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Mål för dagens möte 

Utveckla och stämma av gruppens förslag

2019-04-02
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Kartläggning / 
sondering

Probleminventering
Lösningar och 

förslag



Agenda för arbetsgruppsmöte 5

• 10.00 - 10.10 Välkomna

• 10.10 - 11.40 Arbete med att utveckla gruppens förslag om mappning, övning och beställarnätverk

• 11.40 - 12.00 Lunch

• 12.00 - 12.45 Presentation av grupparbeten och diskussion 

• 12.45 - 13.30 Avstämning om gruppens övriga förslag

• 13.30 - 13.55 Om tid finns: Diskussion om beställarrollen i förhållande till samhällets och operatörers 

ansvar för grundläggande robusthet

• 13.55 - 14.00 Inför nästa möte och avslutning av mötet



Arbetsgruppsdeltagare

Ordförande:

Dan Sjöblom Post- och telestyrelsen

Gruppdelatagare:
Anna Runius Telia Company

Anne Mousa Ståhl (förhinder) Region Gotland  

Jan Ollinen IP-Only

Jimmy Persson Svenska Stadsnätsföreningen

Jörgen Svärdh Utsikt Bredband

Lars Lundberg IT&Telekomföretagen

Magnus Rudehäll Region Västerbotten

Maria Gill RISE

Michaela Stenman Sveriges Kommuner och Landsting

Ove Landberg (förhinder) Post- och telestyrelsen

Rikard Svensson Region Blekinge

Projektledning och administrativt stöd:

Åsa Lindskog och Kristina Lindbom Bredbandsforums Kansli

Peter Meurling och Annika Järvebro A-focus



Styrgrupps

möte 

Feb MarJan Apr Jun

Styrgrupps

möte 

Möte 4 Möte 6Möte 5

Möte 4;

• Diskutera kartläggningar 

av byanät och av 

roller/ansvar

• Diskutera slutsatser och 

prioritera möjliga förslag

Möte 5;

• Utveckla och formulera 

gruppens förslag

Maj

Möte 6;

• Slutrapport

• Underteckna rapport

Plan för arbetet

Granskning 

av rapport



Utveckla gruppens förslag

grupparbete



–

–

Utmaningar Gruppens förslag och leveranser

Beroendet av anslutning ökar och 

konsekvenser av avbrott blir allvarligare. 

Aktörer riskerar att bli ”tagna på sängen”. 

Förslag: Övning för kommuner / regioner – ”Vad händer om nätet går ner”

Hur levererar vi robusta tjänster genom en 

kedja av många aktörer? 

I rapporten: Beskrivning av roller, ansvar och utmaningar i leveranskedjan

Beställarrollen är utmanande – stöd, 

erfarenhetsutbyte, tydligare erbjudanden 

från leverantörer behövs.  

Förslag: Mappning digitala tjänster – prestanda på anslutning

Förslag: Beställarnätverk

Kan vi förtydliga det gemensamma 

ansvaret för en grundläggande 

robusthetsnivå i alla nät? Vad är statens, 

offentliga aktörers, respektive 

operatörernas ansvar för detta? 

I rapporten: Beskriva kraven på grundläggande robusthetsnivå i näten i förhållande till 

beställaransvaret. Beskrivning av roller, ansvar hos offentliga aktörer.

Rekommendation: Kartlägga och tydliggöra ansvar för RSA

Beroende på var du bor varierar 

förutsättningarna för robust och tillförlitlig 

bredbandsanslutning.

Förslag och i rapporten: Studie om byanät och robusthet  

Förslag: Checklista / självskattningsverktyg för byanät om robusthet. 

Förslag: Byanätsforum förlängt uppdrag - har en viktig roll för att stötta och samordna byanät

Rekommendation: Kartläggning av fastighetsnät

Rekommendation: PTS projekt för minskat beroende av centrala funktioner i näten och 

regionalt autonoma nät 



Arbete med att utveckla gruppens förslag

Grupp Beställarnätverk 

Maria Gill

Michaela Stenman

Lars Lundberg

Dan Sjöblom 

Kristina Lindbom

Grupp Övning 

Jan Ollinen

Jörgen Svärdh

Magnus Rudehäll

Peter Meurling

 Anteckna på blädderblock eller i PowerPoint.

 Samling 12.00 för presentation och diskussion.

