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Välkommen till det andra
nyhetsbrevet!

Anne-Marie Fransson har
ordet

Forumet har en ny webbplats

Vem driver utvecklingen?

Bredbandsforum är en del av regeringens
bredbandsstrategi. Forumet främjar samverkan kring
bredbandsutbyggnad.
För att göra bredbandsforums arbete mer tillgängligt
lanserar vi nu en ny webbplats. Här kan du bland annat
läsa om våra arbetsgrupper och deras förslag.
Med den nya webbplatsen påbörjar vi även arbetet
med en samlingsplats och ingång för frågor som rör
genomförande av bredbandsstrategin och som
prioriteras i regeringens arbete. Genom
bredbandsforum och alla ni som deltar i forumets
arbete samlas mycket erfarenhet och material. Vi vill
göra detta material tillgängligt så att vi kan lära av
varandra.
Bredbandsforum finns inte bara på nätet. Under 2011
var vi med vid ca 40 tillfällen runt om i landet och
diskuterade hur vi tar oss ett steg närmare målet. Detta
arbete fortsätter i år och vi är bl.a. på plats i
Almedalen.
Har du synpunkter på webbplatsen, vill träffa oss i
Almedalen eller i något annat sammanhang så hör av
dig till bredbandsforum@pts.se

Nils Hertzberg, chef Bredbandsforum

Foto: Urban Orzolek
Sverige är ett förhållandevis litet land i utkanten av
Europa. Vi har att möta konkurrens från en global
värld, där vi bara kan lyckas genom att ligga på,
effektivisera och förnya, vara flexibla och se till att vi
har goda förutsättningar.
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Vad krävs för att Sverige skall vara fortsatt
konkurrenskraftigt? Är det politikerna som ska se till
att vi får lycka och välgång på färden?
Tja, utan inflytande är de inte. Goda villkor för
företagande, utbildning och kompetensförsörjning och
FoU är områden där politiker definitivt påverkar.
En viktig faktor, där politiker inte kan bidra så mycket,
är dock förmågan att använda IT. ”Näringslivet driver
på utvecklingen, inte politikerna” sa statssekreterare
Daniel Johansson insiktsfullt vid ett möte i veckan.
Och så är det.
Men samtidigt vill jag ändå lägga till ett litet PS. IT är
en möjliggörare för utveckling, både i näringslivet och
i offentlig sektor. I stort sett all förnyelse av såväl
processer som produkter bygger numera på
användning av IT.
Det finns några områden där vi måste få en förnyelse.
Ett är välfärdens kärnområden, speciellt vård och
omsorg. Med en dramatiskt ökad efterfrågan, till följd
av den demografiska utvecklingen, i kombination med
minskande resurser, så finns bara två sätt att hantera
situationen.
Antingen måste vi skära ner på ambitionerna, kanske
ransonera välfärden. Eller så måste vi nyttja ny teknik
för att t ex öka möjligheter till egenvård och kvalitén i
omsorgen och dels att öka produktiviteten så att
resurserna räcker till fler. Det kan t ex handla om
lösningar som hjälper kroniskt sjuka till ett bättre liv,
ger äldre bättre möjlighet till omsorg i hemmet eller ge
alla i glesbygd möjlighet till vård på distans.
Naturligtvis utan att ge avkall på mänskliga värden.
Om det senare ska bli verklighet så krävs både
politiska initiativ och näringslivets medverkan.
Tekniken finns, men det återstår en del att göra vad
gäller t ex frågor om integritet, säkerhet och teknikens
tillförlitlighet. Grunden är ett robust och snabbt
bredband i hela landet och en insikt om att den
elektroniska infrastrukturen är helt samhällskritisk.
Var finns drivkraften för att åstadkomma detta?
Näringslivet kan peka på lösningar, men det offentliga
måste ha mod att tänka nytt. Och Bredbandsforum drar
sitt strå till stacken genom att starta en arbetsgrupp om
Robusthet.

