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Uppföljning och prioritering av förslag
inom Bredbandsforum – oktober 2018
Baserat på bidrag från styrgruppen under september månad har kansliet sammanställt ett
förslag på vilka aktiviteter som bör prioriteras under perioden oktober 2018 – oktober
2019.
Arbetsgrupper och större aktiviteter

Den tydligast prioriterade aktiviteten var ”Genomförande av Bredbandslyftet med 3050 kommuner 2019-2020”. Bakgrunden är att finansiering i dagsläget saknas för
Kommungruppens förslag att erbjuda Bredbandslyftet till 30-50 kommuner. Ska
förslaget genomföras inom ramen för Bredbandsforums befintliga budget behövde
därför styrgruppen prioritera Bredbandslyftet framför de andra föreslagna större
aktiviteterna. En klar majoritet inom styrgruppen har nu gjort det.
Arbetsgruppen ”Bättre täckning och kapacitet för mobilt bredband.” prioriterades
också av några styrgruppsledamöter. Behovet av en arbetsgrupp som tar avstamp i
bredbandsstrategins mål om att hela Sverige bör ha tillgång till stabila mobila tjänster
av god kvalitet år 2023 lyftes i Bredbandsforums Nystartsgrupp. Ett tänkbart fokus för
arbetsgruppen skulle kunna vara att diskutera hur samhällsmaster skulle kunna
användas och enas om åtgärder för att kompensera för dålig täckning och kapacitet i
städer såväl som på landsbygden.
Arbetsgrupperna om ”Rollfördelning i bredbandsarbetet på regional nivå” samt
”Likabehandling och konkurrensneutralitet på bredbandsmarknaden” prioriterades
endast av en eller två ledamöter i styrgruppen och kansliet bedömer därför att dessa
inte är aktuella att genomföra under 2018/2019.
Kansliets förslag:
• Styrgruppen ger kansliet i uppdrag att förbereda ett genomförande av
bredbandslyftet till 30-50 kommuner under åren 2019-2020 inom ramen för
befintligt budgetutrymme.
• Styrgruppen ger kansliet i uppdrag att ta fram ett förslag till inriktning för en
arbetsgrupp för bättre täckning och kapacitet för mobilt bredband. Inriktningen
presenteras på nästa styrgruppsmöte och kan sedan ligga till grund för ett
direktiv för en arbetsgrupp.
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Diskussionsfrågor:
1) Enligt kommungruppens förslag om Bredbandslyftets genomförande bör en
styrgrupp eller ett förvaltningsråd följa arbetet. Detta för att säkerställa att
genomförandet sker i enlighet med de principer om neutralitet och transparens
som arbetsgruppen enades om. Kan Bredbandsforums styrgrupp fylla den
funktionen och agera styrgrupp även för Bredbandslyftet?
2) Vilken aktör i styrgruppen är bäst lämpad att leda arbetet en arbetsgrupp om
Bättre täckning och kapacitet för mobilt bredband?
3) Vilka särskilt viktiga frågor behöver belysas för att åstadkomma bättre
täckning och kapacitet för mobilt bredband? Är Nystartsgruppens föreslagna
fokus på samhällsmaster och kapacitet och täckning på landsbygden
fortfarande mest relevant?
Dialoggrupper

Tre dialoggrupper prioriterades av styrgruppen:
-

Dialoggrupper med fokus på myndigheter som påverkar
bredbandsutbyggnaden.
Dialoggrupp angående efteranslutningar av enskilda fastigheter i kommersiellt
svagare områden.
Dialoggrupp om elförsörjning.

Flera styrgruppsledamöter ansåg att frågan om dialog med myndigheter som påverkar
bredbandsutbyggnaden bör prioriteras, men ur olika perspektiv. Några exempel som
lyftes på viktiga aktörer att initiera en fördjupad dialog med inom Bredbandsforum var
Länsstyrelserna och Regionerna. Även en fördjupad dialog med Trafikverket efterlyses
av några ledamöter. Vad gäller en fördjupad dialog med Trafikverket ser kansliet en
utmaning i att myndigheten kommer att redovisa två regeringsuppdrag i november
respektive december 2018 vars resultat kan påverka vilken typ av frågor som bör tas
upp inom ramen för Bredbandsforum.
Frågan om dialog om efteranslutningar av enskilda fastigheter i kommersiellt svagare
områden diskuterades både i Bredbandsforums Nystartsgrupp samt Landsbygdsgrupp.
En utmaning som lyfts är att det saknas information om i vilken utsträckning
förberedelser för efteranslutningar gjorts i områden där fiber byggts ut. Det finns inte
heller någon sammanhållen strategi eller plan för att ta sig an frågan.
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Frågan om dialog om elförsörjning lyftes i Bredbandsforums Nystartsgrupp.
Arbetsgruppen ansåg att det kontinuerliga arbetet mellan elsektorn och telekomsektorn
som syftar till att säkerställa leveranssäkerhet i elnäten bör synliggöras och
intensifieras. Även Post-och telestyrelsen har bl.a. i rapporten Kartläggning av hinder
för utbyggnad av fast och mobilt bredband och förslag till hur processer kan
effektiviseras rekommenderat att en grupp bör tillsättas i syfte att fördjupa och
konkretisera frågor om elförsörjning till bredbandsinfrastruktur. Myndigheten har inlett
förberedelser för att genomföra en dialogaktivitet med företrädare för energi- och
telekombranschen.
Kansliets förslag:
•

•

•

•

Styrgruppen återkommer till frågan om fördjupad dialog med Trafikverket på
nästa styrgruppsmöte i början på 2019. Styrgruppen bjuder till detta möte in
representanter från Trafikverket, som kan presentera och diskutera resultatet
från de två då redovisade regeringsuppdragen.
Styrgruppen ger kansliet i uppdrag att återkomma med förslag på myndigheter
som påverkar bredbandsutbyggnaden – utöver Trafikverket – som
Bredbandsforum bör initiera en fördjupad dialog med, baserat på resultatet av
dagens diskussion.
Styrgruppen ger kansliet i uppdrag att formera en dialoggrupp för att diskutera
frågan om efteranslutningar av enskilda fastigheter i kommersiellt svagare
områden.
Styrgruppen ger kansliet i uppdrag att följa PTS dialogaktivitet om
elförsörjning till bredbandsinfrastruktur och att PTS rapporterar status i frågan
på kommande styrgruppsmöten.

Diskussionsfrågor:
1) Vilka myndigheter, utöver Trafikverket, bör Bredbandsforums kansli initiera
en fördjupad dialog med, och vilka frågor bör avhandlas?
2) Vilken aktör i styrgruppen är bäst lämpad att leda arbetet i en dialoggrupp för
efteranslutningar?
3) Vilka aktörer, utöver organisationerna i Bredbandsforums styrgrupp, bör ingå i
en sådan dialoggrupp?
4) Vilken typ av resultat bör dialoggruppen för efteranslutningar arbete utmynna
i?
Enskilda aktiviteter
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Ingen mindre eller enskild aktivitet prioriterades av mer än en aktör i styrgruppen.
Kansliet föreslår därför att tid och resurser fokuseras till de tydligt prioriterade större
aktiviteterna och dialoggrupperna.
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