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Sammanfattning
Under 2016 har Bredbandsforums kansli fokuserat på samverkan på nationell, regional
och lokal nivå, genom verksamheten inom ramen för Bredbandsforum, de Regionala
bredbandskoordinatorerna och Byanätsforum.
Bredbandsforums kansli har sedan starten 2010 haft i uppdrag att stödja forumets
arbete. Under året har fokus arbetet med ett omtag eller ny ”nollmätning” genom
Nystartsgruppens arbete. I slutet av 2016 presenterade regeringen sin nya
bredbandsstrategi, Ett helt uppkopplat Sverige, som ytterligare förstärker
Bredbandsforums verksamhet.
I maj 2015 beslutade Regeringen om s.k. Regionala Bredbandskoordinatorer i samtliga
län och att Bredbandsforums kansli skulle svara för ett sekretariat som stöd för
koordinatorerna. Under 2016 har sekretariatet bland annat genomfört ett antal
gemensamma aktiviteter för koordinatorerna, med fokus på samverkan. Kansliet har
även genomfört utbildningsinsatser gentemot koordinatorerna.
Kansliet startade Byanätsforum i mars 2015. Byanätsforum är ett nätverk för
bredbandsutbyggnad i hela landet. Kansliet samlar kontinuerligt relevant information
på Byanätsforums hemsida. Under året har även aktörer som är verksamma med
bredbandsutbyggnad på landsbygden inbjudits till två möten. Syftet med mötena är
samverkan, information och dialog. Under året har även en avknoppning av Byanätsverksamheten förberetts tillsammans med Hela Sverige ska Leva, Coompanion och
LRF.
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Bredbandsforums verksamhet
Nedan följer en översiktlig redogörelse för Bredbandsforums kanslis verksamhet 2016.
Den omfattar de tre verksamheter som kansliet har till uppgift att stödja, nämligen
Bredbandsforum, Byanätsforum och de Regionala bredbandskoordinatorerna samt
Kommunikation, Övrig verksamhet och Styrning och uppföljning av kansliets
verksamhet.

Bredbandsforum - Ny grund för forumets framtida arbete
Under året har arbetet med att lägga en grund för forumets fortsatta arbete på börjats.

Styrgruppen
Under 2016 genomfördes en översyn av styrgruppen och statsrådet utsåg en ny
styrgrupp där fem nya organisationer var representerade och tio ledamöter var relativt
nya i styrgruppen.
Bredbandsforums styrgrupp förändrades under året. Fram till och med april ingick
följande i styrgruppen: IT-minister Mehmet Kaplan, Jimmy Ahlstrand, Sveriges
Television, Linus Jönsson, Net1, Mikael Ek, Svenska Stadsnätsföreningen, Anne-Marie
Fransson, IT&Telekomföretagen, Malin Frenning, TeliaSonera, Nicholas Högberg, 3,
Mats Lundquist, Telenor Sverige, Mattias Grafström, Telekområdgivarna, Tomas
Ekman, Tele 2, Carola Gunnarsson, Sveriges kommuner och landsting, Göran Marby,
Post- och telestyrelsen, Eva-Marie Marklund, AC-Net, Jan Abrahamsson, Ericsson,
Åsa Odell, LRF, samt Max Falk, Västra Götalandsregionen.
Från och med maj ingick följande i styrgruppen: Digitaliseringsminister Peter
Eriksson, Catarina Wretman, Post- och telestyrelsen, Helene Barnekow, Telia, Patrik
Hofbauer, Telenor, Nicholas Högberg, 3, Samuel Skott, Tele2, Henrik Ringmar, IPOnly, Anders Nilsson, Com Hem, Jan Abrahamsson, Ericsson, Mikael Ek, Svenska
stadsnäts-föreningen, Anne-Marie Fransson, IT&Telekomföretagen, Jimmy Ahlstrand,
SVT, Tina Ohlsson, Region Dalarna, Gunilla Glasare, Sveriges kommuner och
landsting och Terese Bengard, Hela Sverige Ska Leva.
Styrgruppen har haft tre möten under 2016, den 18 februari, den 9 juni och den 26
oktober. Styrgruppen har bl.a. mottagit redovisningar från arbetsgrupper och beslutat
om en ny arbetsgrupp enligt nedan. Under perioden har en arbetsgrupp slutrapporterat
sitt arbete och ytterligare en arbetsgrupp varit aktiv. Bredbandsforums arbetsgrupper
har egna sidor på forumets webbplats.

Ny avsiktsförklaring
Styrgruppens nuvarande avsiktsförklaring är från 2012. Under året har en ny
avsiktsförklaring tagit fram (antagen under 2017).
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Genomgång av förslagsuppföljningen
Styrgruppen ansvarar för uppföljning av arbetsgruppernas förslag. Ett stort antal
förslag har lagts av arbetsgrupper genom åren och dessa har följts upp av styrgruppen.
Genom Nystartgruppens arbete, med att ta fram nya aktiviter och ett omtag kring vilka
frågor som Bredbandsforum ska arbeta med framgent, har ett arbete med att se över
förslagsuppföljningen inletts.