Anne-Marie Fransson,
Förbundsdirektör IT&Telekomföretagen
Medlem i Bredbandsforums styrgrupp

Bredbandsforum tillsätter
Robusthetsgrupp
Gruppen ska identifiera hur infrastrukturens
robusthetsnivå kan utvecklas samt föreslå hur
god kvalitet i och dokumentation av
infrastrukturen långsiktigt kan säkerställas.

Styrgruppen beslutade på styrgruppsmötet den 21 maj
att tillsätta en ny arbetsgrupp: Robusthetsgruppen.
Gruppen ska;

–



genomföra en förstudie där hinder för att
vidmakthålla och utveckla infrastrukturens
robusthetsnivå ska identifieras,



ta fram förslag på hur det långsiktigt kan
säkerställas att infrastrukturen håller god
kvalitet och dokumenteras.

Vårt samhälle blir alltmer beroende av digitala
tjänster och avbrott får snabbt stora konsekvenser
för både enskilda och företag. Därför måste
bredbandsnäten hålla god kvalitet så att
tillförlitligheten i näten är hög, säger it- och
energiminister Anna-Karin Hatt.

Gruppen kommer att ledas av Anne-Marie Fransson
och slutrapportering ska ske i maj 2013. Anne-Marie
Fransson är förbundsdirektör på
IT&Telekomföretagen och medlem i
Bredbandsforums styrgrupp.

Tre förslag från
Arbetsgruppen för stöd och
strategi
Långsiktighet viktig för bredbandsutbyggnad

Arbetsgruppen för stöd och strategi har under nio
månader arbetat med frågan om bredbandsutbyggnad i
områden där marknaden ensam inte har
förutsättningar.
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I sin slutrapport lyfter gruppen fram tre förslag.


Inför bredbandskoordinatorer så att
bredbandsfrågorna kan samordnas regionalt.

Det krävs en ansvarig resurs med mandat att hålla ihop
arbetet mellan alla olika aktörer. Samordnaren kan
bland annat genomföra utbildning, erbjuda rådgivning
och fylla en kunskapslucka på länsstyrelserna och
regionerna


Skapa en långsiktighet i bredbandsstödet

Infrastruktur tar tid att bygga. Det krävs därför
kontinuitet och framförhållning för att exempelvis stöd
ska ge avsedd effekt. Arbetsgruppens rekommendation
är därför att skapa utrymme för åtminstone ett femårigt
anslag vad gäller stödmedel för bredband.


Utveckla en byalagskarta

Utbyggnad av bredband på landsbygden hämmas av
otillräcklig efterfrågan. Genom en karttjänst som gör
det enklare att identifiera och aggregera efterfrågan
ökar möjligheten för marknaden att kunna bygga ut.
Kartan kan också bidra till att minska kostnaderna för
själva byggnationen av bredbandsnäten.
I gruppen har representanter för bland annat PTS,
Jordbruksverket, Tillväxtverket, Länsstyrelsen i
Örebro, Trafikverket ICT, SKL, SSNf och Skanova
medverkat.
–

Arbetet i gruppen visar hur viktigt det är att goda
kontakter upprättas, utvecklas och upprätthålls
mellan olika aktörer, oavsett sektorstillhörighet,
säger Göran Marby, PTS generaldirektör och
ordförande för arbetsgruppen.

Från styrgruppsmötet
På agendan

Bredbandsforum hade den 21 maj sitt sjunde
styrgruppsmöte. På mötesagendan fanns följande
punkter.



Slutrapportering från Arbetsgruppen för stöd
och strategi (AG 5)
Lägesrapportering från Kommungruppen







Ny arbetsgrupp – Robusthet – beslut om
direktiv
Inventering/kostnader – förslag på hantering
Förslag till ny arbetsgrupp om byanät
Presentation av status gällande
arbetsgruppernas förslag
Presentation av PTS bredbandskartläggning

Du kan läsa mer om slutrapporten från Arbetsgruppen
för stöd och strategi samt information om den nya
Robusthetsgruppen ovan i nyhetsbrevet. För mer
information från styrgruppens möten se forumets
webbplats www.bredbandivarldsklass.se
Styrgruppen kommer att hålla sitt nästa möte den 24
september 2012.

