade år 2014, vilket är en ökning med två län sedan året innan. 
Därutöver är det fem län som har en genomförandeplan under utarbetande.  

Av de 17 län som har en bredbandsstrategi avser majoriteten (13) av länen att 
följa upp strategin årligen eller oftare, vilket är en ökning från 11 ett år tidigare. 
I övriga län som har en bredbandsstrategi, avser man att följa upp denna, men 
man kan inte ange när.  

På regional nivå ligger de regionala utvecklingsstrategierna och 
utvecklingsprogrammen (RUS/RUP) till grund för prioriteringar avseende 
regional tillväxt. Det är därför av intresse om det finns en koppling mellan den 
regionala utvecklingsstrategin/programmet och bredbandsstrategin i länet. 
Samtliga län som hade en bredbandsstrategi hade kopplat den till annan 
regional planering. I nästan alla fall var den kopplad till det regionala 
utvecklingsprogrammet och/eller till den regionala digitala agendan. 

Denna sammanställning analyserar inte innehållet i länens strategier. Enligt en 
undersökning av Bredbandsforum var innehållet i vissa strategier inte helt 
anpassat till respektive län utan mer skrivelser ur regeringens 
bredbandsstrategi.8 Resultaten visar även att fler län och regioner skulle kunna 
förtydliga behovet av robusta nät i sina bredbandsstrategier samt sätta mål och 
visa åtgärder för att stärka bredbandsinfrastrukturen.9  

Sammantaget ser PTS en positiv utveckling i länens arbete med 
bredbandsstrategier.  

Kartläggning av befintlig och planerad it-infrastruktur 

En god kunskap om hur tillgängligheten till bredband ser ut i olika delar av 
landet är grundläggande för det strategiska arbetet med att tillgodose 
bredbandsbehoven. En viktig grund för olika typer av insatser är att kartlägga 
av it-infrastrukturen, såväl den fasta som den mobila. Särskilt den mobila it-
infrastrukturen gavs stor uppmärksamhet under år 2014.  

                                                 

8 Bredbandsforumskansli, 2014 
9 Bredbandsforum, Framtidssäker kommunikation – lösningar för robust bredband, 2014 
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Samtliga län har kartlagt den fasta it-infrastrukturen, eller har ett pågående arbete 
att kartlägga denna (det senare gäller två län). Ungefär hälften av länen har gjort 
detsamma för den mobila it-infrastrukturen, och tre län kartlägger denna för 
närvarande. Flera län uppger att länets kommuner har mätt mobiltäckning 
genom att sopbilarna har haft mätutrustning med sig i fordonen. 

En påtaglig utveckling jämfört med föregående år, är att tretton län har valt att 
kartlägga och beskriva även den planerade fasta it-infrastrukturen, jämfört med 
sex län år 2013. Vad gäller den planerade mobila it-infrastrukturen, är det fyra län 
som har gjort en kartläggning av denna och tre som har ett pågående sådant 
arbete.  

Flera län menar att det tidigare gjorts kartläggningar på länsnivå, men att 
uppdatering behöver göras.  

I något fall uppger länet att kommunerna har översikt över befintlig och 
planerad it-infrastruktur i kommunala bredbandsstrategier. Ytterligare svar 
pekar på vikten av samverkan mellan exempelvis regionförbund, länsstyrelse 
och kommuner för att kunna kartlägga utbyggnaden på ett bra sätt. Man uppger 
även att stödmedlen till bredbandsutbyggnad har bidragit till en god kontakt 
med byalag och andra lokala grupper, vilket även påverkar möjligheten att följa 
utvecklingen när det gäller utbyggnad i länet. 

Sammantaget ser PTS en positiv utveckling att allt fler län har en kartläggning 
av fast infrafruktur, både befintlig och planerad men det är dock 
bekymmersamt att kartläggningen i flera fall inte har uppdaterats eftersom den 
inte gör så stor nytta om den inte är aktuell.  

Vad gäller den mobila it-infrastrukturen är det positivt att relativt många har 
kommit igång med kartläggningen och där har kommunerna spelat en 
betydande roll.  

Personella resurser 

Det krävs resurser för ett aktivt arbete mot bredbandsmålen. Det är fortfarande 
enbart ett fåtal län som har en formellt utsedd bredbandskoordinator, med ett 
övergripande ansvar för strategier och samordning inom bredbandsområdet 
och tid att enbart ägna sig åt detta område.  

