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PTS r e m i ssv a r t i l l N ä r i n g sd e p a r t em e n t et –
Pr o m em o r i a o m b e h o v sa n a l y s i d e n
st r a t e g i sk a p l a n e n f ö r g e n o m f ö r a n d e t a v
d e n g e m en sa m m a j o r d b r u k sp o l i t i k en i
Sv er i g e
PTS har beretts möjlighet att lämna synpunkter på Promemoria om
behovsanalys i den strategiska planen för genomförandet av den gemensamma
jordbrukspolitiken i Sverige, N2020/ 01752/ JL. 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.

PTS ser positivt på det övergripande målet om modernisering av sektorn
genom att främja och utbyta kunskap, innovation och digitalisering i
jordbruket och i landsbygdsområden samt uppmuntra sektorn att ta till sig
dessa. PTS delar i övrigt behovsanalysens slutsatser om digitaliseringens
betydelse som motor för att bland annat stärka innovationskraft och
affärsmässighet och för att skapa attraktiva miljöer för nya företag och
entreprenöriella personer. Även för att underlätta generationsskiften är
digitaliseringen viktig – en ny generation företagare kan förväntas ha andra
krav på drift och utveckling av sin verksamhet. Likaså den
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kunskapsöverföring som nämns i olika sammanhang i promemorian
kommer i stor utsträckning att vara digital. Sammanfattningsvis är digitala
tjänster och funktioner samt en fortsatt digitalisering en av
grundförutsättningarna för en livskraftig landsbygd och hållbar utveckling i
hela landet.
PTS vill i sammanhanget framhålla betydelsen av de infrastrukturer som i sin
tur är förutsättningen för att digitaliseringens möjligheter, med bland annat
utbyte av information, varor och tjänster, ska kunna tillvaratas till sin fulla
potential. Dessa är: säkert och robust fast och mobilt bredband samt mobil
kommunikation med god täckning samt en infrastruktur för fysiska
leveranser.
I avsnitt 4.4.c nämns att tillgången till bredband och annan infrastruktur och
samhällsservice är avsevärt sämre i den glesare landsbygden än övriga delar
av samhället. PTS delar bilden av ökade avstånd mellan exempelvis hem och
arbetsplats, men även för att tillgången till fast bredbandsuppkoppling till
hushåll och företag är lägre utanför tätorter. Detta gör att människor såväl
som verksamheter och uppkopplade saker har ökat beroende av att förlita
sig på en mobil bredbandsuppkoppling i större omfattning för att kunna
använda internet och digitala tjänster i vardagen och i arbetet. PTS menar att
det även finns ett behov av insatser i form av bättre samordning,
finansiering, vägledning och främjande i frågor gällande utbyggnad och
utveckling av infrastruktur för mobilt bredband.
I 5.5.6 Attraktiv landsbygd, nämns behovet av fortsatt utbyggnad av
bredband, särskilt i de glesare delarna av landet. PTS vill understryka vikten
av stöd till bredbandsutbyggnad. Jordbruksverket redogör i SWOT-analysen
för tillgången till bredband som tydligt visar att behoven av
bredbandsutbyggnad på landsbygden fortsatt är stora. Regeringen har för
perioden 2020-2022 avsatt totalt 650 miljoner kronor till ett nationellt statligt
stöd för bredbandsutbyggnad och gett i uppdrag till PTS att vara ansvarig
myndighet för detta. PTS ser behov av stöd för bredbandsutbyggnad även efter
2022 varför denna åtgärd bör prioriteras inom CAP även i nästa period om inte
den nationella satsningen på bredbandsutbyggnad utökas. En viktig faktor för
att säkerställa en effektiv hantering av ett fortsatt stöd inom CAP är emellertid
en bättre samordning mellan samtliga satsningar på bredbandsutbyggnaden.
Samordningen måste komma till stånd redan vid utformningen av stödåtgärden
så att den blir ett komplement till nuvarande och tidigare bredbandsstöd,
oavsett om det är i förhållande till nationella åtgärder eller stöd inom
Regionalfondsprogrammen. PTS bör, utifrån myndighetens sektorskompetens,
delta i utformningen.
Vidare nämns i avsnitt 5.5.6 Attraktiv landsbygd också att en minskande
befolkning minskar förutsättningarna för att upprätthålla en god kommersiell
och offentlig service samt betydelsen av att CAP fortsätter att bidra till att
utveckla attraktiva landsbygder och livaktiga civilsamhällen som inkluderar
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individer, näringsliv och organisationer. PTS delar denna bedömning och anser
det angeläget att detta också omfattar att skapa förutsättningar att tillvarata de
möjligheter som digitaliseringen medför när det gäller att förbättra tillgången till
kommersiell service i lands- och glesbygder. Digitaliseringen medför bland
annat ökade möjligheter till e-handel. För att dessa möjligheter ska kunna
förverkligas på ett hållbart sätt krävs bland annat insatser för att utveckla
ombudsfunktioner och andra användarvänliga leveransalternativ, särskilt i
områden där det kommersiella intresset är svagt. Det kan också behövas
insatser för att skapa förutsättningar för ökad samverkan som kan effektivisera
post- och varudistributionen, liksom för att tillgodose behovet av
grundläggande betaltjänster.

Yttrandet har beslutats av divisionschef Björn Blondell. I ärendets slutliga
handläggning har enhetschef Nicklas Liss-Larsson och handläggaren Teresia
Widigs Ahlin (föredragande) deltagit.
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