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Sammanfattning

PTS har under 2021 genomfört uppdraget att vara ansvarig myndighet för ett
nationellt bredbandsstöd. Härmed återrapporteras uppdraget enligt
regleringsbrevets instruktion. Rapporten redovisar PTS tillvägagångssätt för att främja
god geografisk spridning av stödmedlen år 2021, samt utfallet av arbetet. Under 2021
utlystes och fördelades totalt cirka 1,5 miljarder kronor mellan samtliga län i landet.
Medlen delades upp och utlystes separat i tre landsdelar – Norrland, Svealand och
Götaland. Under 2021 har tidigare utbetalda stödmedel återkrävts i ett fall. Det totala
återkrävda beloppet uppgick till drygt 4,7 miljoner kronor.
Rapporten berör avvägningar som gjorts kring stödets utformning i förhållande till
olika målbilder och till den återstående bredbandsutbyggnaden. PTS framhåller
behovet av långsiktighet och framförhållning i fortsatta satsningar på
bredbandsstödet. Både i stödets styrning och i de medel som avsätts - inte minst
med anledning av nu pågående regeringsuppdrag om att utreda en övergång till en
efterskottsutbetalningsmodell. PTS noterar att myndigheten har flera pågående
uppdrag utöver bredbandsstödet som syftar till uppfyllnad av bredbandsmålen och
avser att under 2022 ta ett samlat grepp om dessa för att säkerställa
komplementaritet och effektivitet.
PTS redovisar framgångsfaktorer såväl som utmaningar som identifierats efter det
nationella bredbandsstödets andra år. PTS ser bl.a. växande utmaningar för
marknadens aktörer och för myndigheten med stödets rörliga förutsättningar mellan
olika tilldelningsår. Olika finansieringsformer, uppdaterade regelverk och övergången
till efterskottsutbetalning är exempel på sådana förutsättningar i förändring som får
komplexa följdeffekter inte minst i samband med uppföljningen av beviljat stöd under
flera verksamhetsår framöver. Att det finns flera parallella stöd till
bredbandsutbyggnad hos olika stödgivande myndigheter i Sverige är också en
utmaning som genererar risker såsom dubbelfinansiering och svårigheter för
marknadens aktörer att utnyttja stöden. PTS konstaterar även flera utmaningar med
en träffsäker nationell tilldelning på byggnadsnivå. Bl.a. juridiska förutsättningar för att
säkerställa korrekt rapportering från marknadens aktörer, men även för att kunna
motta, bearbeta och dela essentiell mikrodata från andra myndigheter. Samverkan
med regionerna beskrivs som avgörande för att bemöta utmaningar kring
bredbandsstödets träffsäkerhet, samt för att generera engagemang och intresse för
stödet och bredbandsutbyggnaden i stort. Ett aktivt arbete med
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kommunikationsinsatser identifieras även som en framgångsfaktor för att höja
kunskapsnivån och intresset om stödet, vilket i sin tur genererar ansökningar av god
kvalitet. Likaså har det engagemang som marknadens aktörer, regioner, kommuner
och intresseorganisationer bidragit med under 2021 varit viktiga för uppdragets
genomförande. PTS löpande arbete med utvärdering och utveckling av
stödverksamheten kan också anses en framgångsfaktor för en ändamålsenlig och
effektiv förvaltning av stödet. PTS stödmodell har också varit en viktig faktor som dels
möjliggjort att snabbt skala upp fördelningen av stödmedel under 2021; dels främjat
stödets syfte att bidra till utbyggnaden av snabbt bredband i hela Sverige genom
stödfördelning som förväntas ge ca 67 000 byggnader möjlighet att anslutas efter
2021 års tilldelning.
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Inledning