I 17 av länen finns det personella resurser på länsstyrelsen, regionen, 
samverkansorganet (en bredbandskoordinator, kontaktperson mot kommuner, 
marknadsaktörer eller liknande, avser inte handläggning av stöd) för att arbeta 
med bredbandsfrågor. Dessa län hade i genomsnitt arbetet fördelat på två 
personer. Det en stor variation i hur stor andel av en tjänst som arbetet med 
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bredband utgör. Runt en tredjedel arbetar heltid eller mer än halvtid. 
Resterande två tredjedelar arbetar halvtid eller mindre än halvtid. Antalet 
resurser och fördelningen är på samma nivå som vid undersökningen 2013. 
Trots att fokus på bredband har ökat har personella resurser inte ökat. I och 
med en ny programperiod är det viktigt att de får möjlighet att utveckla sin 
kompetens och tid att informera om stöd och strategisk planering. 

Liksom föregående år anges även i år bristande resurser på 
länsstyrelsen/regionen som ett hinder för att arbeta med bredband i den 
omfattning man uppfattar skulle behövas, bland annat för att kunna arbeta 
strategiskt på regional nivå samt kunna vara ett kompetensstöd till byalag och 
kommuner. Funktionen bredbandssamordnare eller bredbandskoordinator är 
något som flera län efterlyser. I två av länen avser man att anställa en 
bredbandskoordinator eller motsvarande under 2015.  

En länsstyrelse skriver: 

”Många kommuner har efterfrågat tjänster i form av regional samordning och 
koordinering. Länsstyrelsen har inte kunnat tillgodose dessa behov. 
Länsstyrelsen var därför mycket positiv till de förslag om statligt stöd till 
regionala bredbandskoordinatorer som lämnades i bredbandsutredningen, SOU 
2014:21.” / Jämtland 

Samverkan 

 
Samarbete med andra län:  
Samarbetet kan ske i form av gemensamma projekt för att anlägga bredband, 
gemensam planering av framtida it-infrastruktur eller genom 
informationsutbyte rörande strategier, kartläggningsarbete eller andra typer av 
samverkan mellan län. På frågan om län samarberar med andra län för att skapa 
tillgång till bredband har 12 län svarat ja, vilket är lika många som år 2013. 
Flertalet angav informations- och erfarenhetsutbyte samt diskussioner med 
grannlänen vid planerade bredbandsbyggnationer som korsar länsgränser som 
anledning. De län som svarat att de inte samarbetar med andra län har angett att 
de i de flesta fall har planer på att göra det och/eller har tidigare gjort det.  
 
Samverkan med kommunerna:  
Kommunerna har en betydelsefull roll för bredbandsutvecklingen i länet. En 
kommun är markägare, beslutar om olika tillstånd, utövar tillsyn, är ofta 
stadsnätsägare och ibland mottagare av statliga stöd för bredbandsutbyggnad. 
Kommunen är också ofta samtalspartner till lokala utvecklingsgrupper (byalag). 
Majoriteten av länen har regelbundna möten med kommunerna medan några 
har det mer sällan. 
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Ett bra exempel på samverkan mellan den regionala och kommunala nivån 
kommer från Norrbotten:  

”Vi har också tagit fram en mall för kommunala bredbandsstrategier. Denna 
mall kommer att fastslås under januari 2015. Målsättningen är att få 14 lokala 
bredbandsstrategier baserade på den gemensamma mallen, för att på detta sätt 
ensa de lokala strategierna i Norrbotten som sedan i sin tur bildar grunden för 
en gemensam regional bredbandsstrategi.”/Norrbotten 

Flera län beskriver att kommunerna hämtat in och mätt mobiltäckning 
genom att sopbilarna och att samverkan med kommunerna om 
mobiltäckning därför varit viktig. 

Ett län anger att resurser saknas för att samverkan ska kunna fördjupas. 
…”En regional bredbandssamordnare skulle kunna fördjupa denna 
samverkan ytterligare”/Jönköping. 

