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1 Sammanfattning
Detta är en plan för Bredbandsforums kanslis verksamhet 2016. Planen omfattar de tre
verksamheter som kansliet har till uppgift att stödja; Bredbandsforum, Byanätsforum
och de Regionala bredbandskoordinatorerna.
Bredbandsforum är en del av regeringens bredbandsstrategi och syftar till att genom
samverkan om utbyggnad av bredband nå målen i strategin. PTS har regeringens
uppdrag att svara för ett kansli åt forumet. Forumets arbete har utvärderats av
statskontoret och regeringen har beslutat att förlänga forumets mandat till 2020. Fokus
under 2016 är att lägga grunden för forumets vidare arbete. Det sker bl.a. genom en
översyn av forumets styrgrupp och en arbetsgrupp som tar fram förslag på inriktning.
Bredbandsforums kansli har sedan juni 2014 styrgruppens uppdrag att stödja byanäten
med en organisation för byanäten som målbild. Arbetet sker genom Byanätsforum som
är ett nätverk av och samlad information för byanät och intressenter. Fokus för 2016 är
att utveckla nätverket och informationen för byanäten samt att ge förslag på hur
verksamheten kan bedrivas efter 2016.
Regeringen beslutade i maj 2015 om att införa Regionala Bredbandskoordinatorer i
alla län. Koordinatorerna ska under perioden 2015-2020 arbeta för
bredbandsutbyggnad i det egna länet. Koordinatorerna stöds av ett sekretariat vid
Bredbandsforums kansli. Sekretariatet ska säkerställa att koordinatorerna får det
kunskapsstöd som de behöver, bidra till ökad samverkan och tillvarata det nationella
perspektivet. Gemensamma prioriteringar för koordinatorerna 2016 är bygga ett
nätverk och en gemensam kunskapsbas med övriga regionala bredbandskoordinatorer,
starta upp eller vidareutveckla samverkansforum för aktörer i länet och att verka för att
fler kommuner ska inse vikten av snabbt och framtidssäkert bredband.
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2 Bredbandsforum
2.1

Bredbandsforum främjar samverkan för bredband i hela
landet

Bredbandsforum är en del av regeringens Bredbandsstrategi
för Sverige
Regeringen beslutade i november 2009 om Bredbandsstrategi för Sverige. Det
övergripande målet är att Sverige ska ha bredband i världsklass. Bredbandsstrategin
syftar till att möjliggöra för marknaden att nå konkreta mål för tillgång till bredband.
Strategin bygger på att marknadsmässiga investeringar görs i fasta nät och mobila nät.
En prioriterad åtgärd i bredbandsstrategin var att bilda ett bredbandsforum. Regeringen
beslutade i mars 2010 att inrätta Bredbandsforum inom Regeringskansliet
(Näringsdepartementet). Forumet ska vara en mötesplats för dialog och samverkan
mellan regeringen, myndigheter, organisationer och företag som verkar på den svenska
bredbandsmarknaden. Syftet är att hitta konstruktiva lösningar som bidrar till en ökad
samverkan om utbyggnad av bredband för att nå målen i bredbandsstrategin.
Regeringen gav PTS i uppgift att svara för ett kansli åt Bredbandsforum.
Regeringen beslutade i november 2015 att förlänga Bredbandsforums mandat till och
med år 2020.

Styrgruppens avsiktsförklaring
Bredbandsforums styrgrupp gjorde i februari 2012 en avsiktsförklaring utifrån
regeringens bredbandsstrategi. I avsiktsförklaringen deklarerar styrgruppen att den
arbetar aktivt tillsammans för att




bidra till stärkt dialog och samverkan mellan berörda aktörer
gemensamt arbeta fram konstruktiva förslag till åtgärder som förbättrar
förutsättningar för utbyggnad och tillgång till bredband i hela landet och bidra
till att förslagen genomförs
bidra till att öka kunskap och medvetenheten om bredbands betydelse på lokal,
regional och nationell nivå