PTS fick i 2021 års regleringsbrev i uppdrag att vara ansvarig myndighet för ett
nationellt bredbandsstöd. 2021 var PTS andra år med ett sådant regeringsuppdrag.
Uppdraget omfattades av en kraftig ökning i avsatta medel för stödtilldelning och
syftade till att främja bredbandsutbyggnaden i linje med regeringens bredbandsmål.
Mer specifikt gick bredbandsstödet från ett anslag på 150 miljoner år 2020 till ett
anslag på 1 575 miljoner under 2021. PTS skulle i samband med uppdragets
genomförande säkerställa att samtliga Sveriges län med stödberättigade byggnader
kunde komma ifråga för fördelning av stödmedel. Vidare skulle myndigheten vid
utförande av uppdraget verka för en god tillgänglighet till snabbt bredband i hela
Sverige, inte minst i mer glesbefolkade områden, samt främja att stödet får god
geografisk spridning i alla landsdelar. Vidare skulle myndigheten vid utförandet
säkerställa att olika typer av aktörer kunde komma ifråga för stöd och då särskilt
bredbandsföreningar. Under året tillkom ytterligare instruktioner i regleringsbrevet.
Där framgick att PTS skulle vidta nödvändiga åtgärder för att möjliggöra stödets
inkludering i Sveriges återhämtningsplan inom ramen för EU:s facilitet för
återhämtning och resiliens1. PTS har även under året mottagit ett separat
regeringsuppdrag för att föreslå när en övergång till utbetalning av bredbandsstödet
efter upparbetade kostnader kan ske samt analysera konsekvenserna av detta 2.
I denna rapport redovisas uppdraget i enlighet med regleringsbrevets instruktion. PTS
belyser här även vissa avvägningar kring stödets fortsatta styrning, samt några
utmaningar och framgångsfaktorer som identifierats under uppdragets andra år.

1 Ändringsbeslut 2021-04-01 Myndighet Post- och telestyrelsen Regleringsbrev
2 Ändringsbeslut 2021-09-09 Myndighet Post- och telestyrelsen Regleringsbrev. Resultatet av detta
uppdrag redovisas dock separat enligt instruktion 2022-03-01.
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Geografisk fördelning av stödmedlen

För genomförande av uppdraget år 2021 anslogs 1,575 miljarder kronor i regeringens
vårändringsbudget. Inför utlysningen fanns totalt 1,532 miljarder kronor tillgängliga att
fördela inom ramen för det nationella bredbandsstödet, efter avdrag för
myndighetens administration. 1,4 miljarder kronor av dessa medel utgjordes av EUmedel från EUs facilitet för återhämtning och resiliens.
Inför stödets utlysning behövde PTS kartlägga i vilka områden det var möjligt att
utlysa stöd i enlighet med EU:s statsstödsregelverk och den allmänna
gruppundantagsförordningen. Som ett resultat av kartläggningen kunde PTS
identifiera byggnader belägna i glesbygd och som var möjliga att tilldela stöd i
samtliga Sveriges län. Därmed utlystes stödet i Sveriges alla 21 län, för utbyggnad till
dessa byggnader.
Länen delades in i tre utlysningsområden enligt nedanstående Tabell 1. PTS beslutade
att utlysa medlen i tre delutlysningar för att säkerställa god konkurrens om medlen,
en god geografisk spridning på medlen, samt att medlen skulle kunna fördelas under
aktuellt budgetår. Detta då erfarenheten från 2020 års regionala utlysningar visade
på flera utmaningar med för små utlysningsområden. Exempelvis så motsvarade inte
efterfrågan på medel i alla regioner mängden tillgängliga medel, och de små
utlysningsområdena ledde under 2020 till ett behov av att omfördela medlen mellan
olika utlysningsområden till områden med fler ansökningar. PTS bedömde också att
stödets bidrag till att uppnå bredbandsmålen kunde förstärkas i och med större
utlysningsområden och större möjlighet till konkurrens mellan fler aktörer. Dessa
avvägningar blev än viktigare i ljuset av en utökad budget och stora volymer
stödmedel som skulle utlysas i hela landet. Sammanfattningsvis bedömde PTS att
stödets måluppfyllnad i relation till flera styrvärden och under givna förutsättningar
kunde förbättras genom att utlysa stödet i tre landsdelar.
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Tabell 1. Län i respektive utlysningsområde
Götaland

Norrland

Svealand

Blekinge län

Gävleborgs län

Dalarna län.

