
    

 

Regeringsbeslut 
 
 
2022-03-31 
I2022/00842 
  
 

II 15 
  

Infrastrukturdepartementet 
 
 
  

 

Post- och telestyrelsen 
Box 6101 
102 32 Stockholm 
 
Trafikverket 
781 89 Borlänge 

 

 

 

Telefonväxel: 08-405 10 00 
Fax: 08-24 46 31 
Webb: www.regeringen.se 

Postadress: 103 33 Stockholm 
Besöksadress: Malmtorgsgatan 3 
E-post: i.registrator@regeringskansliet.se 

 

Uppdrag att förbättra möjligheterna till god mobil uppkoppling på 

tåg 

Regeringens beslut 

Regeringen ger Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att analysera och 

redogöra för åtgärder som kan bidra till att möjliggöra god mobil 

uppkoppling för tågresenärer i hela landet. Inom ramen för uppdraget ska 

PTS genomföra följande: 

• Utvärdera och analysera de stöd som beviljats under 2022, med 

utgångspunkt i förordningen (2021:975) om statligt stöd för bättre mobil 

uppkoppling för resenärer i fjärrtågstrafik. I uppdraget ingår att 

redogöra för vilka åtgärder som har genomförts samt bedöma uppnådda 

effekter. 

• Analysera behov av eventuella åtgärder som på längre sikt kan bidra till 

att möjliggöra förbättrad uppkoppling för resenärer på tåg. I arbetet ska 

remissyttrandena avseende PTS rapport om förbättrade möjligheter till 

god mobil uppkoppling på fjärrtåg beaktas (I2021/00580). Vid 

eventuella förslag på åtgärder ska gällande statsstödsregler beaktas och 

konsekvenser av förslagen redovisas, särskilt vad gäller konsekvenserna 

för företag som direkt berörs av föreslagna åtgärder. 

 

Trafikverket (TRV) ska bistå PTS med sådan sakkunskap TRV innehar och 

som krävs för att PTS ska kunna genomföra uppdraget. Det kan till exempel 

röra frågor om teknisk utformning av transportinfrastruktur, planering och 

förvaltning av densamma, samt rutiner för och begränsningar kopplade till 

installation av tredjepartsutrustning i anslutning till banan. TRV ska vidare 

bistå PTS genom granskning av framtagna förslag i de delar som har direkt 
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koppling till TRV:s ansvarsområden eller infrastruktur. Slutligen ska TRV 

tillsammans med PTS svara för att gemensamt utforma sådana förslag som 

berör båda myndigheternas ansvarsområden. 

Vid genomförandet av uppdraget ska PTS föra dialog med Tågföretagen, 

Svensk Kollektivtrafik, TechSverige samt Sveriges Kommuner och Regioner. 

PTS ska vidare inhämta synpunkter från andra relevanta myndigheter, 

företag och organisationer. 

Analysen av behovet av eventuella åtgärder som kan bidra till förbättrad 

uppkoppling ska delredovisas till Regeringskansliet (Infrastruktur-

departementet) senast den 13 februari 2023. Uppdraget ska slutredovisas till 

Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 1 september 2023.  

För uppdraget får PTS under 2022 använda högst 1 500 000 kronor som 

redovisas mot det under utgiftsområde 22 Kommunikationer uppförda 

anslaget 2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation, 

anslagsposten 2 Elektronisk komm - Tillgängliga elektroniska 

kommunikationer - del till Post- och telestyrelsen.  

Skälen för regeringens beslut 

Regeringen gav den 19 november 2020 PTS i uppdrag att redovisa insatser 

som kan förbättra möjligheterna till god mobil uppkoppling för resenärer på 

fjärrtåg (I2020/02958). Bakgrunden till uppdraget var att regeringen ville 

undersöka förutsättningarna för att förbättra möjligheterna till god 

uppkoppling för resenärer på fjärrtåg med hjälp av statligt stöd. Riksdagen 

hade efter förslag från regeringen i budgetpropositionen 2021 beslutat att 25 

miljoner kronor per år satsas under 2021 respektive 2022 för detta syfte. 

PTS redovisade uppdraget i en rapport i februari 2021 (I2021/00580). I 

rapporten föreslår PTS fyra åtgärder för förbättrad uppkoppling på fjärrtåg. 

Rapporten remissbehandlades under våren 2021. I remissyttrandena 

framfördes bl.a. att det behövs ytterligare analys, dels av behovet av 

långsiktiga åtgärder, dels av behovet av åtgärder på regionaltåg.  
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På regeringens vägnar 

  

Khashayar Farmanbar  

 Homa Abdolrasouli 
 

 

Kopia till 

 

Statsrådsberedningen/SAM 

Finansdepartementet/BA, SFÖ och K  

Näringsdepartementet/MK, JL och RTL 

Infrastrukturdepartementet/TM, US och TP 

Tågföretagen 

Svensk Kollektivtrafik 

TechSverige 

Sveriges Kommuner och Regioner 