Organisation, styrning och ansvar
Regeringen och Regeringskansliet
Regeringen har beslutat om bredbandsstrategi för Sverige och tillsatt Bredbandsforum.
Statsrådet med ansvar för it-frågor är utsedd av regeringen till ordförande för forumets
styrgrupp och regeringen har bemyndigat honom att utse ledamöterna i styrgruppen.
Regeringskansliet (Näringsdepartementet) har övergripande ansvar för forumets arbete
och ansvarar för forumets styrgrupp.
PTS har regeringens uppdrag att svara för forumets kansli. Verksamheten finansieras
genom anslag.
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Forumet
Syftet med forumet är att främja dialog och konstruktiv samverkan om gemensamma
angelägenheter som rör utbyggnad av bredband för att nå målen i regeringens
bredbandsstrategi och möta samhällets växande behov av bredband. Forumet består av
alla de som på olika sätt bidrar till dialog och samverkan inom ramen för forumet.
Bredbandsforums styrgrupp, arbetsgrupper och forumets kansli ger olika intressenter
möjlighet att vara en del av dialogen och få möjlighet till samverkan.
Styrgruppen
Bredbandsforums styrgrupp består av ledamöter från olika nyckelaktörer utsedda av
ansvarigt statsråd.
Ledamöterna är personligt förordnade och företräder sin organisation i styrgruppen. En
ledamot kan efter överenskommelse med Näringsdepartementet ersättas vid ett
styrgruppsmöte om ordinarie ledamot har förhinder.

Styrgrupp

Regeringen
Näringsdepartementet

Arbetsgrupp X

(Regeringskansliet)

Arbetsgrupp Y

Kansli (PTS)

Arbetsgrupp Y
Illustration: Bredbandsforums organisation
Styrgruppen styr forumets huvudsakliga inriktning, främst genom beslut om att tillsätta
arbetsgrupper samt direktiv för dessa. Styrgruppen är mottagare av förslag från
arbetsgrupper och följer upp genomförande av förslagen.
Verksamheten återkopplas till styrgruppen vid styrgruppsmötena. Genomgång av
förslagens status sker då genom att kansliet ger en statusbild över förslagen.
Avstämning och återrapportering av specifika frågor och förslag kan ske av ansvarig i
styrgruppen, kansliet eller annan aktör.
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Arbetsgrupper
Styrgruppen tillsätter arbetsgrupper. Varje arbetsgrupp har ett särskilt direktiv med ett
tidsbegränsat uppdrag.
Arbetsgrupper leds av en ordförande som beslutas av styrgruppen. Ordföranden bör
ingå i styrgruppen. Arbetsgruppens ordförande ansvarar för arbetets genomförande och
återrapportering till styrgruppen och slutleverans enligt gruppens direktiv. Ordföranden
ansvarar för att utse deltagare i arbetsgrupper, hur arbetet organiseras samt för
gruppens externa kommunikation.
Huvudintressenter bör ges möjlighet att vara med i arbetsgruppen och andra berörda
parter bör ges tillfälle att bidra med synpunkter och idéer. I vissa fall kan det vara
lämpligt att arbetet organiseras i undergrupper eller att ordna öppna hearings och
workshops.
Kansliet
Bredbandsforums kansli ansvarar för det löpande arbetet i Bredbandsforum och de
kontakter med olika aktörer som detta innebär. I detta ingår att stödja arbetsgruppernas
ordförande. Det ingår vidare att stödja Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i
arbetet med underlag till styrgruppen, bl.a. förslag till nya arbetsgrupper och andra
aktiviteter samt i övrigt för att främja att bredbandsstrategins mål nås. Kansliet ska
också verka för att öka kännedomen om bredbandsstrategin och om forumets arbete
och resultat.
Post- och telestyrelsen (PTS) har regeringens uppdrag att ansvara för ett kansli till
forumet (N2015/08816/ITP). Kansliet är en självständig grupp under myndighetens
generaldirektör. Forumets verksamhet och ekonomi stäms av med Regeringskansliet
(Näringsdepartementet) genom verksamhetsplan, verksamhetsberättelse och löpande
avstämningar. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet)
senast den 30 april 2016.
Kansliet är organiserat med en ansvarig chef, tre till fyra projektledare samt en
kommunikationsansvarig. Budgeten för 2016 är på 5,9 miljoner kronor för uppdraget
att svara Bredbandsforums kansli inkl. arbetet med Byanätsforum samt 3 miljoner
koronor för uppdraget att stödja de regionala koordinatorerna.