Kommunerna har i en annan enkät10 fått svara på om de har någon form av 
lokalt/regionalt samarbete med regionen, regionförbundet, länsstyrelsen 
och/eller kommunförbund som syftar till att främja bredbandsutbyggnad. 
Där svarade 67 procent av kommunerna (194 kommuner) att de har 
samarbetet i någon form, vilket är en liten ökning från 190 kommuner året 
innan. Relativt många har dock svarat att de inte hade samarbete (13 
procent, 37 kommuner) eller att de inte vet (2 procent, 7 kommuner) under 
beaktande att länen angett att samverkan med kommuner är av stor vikt för 
bredbandsutbyggnaden.11 

Samverkan med privata aktörer: 
En tredjedel av länen nämner att samverkan med privata aktörer utgått från 
arbetet med den regionala digitala agendan, en tredjedel nämner arbetet med 
Landsbygdsprogrammet och stödhantering och en tredjedel nämner samtal 
om mobiltelefonin och mobilnätsutbyggnad där operatörerna har deltagit. 

Hur har samverkan organiserats?  
Flera län har angett att samverkan varit mer intensiv under vissa 
projektfaser så som vid framtagandet av en bredbandsstrategi eller digital 
agenda.  

Samverkan mellan länen och kommunerna sker i två fall genom ett regionalt 
bredbandsforum (Dalarna och Skåne). I flera län finns samverkansgrupper 

                                                 

10 Resultat från bredbandsundersökning till kommunerna 2014, planerad publicering i april 2015 
11 20% av kommunerna har inte svarat på frågan. 



 

 Sida 

 10(16) 

  

Post- och telestyrelsen 10 
 

eller likande för bredbandsfrågor (till exempel Gävleborg och Norrbotten). 
Några län har nära samarbete mellan regionen/regionförbundet och 
länsstyrelsen (t. ex Gotland). Dessa lite mer formaliserade grupper har mer 
regelbundna, tätare och mer strukturerad samverkan under perioder då det 
inte funnits stödprojekt. Övriga län har inte haft något gemensamt forum, 
men träffats i olika grupperingar där olika frågeställningar lyfts. 

Samverkan underlättas i de län och kommuner där det finns tydliga 
bredbandssamordnare.  

”Respektive myndighet har bredbandssamordnare som arbetar mycket tätt, 
exempelvis gemensamma möten vid ansöknings- och 
uppföljningsförfaranden och gemensam besiktning av genomförandet och 
det fysiska nätet.”/Gotland 

På frågan hur ofta samverkan har skett svarade 3 län oftare än en gång i 
månaden, 12 län mellan en gång i månaden och en gång i kvartalet och 6 län 
en gång i kvartalet eller mer sällan.  

Samverkan mellan länsstyrelsen/regionen och privata aktörer:  
Samverkan mellan länsstyrelsen/regionen och privata aktörer verkar ha ökat 
till följd av frågeställningar om mobiltäckning. En tredjedel av länen nämner 
att samverkan med privata aktörer utgått från arbetet med den regionala 
digitala agendan, en tredjedel nämner arbetet med Landsbygdsprogrammet 
och stödhantering och en tredjedel nämner samtal om mobiltelefonin och 
mobilnätsutbyggnad där operatörerna har deltagit. 

Uppdraget att verka för att nå målen i regeringens 

bredbandsstrategi 

Vilka åtgärder har ni vidtagit i ert län för att öka tillgången till 100 Mbit/s 
i länet? 
De allra flesta (17) av länen har uppnått målet med 40 procent som ska vara 
uppfyllt år 2015. De län som inte har uppfyllt detta mål, saknade 
bredbandsstrategi eller blev klara med denna under 2014. 
 
Eftersom inga stödmedel tilldelats under 2014 så har länens fokus istället 
inriktats på aktiviteter. Ett län svarade att frågan om bredbandsutbyggnad har 
lyfts till en högre nivå på Länsstyrelsen med syfte att den ska finnas med 
naturligt även i andra verksamheter än just handläggning av 
Landsbygdsprogrammet. 
 
Några län har varit proaktiva och informerat om kommande stöd. Några län 
avvaktar med information ”tills regler blir klarare” 
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Tre län har fokuserat på att ta fram och förankra bredbandsstrategier. Flera har 
angett att de följt och fortsatt implementera sin bredbandsstrategi. 
 
 
Mål eller ambitioner för mobiltäckning och mobilt bredband 
Hälften av länen har angett att de har en aktiv dialog med bland andra 
mobiloperatörer, om mål och ambitioner att förbättra mobiltäckning och 
utbyggnad av mobilt bredband. Runt en fjärdedel av länen har angett att sådana 
mål och ambitioner ingår i bredbandstrategin.  

