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Elin Bertilsson , Karlstads el- och stadsnät, hade förhinder vid första mötet.
Agenda;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Öppnande av mötet
Bordet runt (Presentation)
Näringsdepartementets syn på den nya arbetsgruppen
Genomgång av direktiv och ramar för gruppens arbete
Nulägesbeskrivning och utmaningar vid bredbandsutbyggnad
Genomgång av Nystartsgruppens resultat
Lunch
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8. Grupparbete
9. Gemensam diskussion i plenum
10. Nästa möte
11. Mötets avslutande
Öppnande av möte
Gunilla Glasare hälsar alla välkomna och poängterar att arbetsgruppens uppdrag kommer
att omfatta viktiga frågor. Hon hoppas att arbetet ska resultera i en gemensam bild av hur
situationen ser ut och att gruppen ska ta fram stöd som blir relevant och värdefullt för
kommuner.
Deltagarnas förväntningar på gruppens arbete
En presentationsrunda av deltagarna i gruppen hölls. Deltagarna hoppas bland annat att
arbetsgruppen ska:













Åstadkomma tydliga riktlinjer till kommuner. Kommuner är största påverkaren
och möjliggöraren för bredbandsutbyggnaden lokalt.
Ta fram konkret och användbar vägledning.
Belysa förutsättningarna för och ge vägledning åt de kommuner som har större
utmaningar att bygga ut bredband. Bland annat till kommuner med stora ytor, liten
och minskande befolkning samt lågt intresse från marknadsaktörer.
Belysa vikten av digitalisering och visa att bredband är en samhällsbyggnadsfråga.
Beskriva hur man använder digitalisering som en drivkraft för utbyggnaden av
bredbandsinfrastruktur.
Ge råd för att minska utmaningar vad gäller samordning och samverkan.
Belysa stadsnätens roll.
Verka för samarbete mellan olika aktörer.
Bidra till att skapa en dynamisk miljö som är öppen för många aktörer.
Bidra till att olika aktörer förstår varandras roller. Det är ofta okunskap som leder
till att samverkan inte funkar.
Ta tillvara på bredden som finns i arbetsgruppen för att skapa relevant vägledning
till kommuner.
Ta fram handfasta råd till kommuner.

.
Ordföranden har ordet
Gunilla Glasare presenterade sin syn på gruppens arbete och beskrev det sammanhang
som kommuner verkar inom för att driva och främja bredbandsutbyggnad.
 Ordföranden beskrev det övergripande sammanhangen för bredbandsutbyggnad
och hur arbetet anknyter till kommunens verksamhet. Bredband är en av flera
infrastrukturer som man jobbar med. Kommuners och kommunstyrelsens intresse
för bredband har ökat markant de senaste åren.
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Kommunen har flera olika och viktiga roller som kopplar till utbyggnaden; bland
annat inom ledning och strategiska frågor om bredbandsutbyggnad, drift av
stadsnät eller som tillståndsgivare, t ex i egenskap av markägare.
Gruppen har en bra sammansättning vad gäller bredd och kompetens och har goda
förutsättningar att göra ett bra arbete.