2.2

Fokus för 2016 är att lägga grunden för arbetet fram mot
2020

Den nuvarande bredbandsstrategin beslutades 2009 och målen formulerades med sikte
på 2020. Bredbandsforum har i snart sex år arbetat för att främja utbyggnaden av
snabbt bredband i hela landet. Bredbandsforum utvärderades under inledningen av
2015 av Statskontoret. Regeringen beslutade därefter i november 2015 om fortsatt
arbete för forumet t.o.m. den 31 december 2020.
Sedan Bredbandsforums start 2009 har mycket förändrats. Tillgången till bredband har
ökat kraftigt, efterfrågan likaså. Det är viktigt att säkerställa att arbetet fortsätter att
vara relevant och framåtblickande. Fokus under 2016 är därför att verka för detta och
lägga grunden för forumets vidare arbete fram mot 2020. Ett antal åtgärder planeras för
detta.
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Stärkt styrgrupp
Översyn styrgruppen
I samband med att Bredbandsforums mandat förlängts genomförs en översyn av
styrgruppen. Viktiga utgångspunkter är att styrgruppen även fortsättningsvis består av
engagerade företrädare på ledande positioner i relevanta organisationer. En annan
viktig aspekt är fördelningen mellan kvinnor och män.
Ny avsiktsförklaring
Styrgruppens nuvarande avsiktsförklaring är från 2012. Den behöver uppdateras utifrån
utvecklingen och styrgruppens nya sammansättning.
Genomgång av förslagsuppföljningen
Styrgruppen ansvarar för uppföljning av arbetsgruppernas förslag. Ett stort antal
förslag har nu lagts. Som ett led i arbetet med relevans och framtidsinriktning bör de
lagda förslagen ses över och styrgruppen ta ställning till vilka som nu bör prioriteras.

Ny arbetsgrupp som grund för fortsatt inriktning
I början av Bredbandsforums arbete beslutade styrgruppen att en arbetsgrupp skulle
inventera vilka de huvudsakliga hindren var för att nå målen i strategin. Den s.k.
Hindergruppens och den efterföljande Lösningsgruppens arbete låg i mångt och
mycket till grund för forumets arbete under flera år. Situationen är nu dock väsentligt
annorlunda och en motsvarande översyn bör därför genomföras nu.

Fortsatt öka kunskap och medvetenhet om bredband ets
betydelse
Med utgångspunkt i styrgruppens avsiktsförklaring arbetar forumet även för en ökad
kunskap och medvetenhet om betydelsen av bredband genom att utbilda, debattera och
synliggöra området. Detta tar sig uttryck i aktiviteter inom arbetsgrupperna, men också
genom att arrangera eller delta i workshops, konferenser, seminarier och möten med
organisationer och experter. Kommunikation som verktyg för att öka kunskap och
medvetenhet är en viktig del av Bredbandsforums verksamhet och de egna kanalerna, t
ex forumets hemsida (www.bredbandsforum.se) och Bredbandsforums nyhetsbrev,
utvecklas kontinuerligt i detta syfte.
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3 Byanätsforum
Bredbandsforums kansli har styrgruppens uppdrag att stödja
byanäten
Byanätsforum är ett initiativ för de lokala
fiberföreningarna

3.1

Bredbandsforums kansli har sedan juni 2014 styrgruppens uppdrag att stödja byanäten
med en organisation för byanäten som målbild. Under hösten 2014 och första kvartalet
2015 genomfördes en rad projekt för att kartlägga och analysera situationen. I mars 2015
lanserades Byanätforum vid Riksföreningen enskilda vägars (REV) förbundsstämma i
Borås.
Byanätsforum är ett initiativ för att stödja de lokala fiberföreningarna, de s.k. byanäten.
Målet är att




förenkla för byanäten på alla områden i förhållande till nationella aktörer
vara ett nationellt nätverk för byanät och vara en länk mellan byanät och övriga
aktörer på bredbandsmarknaden
synliggöra byanätens betydelse och utmaningarna de möter på den nationella
nivån

Vid ingången av 2016 ca 300 byanät valt att gå med i forumet. 2015 lanserade
Bredbandsforums kansli en Facebook-grupp för deltagare i Byanätsforum och ett
nyhetsbrev som skickas ut löpande till forumets medlemmar. Facebookgruppen hade ca
330 medlemmar vid ingången av 2016.