Grupp Mappning

Anna Runius

Jimmy Persson

Rikard Svensson

Annika Järvebro



Övning – Vad händer om nätet går ner?

2019-04-02
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Syfte – att öka medvetenhet om

• Betydelsen av infrastrukturen och robusthet och tillförlitlighet i anslutningen

• Att bredbandet kan gå ner och betydelsen av att ha fallbackplaner, redundans mm

• Betydelsen av att anskaffa ”rätt ” bredbandsanslutning för de digitala tjänster som man 

levererar

Tänkbara målgrupper

• Beslutsfattare/ och beställare inom kommuner och regioner

• Verksamhetsansvariga (omsorg, vård)

• IT-tekniker

Förslag

• Utveckla och genomföra övningar på temat ”Vad händer hos oss om nätet går ner?”



Övning – reflektioner 4C Strategies
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Reflektioner 

• Det kommer många övningar under 2019 och 2020

• Svårt att engagera kommunledningen

• Andra tar smällen

Bra att börja med en pilot avgränsad till en region och begränsad till en halvdag.

Konceptet är

• Hitta brister -> Åtgärder -> handlingsplan -> uppföljning

, 



Övning - grupparbete 
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• Vad är ett lämpligt syfte och inriktning för en övning?

• Vem riktar sig övningen till? Vilka roller har tänkta deltagare?

• Vilken nytta och vilka effekter kan en övning bidra med?

• Vilka scenarier bör täckas? Exempel 

• Vilken omfattning bör övningen ha? 

• Vilken organisation är en lämplig avsändare för övning?



Beställarnätverk

2019-04-02
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• Mötesplats och plattform för upphandlande offentliga aktörer att diskutera behov, strategiska 

vägval och formulera krav inför upphandling. 

• Finns inget färdigt ”format” för beställarnätverk. 

• Behövs aktör/aktörer som äger, driver och finansierar nätverket (t ex Vinnova, SKL, UHM)

• Erfarenheter 

– Bättre att börja i liten skala och med en konkret frågeställning

– Drivs med fördel av sekretariat hos ägande aktör. 

– Kommunikationen är viktig

– Samla in kunskap och erfarenheter från leverantörer via t ex branschdialoger. Främja tidig 

dialog med leverantörer.



Frågor till grupparbete om Beställarnätverk
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• Vad är ett lämpligt syfte, inriktning och avgränsning för ett beställarnätverk?

• Vilken målgrupp riktar sig nätverket till? Vilka roller inom vilka organisationer är tänkta 

deltagare i nätverket?

• Vilken nytta och vilka effekter kan ett beställarnätverk bidra med?

• Vilka funktioner och vilket stöd behöver nätverket bidra med? (stödmaterial, vägledningar, 

goda exempel, nätverksträffar, kontaktlistor, plattform för dialog, frågor&svar, testa och 

utvärdera lösningar…….)

• Vilken / vilka aktörer skulle vara lämpliga som ägare/sammanhållande för 

beställarnätverket?



Framtidens offentliga digitala tjänster – vad 

kommer inte att omfattas?

Kapacitet ett grundkrav, 

situation styr kvalitetskrav

Om mappning - Mall för kvalitetskrav på bredbandsanslutning



2019-04-02
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Överföringshastighet

R
e
s
p

o
n

s
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d

Best effort leverans

Tillförlitlig leverans

Kritisk leverans

112/VMA

Monitorering/ 

mätning på distans

Radio (broad-

casting – ljud)

VOIP

Informations-

överföring (ej 

realtid

Övervakning 

med larm

Övervakning 

med akut larm

Filmklipp

Högupplöst 

videokonferens/video

konsultation

Onlinespel

Övervakning 

med larm och 

fjärrstyrning

Självkörande 

bilar

Högupplöst 

video/rörlig bild

Högupplöst 

videokonferens -

telemedicin

Tillsyn på 

distans

Om mappning - Mall för kvalitetskrav på bredbandsanslutning



Riskbedömning av situation - särskilda krav för leverans av tjänsten

2019-04-02
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Bedömningsfaktorer Förstärkt åtgärd

Strömförsörjning i viktiga nätdelar Behövs extra strömkälla?

Strömförsörjning i CPE Extra strömkälla

Kvalitet i CPE Anpassad för ändamålet?

