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PTS arbetar för att: 

• att alla i Sverige ska ha tillgång till bra 

telefoni, bredband och post 

• en väl fungerande konkurrens som leder 

till att konsumenterna får bra 

valmöjligheter och låga priser  

• att begränsade resurser som frekvenser 

och nummer fördelas så att de ger största 

möjliga nytta för samhället 

• att nät och tjänster ska vara tillförlitliga 

och säkra 

 



Bredband behövs för 
företagande, arbete, 
utbildning och vård 

Många har bredband men 
inte alla – kommunens 

insatser behövs! 

Stort teknikskifte från telenät 
till fiber och mobilt bredband 



Mål för bredbandstillgången 

 

• 90 % av hushållen och företagen ska 

ha 100 Mbit/s år 2020 

• Alla ska ha 30 Mbit/s år 2020 

• Översyn av regeringens 

bredbandsstrategi pågår 
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Det är skillnad på bredband och bredband 
Olika tekniker ger olika förutsättningar 

Källa: Bredbandsforums Villagrupp 



Bredband byggs av marknadsaktörer och 
lokala fiberföreningar 



Viktigt med aktivt arbete och samverkan 
på alla nivåer 

Nationellt 
Regering 

Myndigheter 

Nationella operatörer 

Intresseorganisationer 

Regionalt 
Länsstyrelsen 

Regioner 

Kommunalt 
Kommuner 

Marknadsaktörer 

Lokalt 
Byanät, 

fiberföreningar 

Marknadsaktörer 



Vad görs på nationell nivå? 

• Marknaden investerar i fiber och mobilt bredband 

• Finansiellt och praktiskt stöd till fiberföreningar 

• Täckningskrav vid tilldelning av spektrum för 
mobilt bredband  

• Bredbandsforum för dialog och samverkan 

• Robusthetshöjande arbete, bland annat 
vägledning för fiberanläggning 

• Regeringsbeslut om Regionala 
bredbandkoordinatorer och PTS Bredbandsskola 

 

 

 



Regeringsbeslut om regionala 

bredbandskoordinatorer 

  
Regionala bredbandskoordinatorer i länen bidrar till 

Samverkan inom länet och mellan län 

Att stödja kommuner och lokala initiativ 

Kunskap om behov och förutsättningar  

Nationellt sekretariat stödjer koordinatorerna 

Beslutet avser perioden 2015-2020 

 ”I syfte att öka samordningen och därmed effektivisera arbetet på regional nivå uppdrar regeringen åt 

berörda länsstyrelser och erbjuder [berörda regioner] att i respektive län upprätthålla en funktion som 

regional bredbandskoordinator”     

            Regeringsbeslut 2015-05-28 



Kommunernas viktiga roll 

• Kunskap om lokala behov och 
förutsättningar 

• Hantera bygglov och tillträde till mark och 
fastigheter 

• Användare av digitala tjänster i kommunal 
verksamhet 



Hur kan kommunen bidra? 

• Ta fram en bredbandsstrategi och handlingsplan 

• Inkludera bredband vid planläggning  

• Effektiv hantering av marktillstånd och bygglov 

• Tillsätt en kommunal bredbandskoordinator 

• Ta initiativ till att samla intressenter och samverka 

• Synliggör brister i bredbandstillgång  

• Informera om kommunens och de enskildas behov – aggregera 

efterfrågan 

 

 

• Aggregera efterfrågan 

 

 

 



Kvalitet och säkerhet i digitala tjänster –  
vad är viktigt att tänka på? 

Infrastrukturens 
grundnivå 

• Vilken säkerhet ger basnivån? 

• Operatörens SLA (Service Level Agreement) 

Kartlägg 
behov 

• Vad behöver verksamheten? 

• Vilka krav ställer det på nät och tjänster? Hög tillgänglighet, 
mobilitet, kapacitet, osv?  

Trygga 
verksamheten 

• Ställ krav i upphandling av nät och tjänster 

• Ta fram en handlingsplan vid avbrott och störningar  



Konsumenternas efterfrågan har stor betydelse 

Vägledningen ”Bredband till Villan” ger information till konsumenter 



Det finns möjligheter  
- och kommunen har en viktig roll 

 

• Kartlägg kommunens behov av bredband nu och i 
framtiden och inventera nuläge 

• Sätt upp mål och ta fram en handlingsplan 

• Samordna marknadsaktörer, fiberföreningar mfl 

• I vissa fall behövs särskilda lösningar 



FILM: Alternativa sätt att få telefoni och 
internet 

På PTS webbsida 

http://www.pts.se/sv/Privat/Telefoni/Fast-telefoni/Alternativ-
for-telefoni/Alternativa-satt-att-fa-telefoni-och-internet/ 

 

På YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=QPOjdcCirvo 
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Post- och telestyrelsen 

Tack för er uppmärksamhet! 


