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Rapportering av PTS uppdrag att leda 
samverkansgrupp för regionalt arbete med 
it-infrastruktur 
 

1.1 Uppdraget 
Enligt PTS regleringsbrev för år 20171 har myndigheten i uppdrag att leda en 
samverkansgrupp för det arbete med it-infrastruktur som länsstyrelserna och 
Tillväxtverket bedriver inom ramen för Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling och Europeiska regionala utvecklingsfonden. Arbetet i 
samverkansgruppen ska enligt uppdraget fokusera på stödgivningsfrågor, 
informationsspridning och kompetensutveckling. Uppdraget ska genomföras i 
nära samverkan med berörda myndigheter samt Bredbandsforum. Denna 
promemoria utgör rapporteringen av detta uppdrag. 

1.2 Verksamhet under året 
Liksom tidigare år har arbetet inom samverkansgruppen, kallad Länssamverkan 
Bredband 2.0 (LSB2), varit inriktat på kompetensutveckling och 
kunskapsutbyte om bredbandsfrågor, i synnerhet frågor om bredbandsstöd. 
LSB2 är till för de myndigheter som handlägger stöd till bredbandsutbyggnad 
inom landsbygdsprogrammet och regionala strukturfondsprogrammen, dvs. 
länsstyrelserna och regioner från norra Sverige2. Deltar i nätverket gör även 
handläggare från Jordbruksverket, PTS samt Bredbandsforum. 

 

                                                 

1 N2016//08068/D, N2016/07819/KLS (delvis), N2016/00785/D m.fl. 
2 Övre Norrland, Mellersta Norrland samt Norra Mellansverige. 
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Under 2017 har LSB2 haft fyra mötestillfällen, där samtliga tillfällen bestod av 
två mötesdagar. Den första mötesdagen har vid alla tillfällen utgjorts av en 
utbildningsdag. Meningen med denna är att kunna fördjupa sig i sådan 
information som exempelvis Jordbruksverket vill nå ut med till länsstyrelserna 
om bl.a. tolkning av stödregelverket för bredbandsstöd. Även extern föreläsare 
har bjudits in vid tillfälle för att hålla presentation i utbildande syfte. Förra året 
bjöds representant från Svenska stadsnätsföreningen (SSNf) in för utbildning i 
konceptet Robust fiber. 

Den andra dagen har vid samtliga tillfällen utgjorts av ett stormöte. För detta 
möte finns vissa stående agendapunkter, vilka är information från 
Jordbruksverket, Tillväxtverket, Näringsdepartementet samt Bredbandsforum. 
Därtill brukar information tas upp om bl.a. verksamhet kopplad till 
bredbandsfrågor och bredbandsstöd samt om aktuella regeringsuppdrag på 
PTS.  

Planering av mötena har till stor del skett i samverkan med Jordbruksverket, 
framför allt innehållet för utbildningsdagarna.  

För att de stödhandläggande myndigheterna ska ha all information samlad som 
rör innehåll för mötesdagar, presentationer m.m. administrerar PTS en 
webbportal där informationen sparas. På så sätt kan även de som inte har 
möjlighet att delta vid möten få en bild av vad som har diskuterats. 

Enligt beslut av regeringen 2015 avsattes medel för att tillsätta bredbands-
koordinatorer på regional nivå. Bredbandskoordinatorn har till stor del hand 
om det strategiska arbetet kring bredbandsutbyggnad i länet, medan 
länsstyrelsen ansvarar för hanteringen av stödmedel. En väl fungerande 
samverkan mellan bredbandskoordinatorerna och handläggarna på 
länsstyrelserna är viktig eftersom båda dessa aktörer har en betydelsefull roll i 
bredbandsutvecklingen. Under 2017 avsattes en utbildningsdag till gemensam 
utbildning och möjlighet till diskussion för bredbandskoordinatorerna och 
handläggarna från länsstyrelserna och regionerna. 

PTS fick 2015 i uppdrag3 att utarbeta och tillhandahålla ett utbildningsprogram 
riktat mot offentliga aktörer som bidrar till utbyggnaden av bredband med hög 
överföringshastighet. Syftet var att underlätta för offentliga aktörer att bidra till 
utbyggnaden av snabbt bredband genom att skapa en gemensam kunskapsbas 
inom områden som PTS som sektorsmyndighet ansvarar för. Under 2016 
utbildades de regionala bredbandskoordinatorerna liksom de stödhandläggande 
myndigheterna inom LSB2 inom ramen för regeringsuppdraget. Ett sista 
utbildningstillfälle för de stödhandläggande myndigheterna hölls i februari 2017 
på ett av mötestillfällena för LSB2.  

                                                 

3 N2015/06816/ITP 
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1.3 Medelsanvändning 
PTS erhöll 500 000 kr för att genomföra uppdraget. Dessa har använts för 
mötesomkostnader och lönekostnader. 