Fysiska avbrott Rimlig eller högre SLA?

Avbrott på tjänsten/leverans av tjänst Rimlig eller högre kvalitet/SLA?

Dimensionering/kapacitet Utökning av fysisk eller aktiv anslutning?

Redundant förbindelse Kompletteras med?

Handhavandeproblem hos slutkund Kompetens/Kontroll/Låst tjänst och utrustning?

Typ av anslutning – fast och/eller mobil Finns ändamålsenlig infrastruktur?

Nyttjande av anslutning – antal användare Tillgänglig kapacitet?

Relation till andra tjänster Prioriteringsfunktion?

Kan inte lösas tekniskt Beredskapsåtgärd?

Om mappning - Mall för kvalitetskrav på bredbandsanslutning



Arbete med att utveckla gruppens förslag

Grupp Beställarnätverk 

Maria Gill

Michaela Stenman

Lars Lundberg

Kristina Lindbom

Dan Sjöblom 

Grupp Övning 

Jan Ollinen

Jörgen Svärdh

Magnus Rudehäll

Peter Meurling

 Anteckna på blädderblock eller i PowerPoint.

 Samling 12.00 för presentation och diskussion

Grupp Mappning

Anna Runius

Jimmy Persson

Rikard Svensson

Annika Järvebro



Redovisning av grupparbete 

och diskussion



Avstämning om gruppens förslag 

Diskussion om innehåll och formulering



–

–

Utmaningar Gruppens förslag och leveranser

Beroendet av anslutning ökar och 

konsekvenser av avbrott blir allvarligare. 

Aktörer riskerar att bli ”tagna på sängen”. 

Förslag: Övning för kommuner / regioner – ”Vad händer om nätet går ner”

Hur levererar vi robusta tjänster genom en 

kedja av många aktörer? 

I rapporten: Beskrivning av roller, ansvar och utmaningar i leveranskedjan

Beställarrollen är utmanande – stöd, 

erfarenhetsutbyte, tydligare erbjudanden 

från leverantörer behövs.  

Förslag: Mappning digitala tjänster – prestanda på anslutning

Förslag: Beställarnätverk

Kan vi förtydliga det gemensamma 

ansvaret för en grundläggande 

robusthetsnivå i alla nät? Vad är statens, 

offentliga aktörers, respektive 

operatörernas ansvar för detta? 

I rapporten: Beskriva kraven på grundläggande robusthetsnivå i näten i förhållande till 

beställaransvaret. Beskrivning av roller, ansvar hos offentliga aktörer.

Rekommendation: Kartlägga och tydliggöra ansvar för RSA

Beroende på var du bor varierar 

förutsättningarna för robust och tillförlitlig 

bredbandsanslutning.

Förslag och i rapporten: Studie om byanät och robusthet  

Förslag: Checklista / självskattningsverktyg för byanät om robusthet. 

Förslag: Byanätsforum förlängt uppdrag - har en viktig roll för att stötta och samordna byanät

Rekommendation: Kartläggning av fastighetsnät

Rekommendation: PTS projekt för minskat beroende av centrala funktioner i näten och 

regionalt autonoma nät 



Förslag på förlängt mandat till Byanätsforum

2019-04-02
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• Byanäten har ett stort behov av fortsatt stöd i utbyggnads- och förvaltningsfas. En neutral 

och kunnig aktör som kan stötta olika byanät inom en mängd olika områden är efterfrågat. 

En sådan lösning finns idag genom Byanätsforum och arbetsgruppen kommer i sin 

slutrapport föreslå att Byanätsforum får förlängt mandat så länge detta behov finns.

• Motiveringar till förslagen

– Byanäten har ett stort ansvar, är viktig för samhället men drivs ideellt med begränsade resurser.

– Byanätens förutsättningar skiljer sig och behov av stöd sträcker sig över många olika områden 

(teknik, administration, affären, ekonomi).

– Många byanät är fortfarande i utbyggnadsfas och långt ifrån klara.



Förslag att främja samverkan/samarbete mellan byanät

2019-04-02
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• Det finns ca 1 000 byanät i Sverige. De varierar i storlek men relativt andra nätägare är de 

små. Anslutningarna har stor geografisk spridning och de drivs av ideella krafter. För att bli 

en starkare aktör på bredbandsmark-naden skulle byanäten tjäna på att samverka i högre 

grad och arbets-gruppen kommer i sin slutrapport att föreslå att Byanätsforum och 

regionala bredbandskoordinatorer särskilt ska främja samverkan mellan byanät.

