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Post- och telestyrelsen 

Bilaga 1 – PTS befintliga stödmodell 

 

 

Grunden till dagens stödmodell togs fram i samband med att PTS 2020 fick uppdraget att dela ut 

stöd för bredbandsutbyggnad. Förutsättningarna för stödet fastställs i regeringens förordning om 

statligt stöd för utbyggnad av bredband.1 

Arbetet med en utlysning 

Processen består av flera steg och planeringen påbörjas i början av sommaren året innan utlysningen. 

Arbetet med att förbereda utlysningen 2022 påbörjades således redan i juni 2021. De steg som gås 

igenom i processen, och när i tiden de inträffar, framgår av figur 1 nedan. Innan kvalitetssäkringen 

påbörjas i början av året har PTS, under oktober, genomfört datainsamlingen för Mobiltäcknings- och 

bredbandskartläggningen.2 Denna data ligger till grund för det vidare arbetet med kvalitetssäkring och 

framtagande av byggnadsförteckningen som används i utlysningen. Byggnadsförteckningen 

innehåller de byggnader som är stödberättigande och därmed som kan ingå i de projekt som det 

söks stöd för.  

 

Figur 1 Processteg för utlysning 

 

Kvalitetssäkring av underlag - Här kan byggnader som uteslutits felaktigt komma att läggas till och 

byggnader som felaktigt finns med tas bort. I denna del av processen är de regionala 

bredbandskoordinatorerna en viktig part då de har bättre kunskap om regionala förhållanden. Enligt 

EU kommissionens allmänna gruppundantagsförordning (GBER) finns krav på att det i de områden 

som finns med i utlysningen inte ska byggas någon infrastruktur på kommersiella grunder inom tre 

år.3 Detta gör att underlaget som tas fram behöver vara uppdaterat och färskt. PTS utlysning 2020 

visade på vikten av att rätt byggnader är med i förteckning bland annat för att tilldelningsbesluten ska 

bli korrekta och för att undvika återkrav.  

Offentligt samråd - Marknadens aktörer får i och med samrådet en möjlighet att rapportera om det 

redan finns kommersiella utbyggnadsplaner i områden där PTS avser att utlysa stödmedel. Samrådet 

                                                                                                                                                                      
1 Regeringen (2021), Förordning (2020:266) om statligt stöd för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur, 2020:266 
2 PTS (2021), PTS mobiltäcknings- och bredbandskart läggning 2020, PTS-ER-2021-16 
3 Europeiska kommissionen, (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med 

den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget, artikel 52 
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är ytterligare ett sätt att säkra att de krav som finns från kommissionen gällande aktörernas 

kommersiella utbyggnadsplaner är riktiga. Även samrådet är ett krav enligt GBER.4  

Regionala prioriteringar - Regionerna får möjlighet att inkomma med regionala prioriteringar för att 

styra utbyggnaden mot områden som anses extra viktiga och som är av betydelse för lokal och 

regional utveckling. Även i denna del är bredbandskoordinatorerna delaktiga då de ansvarar för att 

regionerna inkommer med uppgifter. Regionala prioriteringar är en del i hur PTS får in regional 

styrning i bredbandsstödsmodellen och möjliggör mindre kostnadseffektiva projekt. Detta gör att 

stöd inte enbart går till de byggnaderna med lägst sökt stöd per byggnad utan även i viss 

utsträckning till byggnader som anses viktigast att ansluta. 

Regionala prioriteringar - Regionerna får möjlighet att inkomma med regionala prioriteringar för att 

styra utbyggnaden mot områden som anses extra viktiga att nå genom stödfinansierad utbyggnad 

utifrån lokala och regionala värden. Även i denna del är bredbandskoordinatorerna delaktiga då de 

ansvarar för att regionerna inkommer med uppgifter. Regionala prioriteringar är en del i hur PTS 

implementerat viss central styrning, för att säkerställa att stöd inte enbart går till de byggnaderna med 

lägst sökt stöd per byggnad utan även i viss utsträckning till byggnader som anses viktigast att 

ansluta. 

Utlysning – För att skapa en konkurrensutsatt urvalsprocess och främja en effektiv användning av 

stödmedel fördelar PTS årligen medlen genom en utlysning.5 Utlysningen är öppen under en period 

av cirka 14 veckor (över sommarmånaderna).  

Handläggning av ansökningar – Under denna period handlägger PTS de ansökningar som inkommit 

under den tid utlysningen varit öppen. PTS granskar ansökningar, det vill säga de sökande och deras 

utbyggnadsprojekt, för att säkerställa att stödvillkoren uppfylls och för att göra bedömningar kring 

huruvida utbyggnadsprojekten är rimliga och genomförbara. 

Beslut och utbetalning – De utbyggnadsprojekt som uppfyller stödvillkoren och som presterar bäst 

enligt PTS konkurrensutsättningsmodell beviljas stöd.6 Tilldelningen sker enligt rangordning tills de 

avsatta pengarna (anslaget) är slut. Efter beslut betalar PTS ut stödmedel till de beviljade 

utbyggnadsprojekten. 

Uppföljning 

Efter att PTS tilldelat stöd följer en period av uppföljning och kontroll för att säkerställa att villkoren i 

stödbeslutet följs. Om kraven inte efterlevs kan PTS komma att återkräva hela eller delar av 

stödbeloppet. Utöver slutrapportering har PTS valt att införa progressrapportering av valda nyckeltal 

för att löpande kontrollera att utbyggnaden går enligt plan. Projekten som beviljas stöd har upp till 3 år 

på sig att slutföras. Projekten får inte heller påbörjas innan ansökan. Utbyggnadsprojekten innehåller 

ofta flera moment där aktören som beviljats stöd behöver olika tillstånd och avtal, både med 

markägare och underentreprenörer.  

Dagens arbete med uppföljning av projekten som beviljats stöd görs, förutom vid slutrapportering när 

projektet är klart, vid 6, 12 och 24 månader genom så kallad progressrapportering. Denna 

rapportering görs i ett formulär i PTS stödsystem för hantering av bredbandsstödet som är öppet för 

stödmottagaren under ett specifikt intervall som handläggaren skapar. Efter att intervalltiden löpt ut 

går det att skapa nytt intervall utifall att uppgifter skulle behöva kompletteras, eller att svar från 

stödmottagaren av någon anledning uteblivit.   

                                                                                                                                                                      
4 ibid 
5 Europeiska kommissionen, (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med 

den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget, artikel 52 
6 PTS (2020), PTS förslag till investeringsstöd för bredband, PTS-ER 20:02, 2020-01-15, s. 54 
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Vid den första granskningen efter sex månader granskas endast villkoren; det görs ingen ekonomisk 

granskning. Det primära vid 6-månadersgranskningen är att aktörerna ska ha skickat erbjudande till 

representanter för samtliga potentiella anslutningar, och i samband med det säkerställa att aktörerna 

tar ut anslutningsavgifter som ligger inom det spann som står i PTS villkor för beviljat bredband.7 

Vid 12, 24 månader samt vid slutrapportering görs ekonomisk progressrapportering och vid 

slutrapporteringen även teknisk slutrapportering.  

För den ekonomiska redovisningen finns en Excel-mall att fylla i uppgifter i. Uppgifterna styrks med ett 

utdrag ur huvudbok. Om det bedöms finnas skäl kan även fakturor kopplade till projektet begäras in för 

granskning. Stödmottagarna ska vara medvetna om att en sådan djupare granskning kan ske. 

 

                                                                                                                                                                      
7 20 000-40 000 SEK/anslutning för tilldelningsår 2020 och 10 000-40 000 för 2021 och 2022.  


