
SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND 
Fullfölj regeringens bredbandsstrategi 

 Sida 1 av 1  

 
 

 
 
 
 
 
 
Till 
Digitaliseringsminister Anders Ygeman 
i.registrator@regeringskansliet.se 
 
PTS avdelning för bredbandsstöd, Anna Larsson 
pts@pts.se 
 

 
  

 
 

Skärgårdarnas Riksförbund, SRF, organiserar den fastboende 
befolkningen runt hela kusten från Luleå i norr till Koster i 
väster samt på öarna i de stora insjöarna. SRF arbetar med 
förutsättningarna för boende, arbete och service året runt i 
landets skärgårdar 
 

Fullfölj regeringens bredbandsstrategi 
 
Regeringens bredbandstrategi: 
”Målen innebär att 98 procent bör ha tillgång till bredband om minst 1 Gbit/s i hemmet och på arbetet, 
av de återstående 2 procenten bör 1,9 procent ha tillgång till minst 100 Mbit/s, och 0,1 procent bör ha 
tillgång till minst 30 Mbit/s senast år 2025. ” 
Kust, skärgård och öar har samma behov av bredband som övriga Sverige, vilket inte minst visat sig 
under pandemin när öar, kust och skärgård ökat sin befolkning med distansarbetande tidigare fritidsbor.  
Regeringen har anslagit 1,4 miljarder för 2021, 500 miljoner för 2022 och därefter 100 miljoner årligen 
under 2023 till 2025. 
 
Möjligheterna till bredbandsstöd i öar, kust och skärgård begränsas just nu av att en leverantör 
tillhandahåller en mobil tjänst med kapaciteten 30 Mb/s till de kunder som har god mobil täckning. 
Leverantörens erbjudande släcker ut möjligheten till att använda bredbandsstödet i områden som 
verkligen behöver stöd. 
30 Mb/s via en mobiltäckning som oftast är otillförlitlig vid hög belastning duger inte speciellt i områden 
som på sommaren mångdubblar sin befolkning.   
 
Skärgårdarnas Riksförbund ser detta som utnyttjande av ett kryphål i bredbandsstrategin.  
Den 9:e mars lanserades den europeiska digitala visionen:  ” By 2030, all EU households 
should have gigabit connectivity” Det gamla europeiska målet på 30 Mb/s är borta. 
Vi kräver att bredbandsstrategin fullföljs och att bredbandsstödet släpps loss och kan utnyttjas i vårt 
område. Vi och våra företag har samma behov som de som bor i mer urbana delar av landet. 
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Styrelsen/Bredbandsgruppen 
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