1.4 Utvärdering av LSB2 
Om man ser till vad deltagarna på Länssamverkan Bredband 2.0. önskade inför 
2017, i en utvärderingsenkät som gjordes i slutet av 2016, har PTS försökt möta 
dessa önskemål genom att bl.a. ha information från nationella myndigheter, 
diskussion av angelägna ämnen relaterade till bredbandsstöd, regler, 
samordning m.m. Information har även förmedlats om regeringens aktiviteter 
och ambitioner på bredbandsområdet. De stödhandläggande myndigheterna 
har även getts möjligheten att bidra med sin egen kompetens och erfarenhet. 
Enligt önskan deltog även Trafikverket och Svenska Kraftnät vid möten under 
2017. 

I slutet av förra året fick de stödhandläggande myndigheterna svara på en 
motsvarande enkät som ovan för 2017, samt ge önskemål om innehåll för 2018. 
Av 14 svarande ansåg nästintill samtliga att de hade ”mycket stor” eller ”stor” 
nytta av LSB2 i sitt arbete. När det gäller tillfälle till erfarenhetsutbyte svarade 
nästan alla även här ”mycket stort” eller ”stort”, av totalt 15 svarande.  

Samtliga 15 svarande ansåg även att de hade ”stor” eller ”mycket stor” nytta av 
informationen från de nationella myndigheterna och Näringsdepartementet. 
När det gäller kompetensutveckling i bredbandsfrågor generellt ansåg cirka 
hälften av 15 svarande att denna var ”mycket stor”, medan hälften ansåg denna 
vara ”stor” eller ”ganska stor”. Gällande kompetensutveckling som rör 
bredbandsstöden ansåg nio svarande att denna var ”mycket stor”, sex svarande 
”stor” och en svarande ”ganska stor” 

De faktorer som främst avgör huruvida man deltar på LSB2-möten är möjlighet 
att få träffa andra deltagare i nätverket, programmen för utbildnings- och 
stormötesdagar samt egen arbetsbelastning. 

Mötena är välbesökta och utvärderingen visar att 14 av 15 anser att 
mötesfrekvensen för LSB2 ska vara som den varit under förra året, medan en 
anser att mötena kan vara oftare. 

Sammanfattningsvis visar resultatet av utvärderingen på betydelsen av LSB2 
som ett etablerat forum att mötas inom, och vikten av att fortsätta arbetet i 
samma omfattning. 

LSB2 utgör en möjlighet för PTS att förmedla myndighetens sektorskompetens 
till stödhandläggarna. Det är även ett bland flera fora för PTS att utöva sin roll 
som expertmyndighet inom, när det gäller frågor som rör statligt stöd till 
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bredbandsutbyggnad inom de områden som PTS som sektorsmyndighet 
ansvarar för. 

LSB2 innebär även en särskild möjlighet för de nationella myndigheterna att ta 
del av kunskap och synpunkter om rådande situation och förutsättningar på 
regional nivå. 

1.5 Framtida inriktning 
LSB2 är ett väl fungerande forum för information, utbildning och samverkan 
kring frågor som rör bredbandsutbyggnad, i synnerhet frågor som rör 
stödgivning vid bredbandsutbyggnad. PTS bedömer att samverkan och 
kunskapsspridningen bland de handläggande myndigheterna har fortsatt att öka 
som en följd av mötena inom LSB2. 

PTS avser att under 2018 behålla samma mötesfrekvens som tidigare för 
mötena inom LSB2 då de stödhandläggande myndigheterna önskat detta samt 
eftersom det finns behov från de nationella myndigheterna att nå ut med 
utbildning och information. 

Inför 2018 planeras även en gemensam dag tillsammans med 
bredbandskoordinatorerna. Planeringen av denna görs i samarbete med kansliet 
för bredbandskoordinatorer på Bredbandsforum. Samverkan mellan 
bredbandskoordinatorerna och stödhandläggarna är av stor vikt för effektivt 
regionalt bredbandsarbete.  

Önskemål från deltagarna inför 2018 avser bl.a., i likhet med tidigare, 
information från nationella myndigheter samt diskussion av angelägna ämnen 
och regelverken relaterade till bredbandsstöd. Därtill önskas fortsatt möjlighet 
till erfarenhetsutbyte deltagarna emellan, samt fokus på stödhantering nu och 
framöver. När det gäller framtida stödhantering har PTS föreslagit en ny 
modell4 för en nationell stödordning, där PTS skulle bli ansvarig myndighet för 
denna. Oavsett om detta sker kan LSB2 även framåt spela en viktig roll när det 
gäller att kanalisera information om bredbandsstöd till regional nivå.    

 

                                                 

4 https://www.pts.se/contentassets/72d03bb4853f4cb4a24feb346efbaa3e/framtida-stodinsatser-pa-
bredbandsomradet.pdf 