3.2

Fokus för 2016

Utöka Byanätsforums nätverk
Idag har byanätsforum drygt 300 medlemmar i sitt nätverk. Målet är att växa till 500
medlemmar under 2016.
Byanätsforum kommer att göra insatser för att få in fler medlemmar till forumet, för att
lättare kunna nå ut med information. Detta kommer att göras med ett utskick till
befintliga föreningar som vi har vetskap om genom statliga register. I utskicket
kommer Byanätsforum att tydliggöra sin roll som oberoende part och nätverk.

Utveckla informationen till Byanäten
Ett av målen för byanätsforum är att nå ut med opartisk information till
fiberföreningarna. Detta kan röra allt från information från myndigheter till relevant
information om hur man bygger nät.
Fiberförningar har ett stort behov av information, både kopplat till bredbandsstödet,
men även information som är generisk oavsett om fiberföreningarna bygger med eller
utan stöd. Då söktrycket på bredbandsstöden är stort kommer många fiberföreningar
att stå inför utmaningen att bygga ut bredband utan stöd.
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Informationen på hemsidan kommer att utvecklas under året. Fokus kommer att ligga
på att vidareutveckla byanätsprocessen och att utveckla den information som finns om
att bygga utan stödfinansiering. Eftersom allt fler fiberföreningar hamnar i en
förvaltningsfas kommer informationen om vilka frågor som uppkommer i denna fas att
utvecklas.
Planerade insatser för året:
Vidareutveckling av informationen på hemsidan
 Att bygga utan stöd
 Vilka frågor ställs fiberföreningarna inför i förvaltningsfasen
 Vidareutveckla befintlig information
Utskick av nyhetsbrev
Frågor och svar via befintliga informationskanaler
 Hemsida
 E-post
 Facebook-grupp

Ge förslag på hur byanäten kan stödjas år 2017 – 2020
Byanätsforum har styrgruppens uppdrag att ge förslag på hur byanäten kan stödjas
under perioden 2017-2020. Byanätsforum kommer att utreda och lägga förslag kring
hur byanäten kan stödjas utifrån samhällets, fiberföreningarnas och operatörernas
behov. Förslagen ska även beakta att det finns fiberföreningar som gått samman i
regionala kluster och vilken roll dessa kan komma att spela i framtiden. Förslaget på
hur byanäten fortsatt kan stödjas ska även innehålla möjliga källor till finansiering.
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4 Regionala Bredbandskoordinatorer
De regionala bredbandskoordinatorerna arbetar för att främja
samverkan kring bredbandsutbyggnad i alla län
Uppdraget till länen
Regeringen beslutade den 28 maj 2015 om att införa särskilda regionala
bredbandskoordinatorer i alla län. Koordinatorerna ska under perioden 2015-2020
arbeta för bredbandsutbyggnad i det egna länet. Ansvaret för uppdraget finns hos den
organisation som har regionala utvecklingsansvaret, dvs. hos fyra länsstyrelser och 17
regioner. Rent faktiskt är sedan elva koordinatorer placerade vid regioner, sju vid
länsstyrelser och i två län har region och länsstyrelse valt att dela på funktionen.
Syftet med införandet av regionala bredbandskoordinatorer är enligt regeringsbeslutet
att öka samordningen och därmed effektivisera arbetet på regional nivå.

Koordinatorernas programförklaring
Koordinatorerna har tagit fram ett gemensamt inriktningsdokument för verksamhet
med en programförklaring. Enligt denna följer följande målsättningar utifrån syftet
bakom reformen.





Koordinatorerna ska ha ett tydligt mandat som regionutvecklare för bredband
Länen ska arbeta aktivt med processer för en utökad och förstärkt utbyggnad
av snabbt bredband
Länen ska ha väl fungerande modeller för samverkan
Länen ska aktivt sprida kunskap och dela med sig och dra nytta av varandras
erfarenheter

Programförklaringen slår också fast att koordinatorernas arbete ska genomsyras av
samarbetsvilja, konkurrensneutralitet och opartiskhet.