Arbetsgrupper under 2016
Nystartsgruppen
I början av Bredbandsforums arbete 2010 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. Inom forumet har hinder mot
utbyggnad identifierats inom flera områden och förslag till åtgärder lämnats. Ett flertal
av förslagen har också genomförts. Tillgången på bredbandsinfrastruktur har ökat
markant under perioden. Andelen som har tillgång till snabbt bredband har ökat från
ca 40 till 70 procent och 4G nätet har byggts ut till att nå över 99 procent av
befolkningen. Såväl efterfrågan på bredbandstjänster som konkurrensen på marknaden
har ökat.
Det är viktigt att säkerställa att Bredbandsforums verksamhet fortsätter att vara
framåtblickande och relevant, så att vi har en infrastruktur i Sverige som inte sätter en
begränsning för eller hindrar utveckling av digitala tjänster. Forumets verksamhet ska
sikta till att nå de politiska målen, för utbyggnad av snabbt bredband, som finns
fastställda. Nystartsgruppens arbete syftar till att ta ett samlat grepp kring forumets
framtida fokus och inriktning och att arbete syftar till att nå de mål som regeringen
fastslagit i sin nya bredbandsstrategi. Arbetsgruppen har identifierat ett flertal
utmaningsområden och aktiviteter som behöver genomföras. Nystartsgruppen leddes
av Catarina Wretman, tf generaldirektör för PTS. Arbetsgruppen kommer att presentera
sin rapport för styrgruppen i juni 2017. Patrik Sandgren och Anna Wibom har varit
involverade i Nystartsgruppens arbete.

Praktikfallsgruppen
Praktikfallsgruppen som leddes av Anne-Marie Fransson, vice VD för Almega,
förbundsdirektör för IT&Telekomföretagen slutredovisade sitt arbete den 18 februari
2016. Huvuddelen av arbetet genomfördes dock under 2015. Arbetsgruppen föreslog
bland annat att e-hälsa utpekas som fokusområde i regionala och kommunala digitala
agendor, stimulansmedel ges till kommuner för genomförande av e-hälsopiloter, PTS
utreder anmälningsplikten med avseende på e-hälsa, PTS tillsammans med SKL och
MSB genomför workshopar riktade mot kommuner gällande riskanalys och
kontinuitetsplanering samt anskaffning av elektronisk kommunikation, SKL utvecklar
och kompletterar befintliga vägledningar med tekniska frågor, regionala
bredbandskoordinatorer får i uppdrag att sprida värdet av robusthet i
bredbandsinfrastrukturen och att en ny arbetsgrupp tillsätts inom Bredbandsforum som
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studerar ett praktikfall inom e-hälsa i landstingssjukvården. Stina Levin och Anna
Wibom har varit involverade i arbetsgruppen.

Byanätsforum
Bredbandsforums kansli har i uppdrag från Bredbandsforums styrgrupp att stödja
byanäten med en organisation för byanäten som målbild. Uppdraget är således inom
ramen för Bredbandsforums verksamhet. Kansliets arbete med att stödja byanäten sker
genom samverkansinitiativet Byanätsforum. Vid kansliet har främst Anna Wibom och
Mattias Svanold arbetat med Byanätsforum.
Byanätsforum påbörjade sitt arbete 2015 och hade då mandat att arbeta med frågan i ett
år och sedan arbeta fram ett förslag på hemvist av Byanätsfrågorna. Forumet har under
året fortsatt med att ta fram underlag och information för att underlätta för byanäten i
deras arbete med att förlägga fiber, exempelvis information om byanätsprocessen,
frågor och svar, kontaktuppgifter till aktörer inom bredbandsområdet. Byanätsforum
har även initierat framtagning av information riktad mot byanäten från olika aktörer, t
ex Skatteverket och Jordbruksverket. Vid utgången av december hade drygt 350 byanät
valt att gå med i forumet och drygt 460 medlemmar anslutit till den slutna
Facebookgruppen. Nyhetsbrevet har skickats ut ungefär varannan månad och behandlar
aktuell information som byanäten kan ha nytta av i sitt arbete. Under året har aktörer
som är verksamma med bredbandsutbyggnad på landsbygden inbjudits till två möten.
Syftet med mötena är samverkan, information och dialog.
Under året har även en avknoppning av Byanätsverksamheten förberetts tillsammans
med Hela Sverige ska Leva, Coompanion och LRF. Projektet har sökt finansiering från
Jordbruksverket.