• Motiveringar till förslagen

– Byanäten kan själva effektivisera sina verksamheter genom att dela på resurser.

– Byanäten har stor nytta av erfarenhets- och kunskapsutbyte med andra.

– Kommersiella aktörers affärsmässiga relation skulle underlättas om byanäten var mer lika varandra 

och samverkade.

– Det finns goda exempel på olika samverkansformer där initiativ tagits av byanäten själva, 

kommunala och/eller regionala bredbandssamordnare. Resultatet visar på både ett behov och en 

nytta med samverkan.



Förslag på checklista/stödverktyg i förvaltningsfas
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• Det stöd som utformats för byanäten har haft fokus på uppstarts- och utbyggnadsfas. 

Alltfler byanät går in i en förvaltande fas, med det följer nya uppgifter och utmaningar. 

För att underlätta för byanäten föreslås arbetsgruppen ta fram en 

checklista/stödverktyg över förvaltningsfasens olika arbetsuppgifter.

– Checklistan bör vara  utformad på så sätt att den också ger byanäten en insikt om resursbehov. 

– Arbetsgruppen bör ta fram checklistan/stödverktyget i samarbete med Byanätsforum med syftet 

att Byanätsforum kan ta över och utveckla den vidare (i form och innehåll).

– Arbetsgruppen arbetar med denna tillsammans med Byanätsforum under april, för att därefter 

överlämna vidare arbete.



Rekommendation om kartläggning av fastighetsnät
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Syfte: Att klargöra  vad som gäller för tjänsteleverantörer, fastighetsägare och slutanvändare

Motivering: 

Det finns osäkerhet kring de delar i näten som inte omfattas av driftsäkerhetsföreskrifterna/LEK när det gäller robusthet.

Arbetsgruppen bedömer att det också är viktigt att undersöka status och behov av insatser kopplat till fastighetsnäten. 



Rekommendation om projekt för minskat beroende av 

centrala funktioner i näten och regionalt autonoma nät 

2019-04-02
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• Rekommendation: Understryka vikten av PTS avsikt att genomföra projekt för att minska beroendet av 

centrala funktioner i elektroniska kommunikationsnät och –tjänster. 

PTS avser genomföra ett projekt som syftar till att minska beroendet av centrala funktioner i elektroniska kommunikationsnät 

och -tjänster. Projektet inleds med en analys som genomförs tillsammans med teleoperatörer i syfte att bedöma möjligheterna 

till att minska beroendet till centrala funktioner. Erfarenheter från analysen tillämpas i ett pilotprojekt där möjligheten att 

implementera regionalt autonoma nät prövas i en geografiskt avgränsad del av landet. Projektet planeras att genomföras under 

2019–2022.

• Motivering till rekommendationen:

För att främja en likvärdig robusthet i alla delar av landet finns anledning att se över hur grundläggande funktioner i näten (tex 

ip-adresstilldelning och DNS) produceras och kan garanteras. 

Inom ramen för delmål 3 ”verka för en mer likvärdig robusthet i alla delar av Sveriges bredbandsnät” har arbetsgruppen valt 

att fokusera på kartläggning av situationen i byanäten. Arbetsgruppen bedömer likväl att det finns ett behov att se över nytt jande 

av och minska beroende av centrala resurser i näten och vill därför understryka vikten av det projekt som PTS avser genomföra. 



Rekommendation med anknytning statens (offentliga 

aktörers) ansvar för ”bottenplattan”
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• Länsstyrelser har i uppdrag att stödja och redovisa kommuner och landstings arbete inom 

områdena krisberedskap och civilt försvar. Inom detta uppdrag genomförs bl.a.

– Beredskapsövningar för kommuner och landsting (regioner)

– Risk- och sårbarhetsanalys för länet

• Uppdraget genomförs på olika sätt i respektive län och det är osäkert i vilken omfattning 

beroendet av digital infrastruktur inkluderas

• Rekommendation: Kartlägga i vilken omfattning länsstyrelsernas beredskapsövningar och 

risk- och sårbarhetsanalyser inkluderar beroende av digital infrastruktur.