4.1

Ett nationellt sekretariat stödjer koordinatorernas
verksamhet

PTS har regeringens uppdrag att svara för ett sekretariat som stödja de regionala
bredbandskoordinatorerna. Sekretariatet för de regionala bredbandskoordinatorerna är
placerat vid Bredbandsforums kansli.
Sekretariatets målsättning är att stödja koordinatorerna och därigenom bidra till målen i
programförklaringen.
Sekretariatet stödjer koordinatorerna genom tre huvuduppgifter: Kunskapsstöd,
Samverkan och ett Nationellt perspektiv.
Kunskapsstöd sker bl.a. genom kompetensutveckling, goda exempel, vägledningar och
information.
Samverkan genom att sekretariatet bidrar till nätverk och underlättar länsöverskridande
samarbete.
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Sekretariatet svarar för det nationellt perspektiv genom att tillsammans med
koordinatorerna göra en Gemensam beskrivning av koordinatorernas roll, vara en länk
mellan nationella och regionala aktörer och genom att årligen följa upp koordinatorernas
verksamhet.

4.2

Fokus för 2016

De regionala koordinatorerna har för 2016 tre gemensamma prioriteringar.
Sekretariatets roll är att stödja bredbandskoordinatorerna i arbetet med att uppnå dessa.




Nätverkande med övriga regionala bredbandskoordinatorer och
kompetensutveckling för att skapa en gemensam kunskapsbas.
Starta upp eller vidareutveckla ett eller flera samverkansforum för aktörer i
länet som har betydelse för bredbandsutbyggnaden.
Verka för att fler kommuner ska inse vikten av snabbt och framtidssäkert
bredband för kommunal verksamhet och fatta ett beslut om fortsatt inriktning
och åtgärder.

Sekretariatet stödjer genom kunskapsstöd, samverkan och
nationellt perspektiv
Sekretariatets fokus för 2016 är, i enlighet med målsättningen för
bredbandskoordinatorernas arbete, ökat kommunalt engagemang, regionala
samverkansforum samt nätverkande och gemensam kunskapsbas. Sekretariatet har satt
upp resultatmål för tre huvuduppgifter.
Kunskapsstöd
Sekretariatet ska säkerställa att koordinatorerna får det kunskapsstöd som de behöver.
Sekretariatet ska därför:








Bidra till koordinatorernas kompetensutveckling genom att tillsammans med
PTS arrangera Bredbandsskolan med tre utbildningstillfällen under 2016.
Genomföra kompetenshöjande aktiviteter i samverkansfrågor
Samla och sprida goda exempel, vägledningar och annat informationsmaterial
på en webbplats för koordinatorer.
Genomföra möten för erfarenhetsutbyte och inom aktuella frågor
Ta fram och sprida relevanta rapporter, kartläggningar och
informationsmaterial, bland annat ska sekretariatet ta fram
o Kartläggning av modeller för kommunalt bredbandsarbete
o Film om goda exempel på kommuners arbete för bredbandsutbyggnad
Öka sekretariatets kunskap om andra aktörers arbete inom regional tillväxt

Bredbandsforum

12/13

Bredbandsforums verksamhetsplan för 2016

Samverkan
Sekretariatet ska bidra till ökad samverkan. Sekretariatet ska därför.






Sekretariatet ska underlätta länsöverskridande samverkan genom att
tillhandahålla nätverk, arrangera möten, bidra till mentorskap, tillhandahålla
kontaktlistor m.m.
Kompetensstöd för samverkan inom länet
o Utbildning i samverkansprocesser
o Tips och exempel på nätverk och processer på länsnivå (deltagare,
befintliga nätverk mm)
Genomföra stormöten för bredbandskoordinatorer (ca 4 ggr/år)
Genomföra eller delta på andra samverkansmöten
o Delta på relevanta konferenser och möten (MFD:s regionala
konferenser, SSNfs årskonferens mm)
o Möten med nationella intressenter (Skanova, Ip-Only, SSNf, SKL,
SJV och Tillväxtverket)

Nationellt perspektiv
Sekretariatet ska tillvarata det nationella perspektivet genom att:




årligen följa upp koordinatorernas arbete, detta rapporteras den 26 mars till
Näringsdepartementet. I första uppföljningen läggs fokus på nulägesanalys.
vara en länk mellan nationella aktörer (myndigheter, operatörer och
intresseorganisationer) och de regionala bredbandskoordinatorerna.
Gemensamt ramverk, övergripande prioriteringar och principer för
koordinatorfunktionen (exv. genom ett gemensamt inriktningsdokument och
programförklaring)
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