Gotlands län

Jämtlands län

Stockholms län

Hallands län

Norrbottens län

Södermanlands län

Jönköpings län

Västernorrlands län

Uppsala län

Kalmar län

Västerbottens län

Värmland län

Kronobergs län

Västmanlands län

Skåne län

Örebro län

Västra Götalands län
Östergötlands län

De tillgängliga stödmedlen om 1,532 miljarder kronor fördelades inför utlysningen i tre
delar mellan de olika utlysningsområdena. Efter erfarenheter från stödet år 2020
beslutade myndigheten att koppla fördelningen av medel mellan de olika
utlysningsområdena i relation till det byggnadsunderlag för stödansökningar som
kartläggningen resulterat i. Medlen fördelades alltså mellan de olika
utlysningsområdena proportionerligt mot den andel byggnader möjliga att söka stöd
för som fanns i respektive landsdel. För att inte skapa incitament för felaktig
rapportering gjordes fördelningen baserat på kartläggningen som den såg ut innan
den justerats till följd av rapporteringen i det offentliga samrådet eller
kvallitetssäkringen av byggnadsförteckningen. Detta resulterade i att medlen utlystes
för utbyggnadsprojekt i glesbygd enligt följande fördelning.
•
•
•

Norrland: 482 706 000 kronor
Svealand: 558 483 000 kronor
Götaland: 490 811 000 kronor
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Utfall

Under utlysningen 2021 inkom ansökningar för betydligt mer än de medel PTS utlyst i
respektive landsdel. Närmare 7,5 miljarder kronor efterfrågades från företag,
kommuner, ekonomiska föreningar och kommunala bolag, baserat på totalt 1 817
utbyggnadsprojekt över hela landet. Det ansöktes om betydligt mer stöd än vad som
fanns tillgängligt i alla tre landsdelar. Projekten konkurrerade inom respektive landsdel
och rangordnades inom landsdelen baserat på genomsnittligt sökt stöd per
byggnad, efter avdrag för prioriterade byggnader. Tabellen nedan återger hur
fördelningen av medel utföll efter att PTS handlagt ansökningarna och beslutat om
tilldelning. De sista dryga 4,3 miljoner kronorna behövde tilldelas utifrån en nationell
rangordning och omfördelades därmed från den initiala utlysningen 3. Endast 1 936
kronor kunde inte tilldelas.

Tabell 2. Utfall beviljade stödmedel tilldelningsår 2021
Utlysningsområde

Götaland
Norrland
Svealand
Totalt

3

Beviljade
stödmedel
(kronor)
490 595 535
479 895 272
561 507 257
1 531 998 064

Antal beviljade
projekt
172
79
177
428

Antal byggnader i
beviljade projekt
19 803
18 531
29 147
67 481

För detaljerad information om hur PTS gått tillväga för att maximera mängden medel som kunde
utbetalas samt de principer som styr omfördelning av medel, se utlysningsunderlaget 2021, Allmän
information om PTS bredbandsstöd 2021, avsnitt 6.1. Underlag i sin helhet finns tillgängligt på
PTS.se/bredbandsstöd2021.

8

2022-02-16

Bredbandsstöd 2021

9

Återkrävda stödmedel

Fram till den 31 december 2021 har PTS beslutat om ett återkravsärende sedan
verksamheten med stödtilldelning inleddes. Detta gällde ett projekt som tilldelats
medel i utlysningen 2020. Totalt återkrävdes 4 765 957 kronor under 2021. Nedan
sammanställs detta i relation till när medlen tilldelades.

Tabell 3. Återkrävda medel per tilldelningsår under 2021
Tilldelningsår

Tilldelat totalt

Återkrävt
totalt

Varav
ränta

Andel
återkrävt

2020

135 732 225

4 765 957

0

3,5%
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Avvägningar kring stödets utformning

