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Synpunkter på förslaget om satsningar på 

områden med särskilda utmaningar  

Sammanfattande ställningstaganden 

- SKR ser att PTS förslag till satsningar på områden med särskilda 

utmaningar inte möter kraven i regeringsuppdraget om satsningar på 

områden med särskilda utmaningar som redovisades den 15 september.  

- SKR menar att den nationella stödmodellen inte bidrar till utjämning och 

därför behöver anpassas för att nå områden med särskilda utmaningar.  

- SKR anser att indelningen i tre tilldelningsområden missgynnar utjämning 

och premierar områden med låga utbyggnadskostnader, något som sällan 

återfinns i områden med särskilda utmaningar 

- SKR ser inte att förslaget stärker regionernas inflytande, tvärt om riskerar 

upplägget att missgynna regioner som prioriterar områden med särskilda 

utmaningar.  

- SKR beklagar att inte större anpassningar har gjorts för att främja 

bredbandsföreningars möjligheter att nyttja stödet.  

- SKR önskar en bättre och kvalitetssäkrad byggnadsförteckning.  

- SKR ser att de synpunkter som framförts kan hanteras med förhållandevis 

små justeringar i nuvarande stödmodell. Det handlar bland annat om 

regionala utlysningar och anpassade kriterier för bredbandsföreningar.  

- Avslutningsvis önskar SKR fortsatt dialog. Det är positivt om SKR och 

regionerna tidigt inkluderas i arbetet med den här typen av förslag. 

Synpunkter på förslaget om satsningar på områden med 

särskilda utmaningar 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) höll den 14 oktober 2022 ett möte med 

företrädare från regionerna, Post- och Telestyrelsen (PTS) samt regeringskansliet i 

syfte att diskutera PTS förslag till satsningar på områden med särskilda 

utmaningar. SKR önskar mot bakgrund av de diskussioner som fördes vid mötet 

lämna följande skriftliga inspel till den fortsatta hanteringen i regeringskansliet.  

SKR vill uppmärksamma såväl regeringskansliet som PTS på brister i 

stödmodellen som vi menar försvårar möjligheten att nå målet om en god 

tillgänglighet till snabbt bredband i områden med särskilda utmaningar. 
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Bakgrund  

I juni gav Regeringen PTS i uppdrag att verka för att de tre miljarder som tillförs 

myndighetens stöd för bredbandsutbyggnad från 2023, främst ska satsas på 

utbyggnad i områden som har särskilda utmaningar med låg utbyggnadsgrad av 

bredband. Den nationella stödmodellen för bredbandsutbyggnad har av flera, 

bland annat SKR, kritiserats för att missgynna de mest komplicerade och 

kostsamma projekten vilka ofta återfinns i lands- och glesbygd. SKR välkomnade 

därför Regeringens initiativ.  

Den 15 september presenterade PTS sitt förslag till fördelning till hur ett förstärkt 

bredbandsstöd främst kan nå områden med särskilda utmaningar. PTS pekar i sitt 

förslag på att den befintliga modell som används för PTS bredbandsstöd är väl 

lämpad att hantera ett utökat stöd. Möjligheten till regionala prioriteringar som är 

ingår i stödmodellen bör enligt PTS kunna användas för att nå områden med 

särskilda utmaningar. 

Uppdraget pekar på behov av en förändrad stödmodell  

Bakgrunden till bredbandsstödet är en vilja att realisera Sveriges bredbandsmål. 

Av regleringsbrevet till PTS framgår att nuvarande stödmodell ska säkerställa att 

samtliga Sveriges regioner med stödberättigade byggnader kan komma ifråga för 

fördelning av stödmedel. Modellen ska också 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. PTS ska även säkerställa att olika 

typer av aktörer kan komma ifråga för stöd och då särskilt bredbandsföreningar. 

Erfarenheter av tidigare utlysningar visar att stödmodellen inte helt lever upp till 

dessa krav, något som SKR och flera andra aktörer påpekat.  

Den ojämna tillgången till digital infrastruktur är ett stort problem som skapar 

digitala klyftor och får konsekvenser för möjligheterna att modernisera och 

effektivisera såväl offentlig som privat verksamhet. Bristande tillgång till digital 

infrastruktur påverkar också kommuners och regioners möjlighet att attrahera 

invånare och företag negativt. Det är därför viktigt att bredbandsstödet möjliggör 

för utjämning av skillnader i tillgång till bredband. Även om de svenska 

bredbandsmålen är nationellt formulerade, innebär inte detta att styrningen av de 

enskilda stödinsatserna, t ex bredbandsstöd, endast måste ta sikte på det nationella 

målet. Stödinsatser kan även understödja andra målsättningar, såsom att utjämna 

skillnader och möjliggöra bredbandsutbyggnad i hela landet. Detta är också en av 

de centrala målsättningarna i den nationella landsbygdspolitiken. 

