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Närvarande
Statsråd Peter Eriksson, Näringsdepartementet (Ordförande)
Statsekreterare Alf Karlsson, Näringsdepartementet,
Mårten Lundberg, Tre (ersätter Johan Johansson)
Terese Bengard, Hela Sverige ska leva
Christina Nordin, Jordbruksverket
Mikael Ek, SSNf
Gunilla Glasare, SKL
Ulf Emanielli, Telenor (ersätter Patrik Hofbauer)
Robert Liljeström, Telia Sverige (ersätter Hélène Barnekow)
David Mothander, IT&Telekomföretagen
Frida Westerberg, IP-Only
Carl-Johan Rydén, Tele2 (ersätter Samuel Skott)
Dan Sjöblom, PTS
Jacob Bolin, Com Hem (ersätter Anders Nilsson)
Jimmy Ahlstrand, SVT
Anna Lindberg, Region Norrbotten
Närvarande utöver styrgruppen
Gustaf Molander, Enheten för digitalisering, Näringsdepartementet
Nicklas Liss-Larsson, Kanslichef, Bredbandsforums kansli
Mattias Svanold, Bredbandsforums kansli
Christa Ahlenblom, Bredbandsforums kansli
Åsa Lindskog, Bredbandsforums kansli
Kristina Lindbom, Bredbandsforums kansli
Åsa Boman, Bredbandsforums kansli

1. Mötets öppnande

Ordförande Peter Eriksson öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
Dagordningen fastställs. Inga övriga frågor anmäls.
2. Status stödfinansierade utbyggnadsprojekt

Christina Nordin, Jordbruksverket, ger en presentation som beskriver
nuläget vad gäller stödfinansierade utbyggnadsprojekt, den låga
utbetalningstakten och indikationer om försenade och avbrutna projekt
samt vilka åtgärder Jordbruksverket genomfört och planerar för att
hantera situationen.

Därefter följer en möjlighet för inspel och kommentarer från övriga
ledamöter. Att information om hur läget i utbyggnaden sprids anses av
flera ledamöter som viktigt, likaså att det förs en tät och öppen dialog
mellan stödmottagare och ansvariga myndigheter. Flera ledamöter anser
det positivt att såväl Jordbruksverket och PTS för dialog med aktörer som
bygger ut. Även kommunikationen mellan stödmottagare och
konsumenter som blivit drabbade av förseningar är viktig, delvis i och
med att upprörda kunder kan vara negativt för branschen som helhet. De
utmaningar som finns när det gäller utbyggnad på landsbyggden lyfts och
möjligheten till offentligt stöd, både till fast och mobila lösningar, anges
som nödvändigt för att åstadkomma utbyggnad och nå bredbandsmålen.
3. Statusredovisning Bredbandslyftets utvecklingsfas

Nicklas Liss-Larsson, Bredbandsforums kansli, redovisar det
utvecklingsarbete som pågått med konceptet Bredbandslyftet sedan
styrgruppsmötet i juni 2018.

Flera ledamöter som kommentarer redovisningen anser att det är ett
positivt initiaiv som bl.a. kan främja efterfrågan på snabbt bredband ute i
kommunerna.
4. Förslagsuppföljning och prioriteringsdiskussion

Mattias Svanold, Bredbandsforums kansli, beskriver hur agendapunkten ska
genomföras och efter det inleds diskussionerna i smågrupper utifrån det
underlag Bredbandsforums kansli förberett.
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I redovisningarna från smågrupperna och de efterföljanden diskussionen i
helgrupp märks bland annat följande. Vad gäller frågan om vem som skulle
leda en kommande arbetsgrupp för mobiltäckning förs både PTS och någon
av mobiloperatörerna i styrgruppen fram som alternativ. Bland frågor en
sådan arbetsgrupp bör fokusera på lyfts bland annat avtals- och
tillståndsfrågor, utbyggnad i områden där kommersiella förutsättningar
saknas samt hushållstäckning respektive geografisk täckning. Flera
myndigheter och andra aktörer lyfts fram som relevanta att upprätta
dialoggrupper med, däribland Lantmäteriet, Försvarsmakten, Länsstyrelsen,
LRF och MSB. Flera ledamöter anger också att Bredbandsforums styrgrupp,
eller delar av styrgruppen, kan vara styrgrupp också för Bredbandslyftet.
Efter diskussinonen frågar ordföranden om styrgruppen kan besluta enligt
det förslag Bredbandsforums kansli har tagit fram till mötet. Beslut fattas
enligt kansliets förslag och kansliet kommer arbeta vidare med att genomföra
de föreslagna aktivitetera med beaktande av vad som framkom i
styrgruppens diskussion.
5. Statusredovisning Arbetsgrupp Robusta bredbandsnät för digitala
tjänster

Dan Sjöblom, PTS, inleder i egenskap av ordförande för arbetsgruppen och
lämnar sedan över till Åsa Lindskog som presenterar arbetet hittills.
6. Kansliet informerar

Nicklas Liss-Larsson, Bredbandsforums kansli, redogör översiktligt för
kansliets pågående och planerade arbete. Utöver arbetet med de aktiviteter
som planeras för 2019 nämns bland annat att kansliet kommer att sprida en
artikel om mobila lösningar för bredband som man författat och att man
under 2019 kommer att försöka delta mer på externa aktiviteter och
konferenser.
7. Övriga frågor

Inga övriga frågor anmälda.
8. Kommande möten

Ordförande Peter Eriksson anger att det i nuläget inte finns något bestämt
datum för nästa styrgruppsmöte men att det kommer att genomföras kring
månadsskiftet februari/mars 2019.
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9. Mötet avslutas

Ordföranden tackar för alla inblandade för ett bra möte och avslutar mötet.
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