I rapporteringen av 2020 års bredbandsstöd framhöll PTS avvägningar som behöver
göras mellan stödets olika styrvärden och målbilder4. PTS ser fortsatt att dessa
avvägningar kvarstår – inte minst mellan stödets inriktning mot glesbygd och dess
bidrag till bredbandsmålens uppfyllnad. Att tydligare rikta stödet mot ett av dessa
styrvärden är ytterst ett politiskt vägval.
Utöver dessa variabler i regleringsbrevet önskar PTS belysa vikten av en långsiktighet
i styrningen av bredbandsstödet och tillgången på stödmedel. Framförhållning och
förutsägbarhet kring kommande tilldelningsår skulle gynna marknadens förmåga att
ändamålsenligt utnyttja stödmedlen. Redan i samband med SOUn 2013:47 Effektivare
bredbandsstöd noterades i en analys av då tillgängliga stöds styrning ”att
effektiviteten i systemet, och därmed nyttan av stödet, främjas av stabilitet och
effektiva spelregler” (SOU 2013:47 s. 148). Utredningen baserades bl.a. på intervjuer
med länsstyrelserna som rapporterade en svårighet att långsiktigt utnyttja stödmedel
som tillkom för utlysning med kort varsel och med låg förutsägbarhet kring
förutsättningarna5. Även i rapporten Sveriges förutsättningar i den digitala
strukturomvandlingen konstateras att bredbandspolitiken avseende stödinsatser har
saknat en långsiktig inriktning, vilket bidragit till otydlighet och ineffektivitet 6. Behovet
av långsiktighet blir än mer aktuellt med anledning av regeringsuppdraget att utreda
en förändrad utbetalningsmodell och frångå stödets nuvarande modell med
utbetalning i förskott. Uppdraget som redovisas i mars 2022 förstärker vikten av en
långsiktighet inte minst gällande avsatta medel på myndighetens årliga anslag för att
möjliggöra en sådan utbetalningsmodell.
PTS noterar att myndigheten i dagsläget har flera pågående regeringsuppdrag med
fokus på utbyggnad mot bredbandsmålen. För att säkerställa att de olika statliga
insatserna kompletterar varandra på ett effektivt och ändamålsenligt sätt – samt
undviker risker kring t.ex. dubbelfinansiering – kommer PTS under 2022 ta ett samlat
grepp om dessa insatser.

PTS 2021. PTS rapportering av regeringsuppdraget att vara ansvarig myndighet för stöd till utbyggnad av
elektroniska kommunikationer. PTS-ER-2021-7
5
SOU 2013:47 Effektivare bredbandsstöd
6 Vinnova, PTS, Vetenskapsrådet, Myndigheten för digital förvaltning 2021. Sveriges förutsättningar i den
digitala strukturomvandlingen, Analysbilaga. Rapport VR 21:06
4
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Utmaningar och framgångsfaktorer