Sekretariat för regionala bredbandskoordinatorer
Den 28 maj 2015 beslutade regeringen att avsätta medel för att införa en funktion som
regional bredbandskoordinator i samtliga län under perioden 2015-2020.
Koordinatorsfunktionen ska verka för övergripande samordning, samverkan och
samarbete i bredbandsfrågor samt fungera som kontaktpunkt för sådana frågor i det
aktuella länet för såväl offentliga som privata aktörer. Post- och telestyrelsen (PTS)
fick samtidigt i uppdrag att upprätta och administrera ett nationellt sekretariat inom
ramen för Bredbandsforums kansli. Det nationella sekretariatet ska vara en
stödfunktion för de regionala bredbandskoordinatorerna.
Uppdraget att svara för ett nationellt sekretariat utförs av Bredbandsforums kansli och
redovisas därför här tillsammans med redovisning av Bredbandsforums och
Byanätsforums verksamhet.
Sekretariatets målsättning är att stödja bredbandskoordinatorerna i sitt arbete inom tre
huvudområden, kunskapsstöd, samverkan och ett nationellt perspektiv. Under 2016 har
nätverkande inom och mellan länen samt kompetensutveckling för att skapa en
gemensam kunskapsbas varit prioriterat i koordinatorernas och sekretariatets arbete.
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Bredbandskoordinatorerna har under året fått möjlighet att delta i PTS bredbandsskola
vid tre tillfällen (totalt sex dagar), vid sekretariatets möten vid fem tillfällen (totalt sex
dagar) samt i en utbildning om ledarskap i samverkansprocesser (totalt tre dagar). Vid
sekretariatets möten har bland annat marknadsaktörer, myndigheter och organisationer
bjudits in för att informera om sin verksamhet och skapa möjlighet till dialog och
nätverkande med bredbandskoordinatorerna.
Sekretariatet har även deltagit i regionala möten i bredbandsfrågor samt bidragit med
kunskapsstöd genom att samla och sprida goda exempel, vägledningar och information
bland annat på sekretariatets webbplats. Arbetet med det nationella perspektivet har
bestått i att tillsammans med koordinatorerna utforma en gemensam beskrivning av
koordinatorernas roll, bidra till samverkan mellan nationella och regionala aktörer samt
att följa upp bredbandskoordinatorernas verksamhet, se ”Uppföljning av de regionala
bredbandskoordinatorernas verksamhet 2016”. Kristina Lindbom, Åsa Möller och Åsa
Boman har arbetat med sekretariatet under året.

Kommunikation
Att kommunicera med aktörerna på bredbandsområdet är viktigt för Bredbandsforum.
Ett uttalat mål med verksamheten är att forumet ska bidra till att öka kunskap och
medvetenheten om bredbands betydelse på lokal, regional och nationell nivå.
Bredbandsforums kansli kommunicerar i detta syfte främst via egna kanaler, samt vid
behov kanaler som tillhör aktörer som deltar i styrgruppen eller arbetsgrupper. Kansliet
deltar och talar även under året på diverse evenemang, konferenser, och möten. Mattias
Svanold är kommunikationsansvarig vid forumets kansli.

Löpande kommunikation
Bredbandsforum har under 2015 löpande publicerat nyheter och uppdateringar om
verksamheten på forumets webbplats, www.bredbandsforum.se och forumets Twitterkonto, www.twitter.com/bredbandsforum. Bredbandsforums kansli kommunicerar
även med intressenter via ett nyhetsbrev. Bredbandsforum hade den sista december ca
1 000 prenumeranter på nyhetsbrevet, och ca 400 följare på Twitter.

Deltagande i externa evenemang m.m.
Under perioden 2016 har Bredbandsforums kansli samt representanter för
Bredbandsforums arbetsgrupper deltagit vid ett stort antal konferenser, möten på
kommunal och regional nivå samt samverkan med myndigheter, organisationer och
företag.

Övrig verksamhet
Bredbandsforums kansli genomför även andra åtgärder för att främja utbyggnaden av
snabbt bredband i hela landet. Här följer tre exempel på sådan verksamhet.
Kansliet har under perioden genom Kristina Lindbom ingått i styrgruppen för
Ledningskollen (www.ledningskollen.se). Ledningskollen är en kostnadsfria
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webbtjänst med syfte att minska antalet grävskador och förenkla samordning, planering
och utförande av bygg- och anläggningsprojekt.
Kansliet har under perioden, genom Anna Wibom, ingått i styrgrupp och
förvaltningsråd i Robust fiber. Syftet med Robust fiber är är att skapa en miniminivå
för fiberanläggning, stöd vid val av olika förläggningstekniker samt certifiering av
entreprenörer.
Kansliet har aktivt bidragit i PTS arbete med regeringsuppdraget PTS bredbandsskola.
PTS bredbandsskola riktas till personer inom offentlig förvaltning som arbetar med att
främja utbyggnad av snabbt bredband i hela landet. Syftet är att skapa en gemensam
plattform i form av kunskap, verktyg och terminologi och innehållet utgår från PTS
sektorsansvar. Utbildningsprogrammet genomförs första gången under våren 2016 och
inbjudna deltagare är då de regionala bredbandskoordinatorerna.