Om tid finns; Diskussion om 

beställarrollen vs samhällets 

och operatörers ansvar



Samhällets modell för robust 

elektronisk kommunikation

Beställaransvar
(offentliga aktörer)

Behov av att beställare och leverantörer 

möts för att  säkra tillförlitlig anslutning för 

digitala tjänster

Fysisk infrastruktur, grundläggande nivå 
(nätägare och operatörer)

Driftsäkerhets-
föreskrifter
Robust fiber

Ledningskollen

Anslutning, grundläggande nivå 
(nätägare och operatörer)

Nya direktivet - krav på 
att operatörer redovisar 
kvalitet för anslutning

Netnods definition av 
internetaccess

Beställaransvar

Grundläggande nivå 
(nätägare och operatörer)

Risk- och 
sårbarhetsanalys

Kontinuitetsplanering
Kravställning och avtal

RAKEL
Robusthetsmedel 
Övningar (TELÖ)

PTS 
driftsäkerhets-

föreskrifter

Statliga
insatser

Svåra påfrestningar

Kris



Behov av att beställare och leverantörer möts för att  

säkra tillförlitlig anslutning för digitala tjänster

2019-04-02
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Vad behövs från beställare?
- Kravställning 

- Tidig dialog med leverantörer

- Resurser som möjliggör mer avancerad 

tillförlitlighet /robusthet

- ………

- ……….

Vad behövs från operatörer / nätägare?

- Anpassade erbjudanden/ paketeringar som

motsvarar behov

- Diversifierade anslutningstjänster för olika 

behov av tillförlitlighet

- ….

- ….

Beställaransvar
(offentliga aktörer)

Fysisk infrastruktur, grundläggande nivå 
(nätägare och operatörer)

Driftsäkerhets-
föreskrifter
Robust fiber

Ledningskollen

Anslutning, grundläggande nivå 
(nätägare och operatörer)

Nya direktivet - krav på 
att operatörer redovisar 
kvalitet för anslutning

Netnods definition av 
internetaccess



Inför nästa möte och 

avslutning



Styrgrupps

möte 

Feb MarJan Apr Jun

Styrgrupps

möte 

Möte 4 Möte 6Möte 5

Möte 4;

• Diskutera kartläggningar 

av byanät och av 

roller/ansvar

• Diskutera slutsatser och 

prioritera möjliga förslag

Möte 5;

• Utveckla och formulera 

gruppens förslag

Maj

Möte 6;

• Slutrapport

• Underteckna rapport

Plan för arbetet

Granskning 

av rapport



Inför arbetsgruppens nästa möte

 Vi skickar ut disposition för rapporten och valda delar av rapporten (beskrivning 

roller och ansvar, kartläggning byanät) för genomläsning och kommentarer i 

början av april.

 Utkast till rapport skickas ut i början av maj för granskning.

 AG-möte 6 hålls; 2019-05-28, kl 10 -14,  hos PTS



Bakgrundsbilder



Vad förväntas arbetsgruppen åstadkomma?   

Syfte och mål

Syftet med gruppens arbete är att verka för robust och driftsäker bredbandsinfrastruktur för 

offentliga aktörers digitala tjänster.

I uppdraget ingår att;

1. Beskriva, och vid behov och föreslå vad som bör förtydligas avseende, olika aktörers 

roller och ansvar för bredbandsnätens robusthet och driftsäkerhet.

2. Öka medvetenheten hos offentliga aktörer med beställar- och planeringsansvar om 

behovet, nyttan och ansvaret för infrastrukturens robusthet. 

3. Föreslå åtgärder som ökar förutsättningarna för en mer likvärdig robusthet i alla delar av 

Sveriges bredbandsnät.



Vad förväntas arbetsgruppen åstadkomma?  

Aktörernas roller och ansvar

Kommunikationsoperatörer  

Byanät – Myndigheter –

Operatörer – Regioner –

Nätägare – Stadsnät – ISP m fl

• Aktörer som bidrar till att  tillhandahålla 

bredbandsnät och bredbandsanslutning 

(planering, utbyggnad, drift …)

• Beställare av bredbandsanslutning 

för digitala tjänster

Kommuner – Landsting –

Myndigheter – Regioner –

(Användare/medborgare) m fl



1

Vad förväntas arbetsgruppen åstadkomma? 

Mer likvärdig robusthet