Efter bredbandsstödets andra år har PTS identifierat så väl utmaningar som
framgångsfaktorer som bidrar till ett ändamålsenligt genomförande av uppdraget.
Stödmodellen som PTS utvecklat kan i sig anses vara en framgångsfaktor då den
möjliggjort en skalning av uppdraget givet det utökade anslaget. Sett till stödets syfte
att bidra till bredbandsmålen har den konkurrensutsatta urvalsmodellen som ligger till
grund för stödets tilldelning även fungerat mycket väl då mer än 67 000 byggnader i
glesbygd nu kommer att få möjlighet till en anslutning. Det ska dock nämnas att en
ansenlig del av dessa byggnader är fritidshus, vilka bidrar till den övergripande
tillgången på snabbt bredband i hela landet men inte i sig till de siffersatta
bredbandsmålen.
PTS kan även konstatera att ett aktivt kommunikationsarbete under stödets
etableringsfas har varit en framgångsfaktor. PTS har genomfört en mängd olika
kommunikationssatser riktade mot potentiella stödsökande för att sprida kännedom
om stödet, dess villkor och ansökningsförfarande. Myndigheten har bl.a. genomfört
flera webbsändningar i samarbete med berörda intresseorganisationer, såsom
Svenska Stadsnätsföreningen och Byanätsforum. PTS kunde exempelvis i det
utvärderingsarbete som genomförts under hösten 2021 konstatera att stadsnäten
uppnått en högre kunskapsnivå om PTS bredbandsstöd. Viktigt att framhålla är även
att ett brett engagemang och intresse för stödet från marknadens aktörer har varit
en avgörande framgångsfaktor. Trots att ansökningsperioden, med anledning av
stödets förutsättningar, sammanfaller med branschens grävsäsong har en mängd
aktörer kraftsamlat för att kunna projektera och skicka in ansökningar. PTS kan även
konstatera att kunskapsnivån kring bredbandsstödet utgör en utmaning för vissa
aktörer, såsom exempelvis bredbandsföreningar, och att ett aktivt
kommunikationsarbete kommer att behövas även under 2022.
En utmaning som över tid kan komma att påverka marknadens engagemang är den
ökade komplexitet kring bredbandsstödet som tillkommer då stödets förutsättningar
förändras från tilldelningsår till tilldelningsår. Exempelvis så har PTS under 2021 gjort
vissa anpassningar kring stödets villkor och uppföljning för att möjliggöra stödets
inkludering i EU:s facilitet för återhämtning och resiliens. Inför utlysningen 2022
arbetar PTS aktivt med anpassningar av stödets delprocesser och villkor för att
återspegla de förändringar som kommer med nyligen beslutade ändringar i den
allmänna gruppundantagsförordningen artikel 52 (GBER) som reglerar statligt stöd till
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bredbandsutbyggnad på EU-nivå. Parallellt med detta utreder PTS på regeringens
uppdrag övergång till en efterskottsutbetalningsmodell, vilken även den kommer att
kraftigt påverka PTS interaktion med stödmottagare. Den ökade komplexiteten kring
flertalet av stödets förutsättningar utgör en utmaning för marknadens aktörer såväl
som för PTS. Detta särskilt då uppföljningen av beviljade projekt under ett
tilldelningsår löper över flera verksamhetsår, vilket får som följdeffekt att en
stödmottagare som beviljats stöd under flera tilldelningsår kommer att behöva
förhålla sig till parallella uppsättningar stödvillkor och krav på återrapportering. Denna
komplexitet kan utgöra en utmaning för marknadens aktörer att utnyttja tillgängliga
stödmedel, inte minst de mindre aktörer som har mer begränsade resurser att följa
utvecklingen av gällande regelverk. PTS arbetar aktivt med dessa utmaningar för att
kunna strömlinjeforma uppföljningsarbetet av stödet i den mån möjligt, samt att
underlätta för stödmottagare genom ett aktivt kommunikationsarbete. Myndigheten
kan därmed konstatera att denna utmaning kommer att ställa stora krav på
verksamheten kring bredbandsstödet till dess att uppföljningen av beviljade projekt
är färdigställd.
Ännu en faktor som bidrar till ovan nämnda komplexitet är det faktum att Sverige
parallellt har flera aktiva stödprogram och stödgivande myndigheter inom
bredbandsområdet. PTS har tidigare framhållit behovet av ett nationellt stödprogram
för att finansiera bredbandsutbyggnad 7. Även Riksrevisionen har tidigare noterat att
enbart samordning mellan stödet kopplat till den Europeiska Regionala
Utvecklingsfonden och stödet inom Landsbygdsprogrammet har varit mycket
utmanande givet de olika regelverken olika stöd har att förhålla sig till 8. PTS kan efter
två är som stödgivande myndighet konstatera att denna utmaning kvarstår och
bidrar till en risk för dubbelfinansiering mellan olika stödprogram. Särskilt då flera
myndigheter med utgångspunkt i olika regelverk och finansieringsformer främjar
utbyggnaden mot samma bredbandsmål. PTS arbetar aktivt i samverkan med andra
stödgivande myndigheter för att minimera dessa risker, som uppstår till följd av flera
konkurrerande stödinsatser på bredbandsområdet.
Utöver risken för dubbelfinansiering ser PTS vidare utmaningar med att tilldela ett
nationellt stöd på byggnadsnivå. Den kartläggning PTS gör, i enlighet med krav som
framgår av EU:s statsstödsregelverk, bygger på inrapportering från marknadens
aktörer. Kvaliteten på det dataunderlag som ligger till grund för var stöd kan beviljas
är därmed avhängigt av den kvalitet på rapportering som marknadens aktörer bidrar