Byalag får i vissa fall göra
avdrag för moms
Skatteverket har publicerat ett
ställningstagande som rör byalagens
verksamhet från ett momsperspektiv.

En utgångspunkt för bedömningen om ett byalag som
bygger bredbandsnät får göra avdrag för moms är att
verksamheten måste ha en omsättning. Det ska finnas
en direkt koppling mellan den tjänst som föreningen
tillhandahåller och den ersättning som mottagaren av
tjänsten betalar för att det ska vara fråga om en
omsättning.
I ställningstagandet ger Skatteverket sin syn på
möjligheterna att göra avdrag för moms beroende på
vilken modell som tillämpas av byalaget:
• Upplåtelse av nät till kommunikationsoperatör – mot
ersättning
• Upplåtelse av nät till kommunikationsoperatör – utan
ersättning
• Föreningen är kommunikationsoperatör genom avtal
med tjänsteleverantör
• Föreningen är kommunikationsoperatör genom avtal
med medlemmarna
• Upplåtelse av nät till medlemmarna – mot ersättning
• Föreningen som tjänsteleverantör
• Upplåtelse av nät till tjänsteleverantör – mot
ersättning
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• Nedgrävning av kanalisation
• Upplåtelse av kanalisation

bredband i världsklass”. Ytterligare tio seminarier
planeras under 2012.

Ställningstagandet finnas att läsa i sin helhet här.

Seminarierna, finansierade av PTS och genomförda i
samarbete med Bredbandsforum och SSNf har hittills
samlat ca 650 deltagare med en bred representation
från länsstyrelser, kommuner, byalag och stadsnät. I
anslutning till seminarierna har strax över 180 byalag
anmält intresse av att starta upp arbetet med att
etablera bredband – vilka sammantaget uppskattas
representerar ca 20 000 hushåll eller drygt 100 hushåll
i snitt.

Svensk telemarknad
Fiber möjliggör positiv utveckling

PTS gör på regelbunden basis en översikt av
utvecklingen på den svenska marknaden för
elektronisk kommunikation. Den senaste
sammanställningen som summerar upp helåret
2011visar kontinuerlig utveckling för mobilitet,
hastighet och prestanda.


Mobilitet: Efterfrågan på att vara ständigt
uppkopplad är fortsatt stark. Mobilt bredband
som tilläggstjänst växte under 2011 med 130
procent och idag finns över fem miljoner
abonnemang för mobilt bredband.



Hastighet: Migreringen mot högre
hastigheter fortsätter. Konsumenterna är
beredda att betala för högre hastigheter och
uppgraderar i allt större utsträckning sina
befintliga abonnemang för att få en bättre
användarupplevelse. Antalet abonnemang om
minst 100 Mbit/s har ökat med 30 procent
under 2011.



Prestanda: En successiv förflyttning från
koppar mot fiber noteras. Detta gör att
hushållen får en allt bättre trådbunden access
i hemmen som de sedan kompletterar med en
trådlös uppkoppling. Antalet
fiberabonnemang visar en ökning med 13
procent till 900 000 abonnemang medan
kopparaccesserna samtidigt minskar.