Exempel: 

”Mål: 100% av hushåll och företag ska ha minst 30 Mbit/s år 2020 (varav 90% 
ska ha minst 100 Mbit/s) Projekt pågår för att främja utbyggnaden av mobilt 
bredband via samordning av myndighetsprocesser, mötesplats för 
mobiloperatörerna och kommuner, kartläggning av befintlig mobiltäckning med 
hjälp av utrustning monterade i sopbilar samt fysisk teknisk samordning.” 
/Dalarna 

”De mobila näten kommer att spela en viktig roll för att klara att vartenda 
hushåll och företag ska få tillgång till minst 10 Mbit/s.”/Jämtland 

”Vi har inget specifikt mobilt mål i vår bredbandsstrategi. Men under 2014 har 
Länsstyrelsen, Regionen, och kommunerna bjudit in teleoperatörerna till 
enskilda möten där vi diskuterat den mobila täckningen i Gävleborg, nuläge och 
framtid.”/Gävleborg 

”I framtagandet av regional bredbandsstrategi tas även det även hänsyn till 
mobiltäckning dock finns i dagsläget inga konkreta planerade insatser för öka 
mobiltäckningen i länet med hjälp av stöd. Länsstyrelsen prioriterar 
kunskapsspridning och medvetandegörande om mobila lösningar och dess 
begränsningar framför att ge stöd till utbyggnad av mobilt bredband. Detta då 
marknadskrafterna bedöms som tillräckligt stora för att driva utbyggnaden 
själva.”/Jönköping 

”Det finns en ambition att säkerställa att kapaciteten i mobilnätet på områden 
utanför tätorterna motsvarar behoven hela året runt, i synnerhet i områden med 
stora besöksantal eller fritidsboende på sommaren, exempelvis skärgården. Det 
finns också en ambition att förbättra täckning längs transportsträckor för bil 
och tåg genom regionen.”/Stockholm 

”Länsstyrelsen Södermanland på uppdrag av Näringsdepartementet ansvarat 
för en regional dialog om mobiltäckning där 6 län deltagit.”/Södermanland 
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Framgångar och utmaningar 

Framgångsfaktorer från länens arbete med bredbandsutbyggnad som 
andra län kan dra nytta 

Flera län lyfter att samverkan med framförallt kommuner, men även med 
privata aktörer och myndigheter, är en viktig framgångsfaktor. 

Dalarna lyfter fram bildandet av ett regional bredbandsforum och Gävleborg 
etablerandet av en samverkansgrupp för bredband (länsstyrelsen, kommunerna, 
Region Gävleborg och Landstinget) 

”De kommuner som har en bredbandsstrategi och en bredbandssamordnare 
har en effektivare bredbandsutbyggnad än kommuner utan dessa 
resurser.”/Jönköping (som inte har en regional bredbandsstrategi) 

”Frågan om bredbandsutbyggnad har lyfts till en högre nivå på Länsstyrelsen 
med syfte att den ska finnas med naturligt även i andra verksamheter än just 
handläggning av Landsbygdsprogrammet.”/Skåne 

”Att man är aktiv med information till sökande och projekt som genomför 
projekten så att dessa inte drabbas av sanktioner i samband med 
utbetalning.”/Östergötland 

”Arbete med bredbandsstartegin pågår där identifiering av vita fläckar inom 
länet ingår.”/Kronoberg och Halland 

”En omfattande bredbandskartläggning togs fram 2014 och en helt ny 
bredbands- och IT-infrastrukturstrategi” /Södermanland 

”Aktivt arbete för att underlätta för bredbandsföreningar att startas, deltar i 
samverkansnätverket "Bredbandssamverkan Värmland" med deltagande av 
regionala och lokala aktörer, t ex kommuner, Region Värmland, 
bredbandsföreningar. För processarbetet med kommunerna. Vidare har ett eget 
regionalt mål antagits som är högre satt än det nationella. Vidare har Region 
Värmland avsatt 50 mkr för att främja bredbandsutbyggnaden i 
länet.”/Värmland 

”Genom att planera för ett storprojekt för utbyggnaden av ortsammanbindande 
nät i samtliga av länets kommuner. ” /Västmanland 

”Förutom att aktivt arbeta med både handläggning och granskning inom 
landsbygdsprogrammet har länsstyrelsen under året fortsatt samverkansarbetet 
inom det regionala forumet RFIT. Vi har även under året arbetat för att få en 
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bättre dialog med privata (nationella) aktörer samt att få en uppdaterad och mer 
komplett bild över befintlig IT-infrastruktur som ett resultat av samverkan med 
privata aktörer.” /Östergötland 

 

Utmaningar för att verka för att målen i regeringens bredbandsstrategi 
för Sverige nås 
 
När det gäller utmaningar anger flera län en sådan vara avsaknad av finansiella 
resurser. Stödmedel är fortsatt en viktig faktor för att utbyggnad ska komma till 
stånd på landsbygden där det inte byggs ut på kommersiella grunder.  
 