PTS 2017 Framtida stödinsatser på bredbandsområdet Dnr: 17-6893; PTS & SJV 2020 Statligt stöd för
utbyggnad av bredbandsinfrastruktur 2021 och framåt – hinder och möjligheter PTS Dnr: 14396
8
Riksrevisionen, Bredband i världsklass? – Regeringens insatser för att uppfylla det bredbandspolitiska
målet (RiR 2017:13)
7
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med. Framkommer det nya uppgifter exempelvis om redan befintlig utbyggnad efter
det att PTS beviljat stöd för ett område behöver PTS återkräva medlen. PTS har efter
inkomna uppgifter uppmärksammat ett antal fall där detta kan ha förekommit under
2021 års tilldelning, och utredningar har inletts för att återkräva eventuellt felaktigt
utbetalda medel. PTS har tidigare framhållit behovet av förvaltningstekniska
förutsättningar för att kunna utlysa återkrävda medel. PTS vill även i ljuset av dessa
utmaningar kring stöd på byggnadsnivå understryka vikten av sådana förutsättningar,
för att alla avsatta medel ska komma bredbandsutbyggnaden till godo.
För att få maximal utväxling av stödet krävs alltså att kartläggningen blir så träffsäker
som möjligt ner på enskild byggnadsnivå. PTS arbetar aktivt med riktade
kommunikationsinsatser vid rapporteringstillfällena för att öka kvaliteten på
inrapporterad data från nätbyggande aktörer. PTS har även inför stödtilldelningen
2022 infört svarsplikt kring frågan om planerad utbyggnad i datainsamlingen för att
höja kvaliteten på rapporteringen, men ser fortsatt juridiska utmaningar då
exempelvis det offentliga samrådet inte omfattas av svarsplikt. Ytterligare
kommunikationsinsatser genomförs därför i samband med samrådet för att
uppmuntra till fler svar och därmed en mer träffsäker kartläggning.
För att ytterligare minska riskerna som kommer med ett nationellt stöd på
byggnadsnivå har PTS under 2021 infört ännu ett moment i den årliga
kartläggningsprocess där PTS identifierar byggnader som är möjliga att söka stöd
för. I början av året genomfördes den så kallade kvalitetssäkringen, som syftar till att
säkerställa att rätt byggnader ingår som underlag för utlysningen. Avgörande för PTS
genomförande av detta arbete har varit samverkan med de regionala
bredbandskoordinatorerna som bidrar med sin lokalkännedom och erfarenheter från
samverkansnätverk inom regionerna – inte minst med kommunerna och
länsstyrelserna. Regionernas bidrag med prioriteringar inom ramen för stödet ska
även det ses som en framgångsfaktor då det bidrar med styrning av stödmedlen mot
områden i särskilt behov av stödfinansierad utbyggnad. Detta arbete genererar även
engagemang och uppslutning kring bredbandsutbyggnaden på regional såväl som
kommunal nivå, vilket är en viktig framgångsfaktor för bredbandsstödet så väl som
bredbandsutbyggnaden i stort.
En annan utmaning kopplat till kartläggningen av byggnader möjliga att
stödfinansiera är faktumet att PTS är beroende av mikrodata från andra myndigheter.
Att kunna motta, använda och dela data från Lantmäteriet och Statistiska
Centralbyrån (SCB) är avgörande för en träffsäker kartläggning som kan ligga till
grund för stödets ändamål. Utmaningen har både en juridisk och ekonomisk
dimension och skapar stor osäkerhet kring stödprocessens genomförande. SCB har
t.ex, över året, höjt priset på mikrodata om arbetsställen från ca 30 000 kr till ca
700 000 kr. Efter många år har SCB även slutat med att tillhandahålla uppgifter om
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antal bostadslägenheter per byggnad. Båda uppgifterna är kritiska för PTS
stödmodell. Denna problematik är av högsta prioritet för flera av PTS verksamheter,
inte minst bredbandsstödet, och myndigheten utreder i dagsläget olika
lösningsalternativ. Bl.a. huruvida frågans juridiska aspekter kan föranleda ett behov av
författningsändring.
Sist men inte minst bör det nämnas att PTS arbete med att aktivt utvärdera och
utveckla stödet löpande kan anses vara en framgångsfaktor. PTS har aktivt lyssnat in
synpunkter från en mängd olika berörda aktörer och satsat på vidareutveckling,
förenklingar och förtydliganden för aktörer, i den mån det varit möjligt givet stödets
förutsättningar. Bl.a. har myndigheten utvecklat en ansökningsportal med tillhörande
karta för att underlätta ansökningsförfarandet samt hanteringen av stödets
kartläggning för små aktörer med mindre resurser. Det faktum att stödets första år
utgjordes av en mindre utlysning kan anses särskilt gynnande här, då många
parametrar kunnat utvärderas innan stödet skalades upp till nationell nivå. PTS
fortsätter framgent att utveckla bredbandsstödet. Inte minst baserat på de
föränderliga förutsättningar myndigheten har att förhålla sig till, samt den
återkoppling PTS löpande får från marknadens aktörer - för att fortsätta främja
tillgången till snabbt bredband i hela Sverige.
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