Näringsdepartementets syn på arbetsgruppen
Nicklas Liss-Larsson från Näringsdepartementet informerade om departementets
förväntningar på Kommungruppen.
 Utgångspunkten för Kommungruppens arbete är regeringens bredbandsstrategi
och målet att hela Sverige 2025 ska ha tillgång till snabbt bredband.
Bredbandsstrategin utgör ramarna för arbetet och beskriver vilka principer som
råder. Bredbandsstrategin bidrar till att ge en samlad bild till alla olika aktörer.
 Kommungruppens arbete är otroligt viktigt för ambitionen att nå målen i strategin.
Uppdraget att ta fram vägledning till kommuner aviserades redan i strategin när
den kom vid förra årsskiftet.
 Peter Eriksson, digitaliseringsminister, sätter stort värde på Bredbandsforums
arbetsgrupp och har stora förväntningar på arbetets resultat.
 Gruppen förväntas leverera vägledning till kommuner. Det finns en förväntan att
gruppen tar fram konkreta och väl genomarbetade förslag som är förankrade och
väl beskrivna.
 Det finns många olika infallsvinklar som man kan ta. Det är därför viktigt att
prioritera och tänka efter vad som är av störst betydelse. Det är också viktigt också
att sätta ljuset på frågor som behöver jobbas vidare med i andra sammanhang.
 Arbetsgruppen bör jobba i Bredbandsforums anda där nationell samordning är
ledstjärnan. Samverkan ska prägla arbetet och de frågor som tas upp, liksom de
förslag som lämnas.
 Arbetsgruppen bör ha koordinering mot PTS uppdrag. Det är viktigt att dra nytta
av det arbete som pågår så att inte dubbelarbete görs.
Direktiv och ramar för gruppens arbete
Åsa Lindskog gick igenom det direktiv som gruppen fått samt en översiktlig beskrivning
av hur gruppens arbete kommer att bedrivas. Anna Wibom presenterade sedan
Bredbandsforums arbetssätt och vad som förväntas av deltagarna.
Det underlag som presenterades återfinns i Powerpoint-filen som användes vid mötet.
Nulägesbeskrivning och utmaningar vid utbyggnad av bredband
Åsa Lindskog presenterade statistik kring hur tillgången till bredband ser ut och hur
kommuner arbetar med utbygganden.
Sedan presenterades exempel på utmaningar vid bredbandsutbyggnad ur tre olika
perspektiv. Åsa Lindskog presenterade åsikter från de regionala
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bredbandskoordinatorerna. Stina Levin (PTS) presenterade utmaningar som identifierats
inom ramen för PTS regeringsuppdrag om tillståndsprocesser. Anna Wibom presenterade
slutligen resultaten från Nystartsgruppen och de utmaningar och åtgärdsförslag som
identifierats här.
Det underlag som presenterades återfinns i Powerpoint-filen som användes vid mötet.
Grupparbete
Arbetsgruppen delades in i tre grupper för att diskutera frågeställningarna;
1. Vilket behov av vägledning finns hos kommuner?
Hur kan vi genom vägledning underlätta för kommuner att säkerställa tillgången till
bredband?
2. Vilka är de fem viktigaste områdena eller utmaningarna där vägledning från
kommungruppen kan göra mest nytta? Kom gärna med konkreta förslag på vad vi kan
göra
3. Vilken målgrupp, om ni behöver välja en, bör arbetet inriktas mot?

Exempel på områden som diskuterades inom ramen för grupparbetet är;
 Den viktigaste målgruppen, om man måste välja en, är kommunledningen.
(Kommunalråd, kommunchef, politiska ledningsgrupper, roller på strategisk nivå
inom kommunen)
 Vägledning kan vara intressant t ex för områdena;
o Hur kan kommunledningen utvärdera de ekonomiska aspekterna och
värdet av bredbandsinvestering? Beskriva vad det kostar att inte
digitalisera.
o Hur arbetar kommunledningen med att formulera målen för bredband? Hur
följer man upp målen?
o Hur skapa engagemang i kommunledningen?
o Hur bedriver kommunen tillståndshantering? Hur definieras en komplett
handling vid olika former av ansökan/tillstånd?
o Hur stöttar kommunen utbyggnad utanför kommunal mark?
o Hur kan kommuner arbeta över kommungränserna?
o Hur kan kommunen stötta samverkan mellan olika aktörer och hur kan
egen samverkan bedrivas?
o Hur drivs samverka mellan kommun – stadsnät – operatör?
o Hur samordna arbetet inom kommunen t ex stadsnät-markupplåtelsesamhällsplanering.
 Det är viktigt att visa på framtiden, med digitaliserade tjänster, för att beskriva den
strategiska betydelsen av väl fungerande bredbandsinfrastruktur i kommunerna.
 Vägledning bör vara riktad till olika faser i utbyggnadsarbetet och till olika nivåer
i kommunen.
 Det finns ett värde i att samla informationen – t ex webportal.
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Det är stora skillnader i kommuners förutsättningar för att driva
bredbandsutbyggnad. Olika kommuner behöver arbeta på olika sätt med
utbyggnad.
Arbetet kan förmodligen avgränsas till att ta fram vägledning till de kommuner
som har störst utmaningar eller som inte kommit så långt i utbyggnaden.

Att göra till nästa möte
För att få möjlighet att få ta del av den kompetens och erfarenhet som finns hos gruppens
deltagare kommer de att bli kontaktade för en intervju.
Underlag kommer att skickas ut inför nästa möte.
Kommande möten
Arbetsgruppens kommande möten hålls;







Möte 2. 13 november – hos PTS, Valhallavägen 117, Stockholm.
Möte 3. 8 december
Möte 4. 24 januari
Möte 5. 8 mars
Möte 6. 11 april
Möte7. 16 maj

Mötets avslutande
Gunilla Glasare avslutade mötet och tackade för engagemanget.
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