Styrning och uppföljning av kansliets verksamhet
Bredbandsforums styrgrupp
Se ovan under rubriken Bredbandsforum.

Regeringskansliet (Näringsdepartementet)
Kansliet har haft löpande kontakter med Näringsdepartementet och drygt 20
avstämningsmöten. Kansliet har lämnat in en halvårsrapportering för perioden fram till
och med juni 2016.

Personal
Under perioden har Patrik Sandgren (åter från tjänstledighet i maj), Kristina Lindbom,
Åsa Möller (t.o.m. april), Åsa Boman (halvtid fr.o.m. maj), Stina Levin (t.o.m. april)
och Anna Wibom, alla projektledare, samt Mattias Svanold (kommunikationsansvarig)
och Nils Hertzberg (chef) arbetat vid kansliet.
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Redovisning av hur medel använts
Ekonomiskt utfall för att administrera ett nationellt sekretariat
avseende bredbandskoordinatorer
PTS har enligt beslut N2015/4466/ITP i uppdrag att upprätta och administrera ett
nationellt sekretariat inom ramen för Bredbandsforums kansli.
För uppdraget får PTS disponera högst 3 000 000 kronor. Medlen har använts enligt
följande:
Kostnader 2016
Beskrivning

Belopp (tkr)

Kommentar

Lön

1 142

Övriga kostnader

580

Se specifikation nedan

OH

609

Kostnader och intäkter

Totala kostnader

2 331

Totala intäkter

3 000

Beviljat bidrag

Kvarvarande medel har återbetalats till Regeringskansliet.
Specifikation av Övriga kostnader
Kontogrupp

Utfall

432 Traktam/bilersättning

0

47 Sjuk- & hälsovård

1

48 Utbildning

6

49 Övriga personalkostn

0

50 Lokalkostnader

131

551 Hotell/Resor Sverige

10

552 Representation, extern

0

553 Info/annonser

2

555 Konferenskostnader PTS arrangör

138

562 Trycksaker/Papper

0

575 Telekostnader

2

578 Konsulter (exkl data)

290

Total

580
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Ekonomiskt utfall för kansliets verksamhet med att stödja
Bredbandsforum inkluderande arbetet med Byanätsforum
PTS har enligt regeringens beslut den 18 december 2015 i uppdrag att ansvara för att
det finns ett kansli vid myndigheten som stödjer arbetet i Bredbandsforum.
Myndigheten ska enligt beslutet till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa
uppdraget senast den 30 april 2017.
För uppdraget får PTS disponera högst 5 904 000 kronor. Medlen har använts enligt
följande:
Kostnader 2016
Beskrivning

Belopp (tkr)

Kommentar

Lön

3 224

Övriga kostnader

832

Se specifikation nedan

OH

1 719

Kostnader och intäkter

Totala kostnader

5 775

Totala intäkter

5 904

Beviljat bidrag

Kvarvarande medel har återbetalats till Regeringskansliet.
Specifikation av Övriga kostnader
Kontogrupp

Utfall

432 Traktam/bilersättning

3

48 Utbildning

62

49 Övriga personalkostn

0

50 Lokalkostnader

35

550 Hotell/Resor utl.

0

551 Hotell/Resor Sverige

23

552 Representation, extern

19

553 Info/annonser

20

555 Konferenskostnader PTS arrangör

8

562 Trycksaker/Papper

1

572 Datatjänster/Licenser

1

575 Telekostnader

9
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577 Varutransporter

0

578 Konsulter (exkl data)

651

59 Finansiella kostnader

0

Total

832

Kostnadsfördelning
Utfall för 2016 för uppdraget att svara för ett kansli åt bredbandsforum har fördelats på
olika verksamheter enligt följande:

Under Arbetsgrupper faller forumets kostnader för arbetsgrupperna inkluderande
framtagande av direktiv och projektutvärdering.
Byanät är arbete med att stödja byanäten i enlighet med styrgruppens uppdrag.
Bredbandsforum innefattar kansliets arbete med att bland annat:







förbereda och genomföra styrgruppens möten
löpande kommunikation genom hemsida, Twitter och nyhetsbrev
medverka vid konferenser och dylikt runt om i landet
löpande verksamhetsstyrning som planering, ansvarsfördelning och
uppföljning
budget- och personalfrågor samt verksamhetsutveckling, t.ex. planeringsdagar,
kompetensutveckling
utbildning
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