”Områden och orter som inte är intressanta för marknaden riskerar att inte 
byggas ut med bredband om de inte beviljas stöd. Det innebär att 
finansieringen är den största utmaningen.” (Kalmar)  
 
Gällande det nya bredbandsstödet inom landsbygdsprogrammet understryks 
bl.a. behov av tydliga och enkla regler. Några län anger att inga regelbundna 
möten med kommuner hållits eftersom information om stöden från 
Jordbruksverket har varit så undermålig. 
 
Därtill uttrycks vikten av att stödmedel fördelas på ett bra sätt, så inte enbart 
befolkningstäta län gynnas. En utmaning som även togs upp i vissa enkätsvar är 
hur man bäst får fart på efterfrågan. Det uppges även i vissa fall vara en 
utmaning att ansvaret för fiberutbyggnad på landsbygden hanteras av ideella 
krafter då dessa behöver god kompetens samt likviditet då stödmedel till stor 
del betalas ut i efterhand. Dessutom uppges en utmaning vara att hitta modeller 
för finansiering av de mest glesbebyggda områdena.  
 
En annan utmanande faktor för bredbandsutbyggnaden kan vara om man har 
olika arbetssätt för utbyggnad i olika delar av ett län. Detta kan i vissa fall 
försvåra samarbeten över kommungränser eller större samverkansprojekt. Det 
är även viktigt med god samverkan mellan marknadens aktörer och län, region 
och kommun. Därtill är det betydelsefullt ”att onödiga hinder för användning 
och uppförande av befintlig it-infrastruktur undanröjs”. (Södermanland)  
Utöver samverkan mellan aktörer lyfter flera län fram vikten av 
bredbandskoordinatorer för samordning av utbyggnad på regional nivå. 
 
Vidare omnämner flera län utmaningen med utbyggnad i tätortsområden, vilka i 
regel inte är stödberättigade. Där är marknadens investeringsvilja avgörande för 
utbyggnaden men den finns inte alltid där. I dessa områden finns dessutom ofta 
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avsaknad av byalagens gemenskap. Även om marknadens aktörer har intresse är 
anslutningsgraden för låg.  
”Marknaden står inför en utmaning att få villaområden att ansluta till fiber om 
det finns bra mobiltäckning i området. På landsbygden finns det personliga 
nätverk och organisationer för att bilda landsbygdsfiberföreningar. I 
flerfamiljsbostadsområden finns ofta hyresgästföreningar eller 
bostadsrättsföreningar som också kan informera och ta upp anmälningar för 
bredbandsanslutningar. När det gäller villa områden finns inte alltid den 
strukturen vilket är en utmaning.” (Västra Götaland) 
 
 
Stödet i form av information, ny kunskap, stöd vid framtagning av kartor 
från PTS och andra myndigheter så som Jordbruksverket, SKL och 
Bredbandsforum 

Behovet av stöd från centrala myndigheter skiljer sig åt mellan län och regioner, 
och därmed också uppfattningen om i vilken utsträckning det stöd som getts 
har varit tillräckligt. Många anser att de har haft god nytta av kontakterna med 
PTS, Jordbruksverket och Bredbandsforum (bland annat inom ramen för 
Länssamverkan bredband 2.0). De län som inte har en bredbandsstrategi och de 
som antagit en under 2014 var särskilt positiva i sina bedömningar. 

PTS bredbandskartläggning och tjänsten Bredbandskartan.se nämns som 
användbara verktyg. Efterfrågan på utbildning och handledningar, utbildning 
och hjälp med kartor kvarstår och förutses öka 2015. Tydlig information 
gällande de kommande bredbandsstöden dominerar de uttryckta behoven. 

