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PTS remissvar - Partnerskapsöverenskommelsen
2021-2027

Remissvar
PTS har beretts möjlighet att lämna synpunkter på utkast för
Partnerskapsöverenskommelsen. Post- och telestyrelsen (PTS) har enligt 1 § förordningen
(2007:951) med instruktion för Post- och telestyrelsen ett samlat ansvar inom postområdet
och området för elektronisk kommunikation. Remissvaret omfattar frågor inom
myndighetens ansvarsområde.
I utkastet för Partnerskapsöverenskommelsen framgår att Europeiska regionala
utvecklingsfonden (ERUF), inom politiskt mål 3 ”Ett mer sammanlänkat Europa”, bland annat
avses främja bredbandsutbyggnaden i programmen Övre Norrland och Mellersta Norrland.
Motiveringen till det politiska målet pekar bland annat på betydelsen av att de nordliga
programmen kan bidra till tillgång till bredband med hög överföringskapacitet.
PTS har i uppdrag att hantera ett nationellt stöd för bredbandsutbyggnad på totalt 650
miljoner kronor från och med 2020. I budgetpropositionen för år 2021 (prop. 2020/21:1)
föreslår regeringen att det satsas ytterligare 1,4 miljarder kronor år 2021, 500 miljoner
kronor år 2022 och därefter 100 miljoner kronor årligen under 2023-2025, på utbyggnaden av
bredband i hela landet. Med denna utökning kommer det nationella bredbandsstödet uppgå
till totalt 2,85 miljarder kronor under perioden 2020-2025. Detta innebär att det finns ett
stort behov av att adressera eventuell problematik med parallella stöd under perioden 20212025.
PTS anser att satsningar på fortsatt utbyggnad av bredband är viktigt, inte minst med
hänsyn till utbrottet av covid-19 där en fungerande och tillförlitlig IT-infrastruktur som grund
för bland annat undervisning och arbete på distans samt e-handel, har blivit av allt större
betydelse. Utbyggnad av bredband är särskilt viktigt i de glesaste miljöerna och PTS vill
därför betona vikten av utökade stödmedel till bredbandsutbyggnad. PTS vill däremot
understryka att myndigheten ser stora utmaningar i att hantera flera olika bredbandsstöd
parallellt med varandra. Utmaningarna innebär bland annat risker för dubbelfinansiering
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eller konkurrens mellan stödprogrammen. Det riskerar leda till återbetalningsskyldighet för
sökande och höga administrationskostnader.
Tillsammans med Jordbruksverket har PTS tagit fram en gemensam skrivelse till regeringen
om stöd till bredbandsutbyggnad1, som belyser möjligheter och hinder med satsningar på
bredbandsinfrastruktur inom ramen för flera stöd. Det finns möjligheter att förbättra
leveransen av infrastruktur till landsbygden. PTS föreslår, i enlighet med den gemensamma
skrivelsen, att såväl beslutade som kommande satsningar på bredbandsutbyggnad
koncentreras till det nationella bredbandsstödet som hanteras av PTS.
Oavsett vill PTS understryka vikten av att samordning kommer till stånd i ett tidigt skede
mellan samtliga satsningar på bredbandsutbyggnad i regioner där olika former av
bredbandsstöd kan bli aktuella.
Yttrandet har beslutats av divisionschefen Björn Blondell. I ärendets slutliga handläggning
har handläggaren Jessica Johansson (föredragande) och enhetschefen Nicklas Liss-Larsson
deltagit. Vid föredragningen närvarade också avdelningschefen Olof Bjurö.
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”Gemensam skrivelse om stöd till bredbandsutbyggnad” 2020-12-08
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