Fiber till byn
Från inspiration till installation

För att ge stöd och inspirera byanät – bredbandsnät på
landsbygden – genomfördes under 2011 en serie på 25
seminarier runt om i landet under titeln ”Byanät för

Under seminarierna har fyra vägledande tumregler
förespråkats när framgång ska nås vid byggnation av
byanät.


en solidaritetsprincip där alla berörda ska
inkluderas i nätplaneringen, detta för att
förhindra att enskilda fastigheter som ”drar
upp kostnaden” exkluderas.



ett sammanbindande nät så att öar av små
byanät undviks, detta innebär att samarbete
mellan olika byanät uppmuntras och att nätet
ses som en del av en nationell
sammanhängande infrastruktur.



engagemang från kommun och
länsstyrelse, detta innebär involvering och
stöd från regional och lokal nivå
(länsstyrelser och kommuner) som har
möjlighet att bistå med kontakter, tillstånd
och sakkunskap.



ett säkerhetstänk med gedigen teknisk
dokumentation, så att det kan verifieras att
näten uppfyller krav på tillgänglighet (och
om möjligt robusthet).

Uppföljning av regeringens
bredbandsstrategi
Det går att spåra en positiv utveckling mot att
uppnå målet för bredband i regeringens
bredbandsstrategi för Sverige.
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PTS har på regeringens uppdrag genomfört en
uppföljning av bredbandsstrategin. Uppföljningen
visar på flera framsteg.
Andelen kommuner med bredbandsengagemang ökade
under 2011. En rad kommunerna har under året inlett
arbete med en lokal bredbandsstrategi.

–

Vi är glada att regeringen har gett oss detta
uppdrag och att engagemanget och uppslutningen
från länen och regionerna är så stort, säger Sara
Andersson, avdelningschef på
Konsumentmarknadsavdelningen på PTS.

Under året har också investeringarna fortsatt.
Operatörerna har tillsammans investerat
uppskattningsvis 8,5 miljarder kronor i
bredbandsinfrastruktur 2011.
Det går dessutom att notera att utbyggnaden av 4G
(LTE) tagit fart. I slutet av 2011 täcktes hälften av
befolkningen i Sverige.

Nystart för Länssamverkan
bredband i PTS regi
Bredband på den regionala agendan

I februari gav regeringen PTS i uppdrag att bilda en
samverkansgrupp för bredband. Funktionen
Länssamverkan bredband upphörde i sin tidigare form
i och med utgången av 2011. Regeringen såg dock ett
behov av en fortsatt samordningsverksamhet i syfte att
underlätta för län och regioner att arbeta med
bredbandsfrågor. Inriktningen på samverkansgruppens
arbete är informationsspridning, kompetensutveckling,
frågor kring lokala och regionala bredbandsstrategier,
samordningsinsatser och stöd mot kommuner,
stödgivningsfrågor m.m.
Det första mötet hölls i Stockholm den 24 april och
inbjudan hade gått ut till samtliga länsstyrelser,
regionförbund och regionala samverkansorgan.
Uppslutningen vid mötet var stort med drygt 40
personer på plats. Vid mötet diskuterades bland annat
vad deltagarna vill få ut av mötena, hur arbetet i
gruppen ska bedrivas m.m. Fyra sakfrågegrupper har
skapats inom samverkansgruppen. Dessa har fokus på
stödgivningsfrågor, strategi- och planeringsfrågor,
byalag samt informationsspridning.

Om Bredbandsforum

Bredbandsforum är en del av regeringens
bredbandsstrategi. Forumet främjar
samverkan kring bredbandsutbyggnad.
Mer information om strategin och forumet
finns på www.bredbandivarldsklass.se

Om nyhetsbrevet

I nyhetsbrevet samlar vi nyheter om arbetet
med att ge Sverige bredband i världsklass
utifrån Bredbandsforums arbete och resultat.
Nyhetsbrev görs av forumets kansli. Har du
synpunkter på brevet eller idéer om hur det
kan utvecklas hör gärna av dig till
bredbandsforum@pts.se
Har du fått detta nyhetsbrev från
bredbandsforum@pts.se?
Vill du inte ha det framöver vänligen hör av
dig till bredbandsforum@pts.se
Har du fått detta nyhetsbrev från någon
annan än bredbandsforum@pts.se?
Vill du ha kommande nyhetsbrev direkt från
bredbandsforum vänligen hör av dig till
bredbandsforum@pts.se

Nästa möte kommer att hållas den 13:e juni.
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