”Länsstyrelsens egen kartläggning identifierar flera stamnät i regionen som 
kan användas för vidareutbyggnad av accessnät. Det är ett rekommenderat 
underlag för att sondera sitt lokala område. Därutöver rekommenderar vi 
föreningar att ställa frågor https://www.ledningskollen.se/ ” / Stockholms 
län 

  

https://www.ledningskollen.se/
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Tillgång till bredband i länen och jämförelse med 
enkätsvaren 

Svaren i enkäten vill vi sätta i relation till den faktiska tillgången till bredband. 
Nedan visas i tabellen hur tillgången till fiber har utvecklats under de senaste 
fyra åren, sorterad efter vilket län som har ökat mest mellan 2010 och 2014 i 
tillgång till fiber. Siffrorna i tabellen är preliminära. Slutliga siffrorna kommer 
att redovisas i samband med publiceringen av PTS årliga bredbandskartläggning 
i mitten av mars 2015. I tabellen anges det år länen rapporterat in att de har en 
bredbandsstrategi. Det tre länen rapporterat in 2011 kan ha haft strategin 
längre. 

 

Källa: Post- och telestyrelsen, PTS bredbandskartläggning 2014, avser situationen 1 oktober 2014. 2014-02-06 

  

Län 2010 2013 2014 Ökning 2010 - 14 Strategi

Gotlands län 12% 40% 52% 39% 2012

Örebro län 30% 59% 63% 33% 2011

Stockholms län 46% 70% 74% 28% 2013

Västra Götalands län 23% 43% 48% 24% 2012

Uppsala län 31% 44% 52% 21% 2013

Värmlands län 21% 32% 40% 19% 2012

Jönköpings län 21% 33% 40% 19% nej

Skåne län 30% 43% 48% 18% 2011

Östergötlands län 39% 52% 56% 18% 2011

Gävleborgs län 33% 45% 50% 17% 2012

Kalmar län 17% 29% 34% 17% 2012

Västerbottens län 59% 72% 76% 17% 2014

Hallands län 22% 31% 38% 16% nej

Norrbottens län 39% 49% 54% 15% 2013

Södermanlands län 37% 48% 52% 15% 2014

Jämtlands län 28% 38% 42% 14% 2012

Kronobergs län 33% 42% 46% 14% nej

Västernorrlands län 36% 44% 49% 13% 2014

Blekinge län 21% 27% 33% 12% nej

Dalarnas län 24% 32% 36% 12% 2013

Västmanlands län 45% 53% 57% 11% 2012
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Som visas i tabellen ovan har tillgången till bredband ökat i alla länen. Det beror 
i första hand på privata aktörers utbyggnad av fiber och i andra hand utbyggnad 
med hjälp av stöd. Det är viktigt att understryka att förutsättningarna är olika i 
olika län, till exempel vad gäller attraktiviteten för kommersiella aktörer att 
bygga ut bredband, geografiska olikheter, tillgång till kompetens samt vilken roll 
eldsjälar har haft i respektive organisation. 

Tabellen ger en indikation på att arbetet med bredbandsstrategier också kan ha 
påverkat utvecklingen. Många av de län som har haft en bredbandsstrategi eller 
motsvarande under flera år har haft en positiv utveckling av tillgången till 
bredband och hamnar i den övre hälften av tabellen medan de flesta av länen 
som inte har en strategi eller fick en under 2014 hamnar i nedre hälften av 
tabellen. Det visar att det kan finnas ett visst samband mellan de län som 
långsiktigt arbetat med strategier ligger högre upp i listan. Därutöver finns län 
som har en hög tillgång även om de inte har haft en bredbandsstrategi så länge, 
till exempel Västerbotten och Stockholm. Där kan man göra antagandet att stöd 
respektive privata aktörernas utbyggnad varit de främsta anledningarna till hög 
tillgång till fiber. 

De län som har en hög andel med tillgång till fiber, har svårare att öka 
tillgången, eftersom den del av befolkningen som är kvar, är svårare och dyrare 
att nå med fiber. Två län, Värmland och Jönköping, har ökat mycket i tillgång 
mellan 2013 och 2014. Till en del beror ökningen på att båda länen hade en 
relativt låg andel av befolkningen ansluten år 2013 och utbyggnad har skett på 
kommersiella villkor. Dessutom kan ökningen i Jönköping till en del (2 %) 
förklaras av uppdaterade bakgrundsdata.12 
 
Baserat på enkätsvaren ser PTS länens roll som fortsatt mycket viktig för 
bredbandsutbyggnaden. Med dedikerade resurser har länen stora möjligheter att 
påverka utvecklingen i positiv riktning och därigenom bidra till att nå målen 
fram till 2020. En bredbandskoordinator på regional nivå skulle därför vara en 
viktig funktion. 

                                                 

12 PTS använder data från Eniro som har förfinat koordinater för sina fastigheter.  


