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Till ansvariga på Jordbruksverket 

Med anledning av Jordbruksverkets stopp för 
bredbandsstöd 
 

Teknikföretagen och IT&Telekomföretagen är arbetsgivarorganisationer som 
tillsammans representerar nästan 5 500 företag - små, nystartade, väletablerade 
och stora. Våra medlemsföretag finns i hela landet, i städer såväl som på 
landsbygden och är primärt aktiva inom it, telekom och tillverkande industri.  

Vi önskar med denna skrivelse uttrycka vår förvåning och oro över ert beslut att 
stoppa vissa stöd inom landsbygdsprogrammet. Beslutet innebär bl.a. att 
bredbandsstödet stoppas, vilket innefattar i storleksordningen 200 miljoner 
kronor som skulle ha gått till utbyggnad av bredband på Sveriges 
landsbygd.  

Även om det är behjärtansvärt att vårda ”jordbruksskifte som inte är åkermark 
och som används på eftersommaren till slåtter eller för slåtter kompletterat med 
efterbete”1, tycks oss prioriteringen av området - mitt under rådande 
coronapandemi – synnerligen anmärkningsvärd. Nu mer än någonsin har 
behovet av en utbyggd elektronisk infrastruktur i hela landet blivit tydligt. Att 
Jordbruksverket i detta läge väljer att prioritera ner landsbygdens möjlighet att få 
tillgång till detta tror vi kan ge långtgående konsekvenser.  

Regeringens har i sina bredbandsmål uttalat att 95 procent av hushållen och 
företagen bör ha tillgång till minst 100 Mbit/s senast år 2020. Enligt Post- och 
telestyrelsens (PTS) senaste uppgifter var nivån för 2019 ca 84 procent för 
Sverige totalt sett. För hushåll och företag utanför tätort och småort, det vill säga 
på landsbygden, var siffran endast 48 procent.2 Det är alltså så att tillgången till 

 
1 https://nya.jordbruksverket.se/stod/lantbruk-skogsbruk-och-tradgard/jordbruksmark/betesmarker-och-
slatterangar/betesmarker-och-slatterangar 

2 https://www.pts.se/globalassets/startpage/dokument/icke-legala-
dokument/rapporter/2020/internet/mobiltacknings--och-bredbandskartlaggning-2019/pts-mobiltacknings--och-
bredbandskartlaggning-2019.pdf 
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snabbt bredband i lands- och glesbygd är kraftigt eftersatt, något som negativt 
påverkar möjligheten att driva företag och bibehålla konkurrenskraft.  

Vi noterar också att ni i er Utvärdering av stöd till utbyggnad av bredband 3 tydligt 
visar betydelsen av bredband för landsbygden och också hur centralt stödet i 
landsbygdsprogrammet har varit för bredbandsutbyggnaden i områden där 
marknadskrafterna inte räcker till. I utvärderingen uttalas också att ”den viktigaste 
slutsatsen gällande framtida bredbandstöd är att staten även fortsättningsvis 
behöver avsätta omfattande offentliga medel för fortsatt bredbandsutbyggnad på 
landsbygden”.  

Tillgången till bredband är centralt för att driva företag på landsbygden och för de 
gröna näringsidkarna i allmänhet och lantbrukare i synnerhet. Mot denna 
bakgrund är vi mycket förvånade och oroade över ert beslut. Vi uppmanar er 
därför att omgående ompröva beslutet och prioritera bredbandsutbyggnad.  

 

 

Med vänlig hälsning 

Patrik Sandgren   My Bergdahl 

Teknikföretagen   IT&Telekomföretagen 
Näringspolitiska avdelningen    
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3 https://www2.jordbruksverket.se/download/18.1ed122e116b4458a08dfc06/1560234166273/utv19_7.pdf 