SKR ser uppdraget om satsningar på områden med särskilda utmaningar som ett 

kvitto på att politiken hörsammat problematiken och önskar se förändring i den 

nationella stödmodellen. SKR menar emellertid att det förslag som PTS 

avrapporterade den 15 september inte uppfyller regeringsuppdragets uttryckliga 

kriterium att främst satsa på utbyggnad i områden som har särskilda utmaningar 

med låg utbyggnadsgrad. Genom att förespråka samma stödmodell som 2021 och 

2022 ligger fokus istället på att nå så många hushåll som möjligt utifrån en 

nationell målsättning, vilket praktiken innebär att stödmedel styrs bort från 

områden med särskilda utmaningar.  
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Indelningen i tre geografiska områden problematisk 

Det nationella bredbandsstödet fördelas i tre tilldelningsområden: Norrland, 

Svealand och Götaland. Den konkurrenssituation som den nuvarande 

stödmodellen bygger på innebär att ansökningar rankas baserat på prissättning, där 

projekt med lägst genomsnittligt stödbelopp per byggnad rankas högst. Fokus 

ligger därmed på att nå så många anslutna byggnader som möjligt för att nå det 

nationella målet. Upplägget missgynnar regioner inom områdena med relativt 

stora utmaningar, då regionerna tvingas välja konkurrenskraftiga projekt 

(byggnader med lägst utbyggnadskostnad) för att säkerställa finansiering till det 

egna länet. Upplägget bidrar till att utbyggnad i tätortsnära landsbygd premieras, 

då det ger fler anslutningar till en lägre kostnad.  

SKR är kritisk mot indelningen i tre tilldelningsområden eftersom upplägget 

försämrar möjligheterna till regional utjämning vilket uppdraget syftade till. SKR 

ser att konkurrensmodellen lämpar sig bättre för projekt i jämförbara 

regioner/områden och menar därför att det är av stor vikt att en annan regional 

indelning söks som bättre speglar regionala och lokala förutsättningar. Exempelvis 

kan en sådan indelning utformas utifrån landets 21 regioner eller i enlighet med 

Tillväxtverkets FA-regioner. På så vis främjas också kostnadseffektiva satsningar 

i områden med jämförbara förutsättningar.   

Begränsat regionalt inflytande  

SKR ser även att det regionala inflytandet, som ett resultat av modellens 

utformning, varit begränsat. I PTS förslag till satsningar på områden med 

särskilda utmaningar föreslås den regionala prioriteringen få större betydelse. 

SKR ser inte att förslaget kommer att bidra till ökat regionalt inflytande eftersom 

konkurrensen mellan regionerna inom varje tilldelningsområde kvarstår. Om en 

enskild region väljer att lyfta ett område med särskilda utmaningar i sina 

prioriteringar kommer effekten bli att området konkurreras ut –  samt att de 

prioriteringar som regionerna har möjlighet att göra inom sitt område genom 

prioriteringsflaggor ”slösats bort”. Det ger regionen som helhet minskad chans till 

stöd och projekt i konkurrerande regioner gynnas. PTS förslag stärker således inte 

regionernas inflytande, tvärt om så riskerar upplägget att missgynna regioner som 

prioriterar områden med särskilda utmaningar.  

SKR menar de regionala prioriteringarna kan göras mer relevanta genom att 

regionalisera stödet (exempelvis motsvarande Sveriges 21 regioner).     

PTS bör möjliggöra för fler aktörer att ta del av medlen 

Av regleringsbrevet till PTS framgår att myndigheten ska säkerställa att olika 

typer av aktörer kan komma ifråga för stöd och då särskilt bredbandsföreningar. 

Från SKR:s sida kan vi dock konstatera att stöden företrädesvis har gått till ett 

fåtal nationella aktörer. Detta beror bland annat på den kravställning som stödet är 

förenat med. Systemet är optimerat för stora aktörer som kan bygga i stora 

områden och inte för små aktörer, vilket är i strid med regeringsuppdraget.  
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SKR ser att det finns ett stort behov av att mjuka upp regelverket så det finns 

möjlighet att anpassa sin ansökan eller budget. SKR menar att detta skulle gynna 

såväl mindre aktörer på landsbygden som efteranslutningar.  

Byggnadsförteckningen  

SKR ser även att det finns behov av att ta ett samlat grepp kring 

byggnadsförteckningen. Idag åligger det kommuner och regioner att 

kvalitetssäkrabyggnadsförteckningen, ett mycket resurskrävande arbete som inte 

alltid får genomslag: det finns exempel på gallrad data som återkommer år efter 

år.  

SKR ser att kommuner och regioner snarare skulle kunna bidra med övergripande 

granskning av förteckningen ,men att PTS som ansvarig myndighet bör stå för 

kvalitetssäkring 

Fortsatt arbete 

SKR ser att de synpunkter som framförts i denna skrivelse kan hanteras med 

förhållandevis små justeringar i nuvarande stödmodell. Det kan t ex handla om att 

göra de regionala prioriteringarna relevanta genom regionala utlysningar istället 

för landsdelsvis eller att ändra stödförordningen så att bredbandsföreningars 

ekonomi inte bedöms hårdare än övriga marknadsaktörers. 

SKR ser det som positivt om SKR och regionerna tidigt inkluderades i arbetet 

med den här typen av förslag, t ex genom deltagande i arbets- eller 

referensgrupper. Det skulle borga för väl genomarbetade förslag med balanserade 

avvägningar. SKR ser även att det är nödvändigt att påbörja ett arbete med en ny 

nationell strategi som bättre fångar behovet av utjämning mellan olika geografier. 

I ett sådant arbete är SKR gärna med och bidrar.  
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