BREDBANDS

LYFTET
Ett program för kommuner som vill
utveckla sitt bredbandsarbete

Bredbandslyftet – ett program för
bättre bredbandsutbyggnad

Arbete med strategiska vägval en
viktig del av Bredbandslyftet

Bredbandslyftet är ett program för
kommuner som vill utveckla sitt arbete
med frågor som rör utbyggnad av digital
infrastruktur. Genom att delta i programmet
får din kommun möjlighet att skapa en ny
plattform för arbetet med bredbandsfrågor.
Målet är att kommunen ska vara ännu bättre
förberedd på att möta medborgarnas och
företagens framtida behov.

Det finns ett antal strategiska vägval för en
kommun att ta ställning till. Beroende på
lokala förutsättningar finns olika arbetssätt
och strategier som kan vara mer eller
mindre passande för din kommun.
I Bredbandslyftet får ni stöd och underlag
för att hitta rätt inriktning. Oavsett hur
utbyggnaden av digital infrastruktur ska ske
är ett långsiktigt kommunalt engagemang
nödvändigt.

Redan idag påverkas många av våra viktiga
samhällstjänster av digitaliseringen i någon
form. Ska morgondagens digitala lösningar
vara tillgängliga för alla i samhället krävs en
fullt utbyggd bredbandsinfrastruktur.

Bredbandslyftet kan ge vägledning i detta
och mycket mer.

Ett bredbandslyft i fem steg
Bredbandslyftet riktar sig till kommunledningen. Programmet inleds genom ett väl
förberett arbetsmöte på plats hos kommunen. Därefter arbetar kommunen vidare
med frågorna i dialog med den regionala bredbandskoordinatorn. Bredbandslyftet är
indelat i fem olika fokusområden:

Inspiration och nytta
Vi håller en verklighetsnära och inspirerande dialog om hur kvaliteten på den
digitala infrastrukturen kan ha betydelse för kommunens attraktionskraft. Vad
krävs för att kommunen ska ha nöjda invånare och ökad inflyttning, ett gynnsamt
företagsklimat samt kunna bedriva den egna verksamheten effektivt med vård,
omsorg och skola�

Bredbandsupplevelsen
Teknik i all ära men det är medborgarnas upplevelse av sitt bredband som
räknas. I vilken utsträckning tycker de att den digitala infrastrukturen
fungerar bra? Bredbandslyftets medborgarenkät tar tempen på
medborgarnas åsikter och upplevelse i frågan. Hur uppfyller din kommun
medborgarnas förväntningar?

Inventering
Hur långt har utbyggnaden kommit i din kommun? Vilka områden saknar
bredband och riskerar att hamna utanför? Med stöd av Post- och telestyrelsen
tar Bredbandsforum fram en övergripande inventering av tillgången till bredband
och beräknar kostnaderna för att nå kommunens mål.

Strategiska vägval
Vi presenterar alternativa sätt att gå vidare i bredbandsarbetet. Ibland räcker det
att fokusera på att utveckla det arbete som redan görs, ibland handlar det om
att göra nya vägval. I Bredbandslyftet får ni genom dialog och workshops stöd
och vägledning i att hitta rätt inriktning.

Arbetsgrupp och styrdokumentstruktur
En framtidssäker digital infrastruktur kräver ett långsiktigt engagemang för
kommunen, oavsett vem som bygger den. Vi diskuterar hur kommunen kan
bemanna och utforma en tvärfunktionell arbetsgrupp som kan driva frågan
framåt. Som en del i det går vi igenom hur den digitala infrastrukturen kan
inkluderas i de kommunala styrdokumenten.
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recis som alla andra märker vi som bor och arbetar i Mullsjö att ett snabbt och
säkert bredband blir allt viktigare. Det som var tillräckligt bra för några år sedan
räcker ofta inte till idag – och definitivt inte för framtidens behov. På kommunen
kände vi att Mullsjö hade halkat efter, särskilt när det gäller tillgång till bra bredband
på landsbygden.
Som alla kommuner har vi ambitiösa mål för våra medborgare och företagare,
men frågorna kring bredbandsutbyggnaden är många och ibland komplicerade.
Därför beslutade vi oss för att hoppa på Bredbandslyftet. Att diskutera igenom
våra strategier och planer med hjälp av en utomstående part hade vi aldrig provat
tidigare, och för oss var det väldigt nyttigt.

I Bredbandslyftet fick vi en bra genomlysning
av nuläget i Mullsjö, nya uppslag till konkreta
handlingsalternativ och större energi att
hantera
våra
utmaningar.
Eftersom
Bredbandslyftet involverar många olika roller
inom kommunen så blir fördelarna fler. Vi i
kommunledningen har kunnat reda ut och
fatta beslut om viktiga strategiska frågor och
vi har en bättre dialog om vad vi måste ta tag
i och hur vi ska prioritera. Det har i sin tur
underlättat arbetet för vår bredbandsstrateg.
För alla kommuner som behöver ta nya
krafttag i bredbandsfrågan kan jag starkt
rekommendera Bredbandslyftet!

– Lennie Johansson
Kommundirektör
Mullsjö kommun
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Bredbandslyftet är ett initiativ från regeringens Bredbandsforum. Vi arbetar
mot regeringens mål om ett helt uppkopplat Sverige 2025.
Läs mer på www.bredbandsforum.se

