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Mål för dagens möte

• Vilka slutsatser och förslag kan vi enas om baserat på arbetet hittills och studierna om 

– aktörer, roller och ansvar

– byanät

• Vilka förslag ska vi arbeta vidare med?



Agenda för arbetsgruppsmöte 4

• 10.00 - 10.10 Välkomna

• 10.10 - 10.50 Resultat från kartläggning aktörer, roller och ansvar – presentation och diskussion

• 10.50 - 11.15 Insikter och slutsatser om infrastruktur för digitalisering – avstämning med gruppen

• 11.15 - 11.20 Bensträckare och påfyllning av kaffe

• 11.20 - 11.50 Resultat från förstudie om byanät – presentation och diskussion

• 11.50 - 12.20 Lunch

• 12.20 - 12.40 Offentliga aktörers roller och ansvar på nationell, regional och kommunal nivå

• 12.40 - 13.55 Summering av förslag och diskussion/grupparbete om möjliga förslag och insatser 

att gå vidare med

• 13.55 - 14.00 Inför nästa möte och avslutning av mötet
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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;

• Formulera gruppens 

förslag

• Arbeta med fördjupningar 

/ gruppens leveranser

Maj

Möte 6;

• Slutrapport

• Underteckna rapport

• Arbeta med fördjupningar 

/ gruppens leveranser

Plan för arbetet



Slutsatser och rekommendationer 

från analys av aktörer, roller och 

ansvar



Övergripande slutsatser
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• Tidig marknad

• Ojämn utveckling

• Ytterst få tillämpningar i större skala

• Mobil uppkoppling dominerar

• Problemen är organisatoriska, inte tekniska

• Robusthet är inte en stor fråga – näten finns och fungerar för 

nuvarande tillämpningar



Summering
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Utmaningar

• Ingen kan ta ansvar för hela kedjan

• Många nät

Affärsmodeller, täckning

• Kvalitén i accessnäten

Ojämn, brist på kunskap och förståelse  

Förslag

• Fortsatt arbete med att utveckla kunskap om näten och 

vad de kan och inte kan göra

• Kartläggningar – vilka nås/nås inte?  

• Insatser för att öka kunskapen och förståelsen hos 

ägare långt ut i näten



2019-02-22
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Utmaningar

• Vårdens organisation

Säkerhet, ansvar, kostnader, juridik, mm.

Stora organisationsprojekt att digitalisera

• Beställarkompetens

Utspridd eller saknas. Svårt att följa marknaden, 

standards, tester av utrustning

Förslag

• Fortsatt arbete med att medvetandegöra om och belysa 

infrastrukturens roll i digitaliseringen.

• Samverkan och erfarenhetsutbyte

• Utveckla beställarnätverk

• Utreda behov av klassning och tester av utrustning och 

tjänster
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Utmaningar

• Låg medvetenhet om risker och 

sårbarhet på ledningsnivå

Planer finns för avbrott på enskilda tjänster men 

saknas för näten på kommun- eller regionnivå

• Välfärdsnät, Internet, 4:e porten

Förslag

• Verka för att bredbandsnäten är en del av övningar och 

planering

• Medvetandegöra om behovet av riskanalyser och 

backuplösningar på tjänstenivå

• Är detta en fråga och i så fall för vem?



Diskussion

1.Vilka är de mest intressanta iakttagelserna från att ha läst 

rapporten?

2.När ni läser rapporten finns det ytterligare åtgärder / förslag 

som ni kommer att tänka på?



Insikter och slutsatser om 

infrastruktur för digitalisering –

avstämning med gruppen



Nuläge och framtid – hur förändras behoven av bredband?

Nuläge

– Tidig marknad:

• Få tillämpningar införda, mindre 

pilotprojekt, ”enkla” tjänster

• Många aktörer, saknas 

standarder, analog digitalisering

– Bredband är en ”icke-fråga”

• Utmaningar med 

organisation, styrning, lagkrav

• Fokus på tjänst och 

informationssäkerhet

– Visioner om framtiden, t ex  

”effektiv och nära vård”

Framtid

– Fler digitala lösningar, lokalt i 

hemmet och mobilt, mer 

avancerade tjänster

– Nya sätt att lösa offentliga uppdrag 

med digitalisering

• mer individanpassat, 

verksamhetsanpassad 

digitalisering 

– Beroende av digital infrastruktur 

överallt

Förändring

Förutsätter att alla 

invånare har 

tillgång till tillförlitlig 

uppkoppling.

Det 

saknas 

nät!

Det blir 

avbrott,  

vad ska vi 

göra?
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En till en, 
anslutning för tjänster vid fast plats

T ex anslutning till sjukhus, 
vårdcentral, skola

En till många, 

anslutningar för tjänster på distans 

T ex anslutning för omsorgstjänst i brukarens 

hem. Var tjänsten ska levereras varierar över 

tid beroende på medborgarnas behov

En till många, webtjänster

T ex tjänster och information via myndighets 

eller kommuns hemsida

Olika typer av digitala tjänster ställer olika krav på bredbandsanslutning

Anskaffning av robust anslutning behövs

Kravställning på tillgänglighet och robusthet via 
SLA och redundanta förbindelser

Behöver vara medveten om att näten kan gå ner

Internetanslutning krävs hos brukaren

Tjänster behöver anpassas till förutsättningar hos internet och riktlinjer för webtjänst

Många olika nät – ingen aktör kan ta helhetsansvar 

Tjänster levereras över nät med basnivå av 

robusthet – ”best effort”

Behöver säkerställa att backuplösning 

finns om näten går ner

Varning om tjänsten går ner och 

information om avbrott i näten behövs
Säkerhetsåtgärder behöver avvägas 

behov - kostnader

Offentlig 
verksamhet



Olika förutsättningar – olika behov
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Utmaning att ställa rätt krav vid 

upphandling av anslutning -

behov av vägledning

Utmaning med många 

nät, ingen aktör kan ta 

helhetsansvar.

Behov av att hantera 

risken för avbrott och 

störningar

• Ökad medvetenhet, 

t ex genom övningar

• Kännedom om 

nätens beskaffenhet

• Riskanalys och 

backuplösningar

• God basnivå –

lagstiftning, 

definition av 

internetaccess

Utmaning med många olika 

leverantörer och gränssnitt. 

Behov av standardisering 

och interoperabilitetstester.



Behövs kortfattad information till beslutsfattare / beställare?

Tillhandahållare av digitala tjänster via bredbandsanslutning behöver tänka på att

2019-02-22
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Offentlig 
verksamhet

Man behöver vara medveten om att alla nät kan gå 
ner och att ingen aktör kan säkerställa hela kedjan av 
funktioner som behövs för att leverera en digital 
tjänst. 

Om man köper ett SLA innebär det att man köper en 
tillgänglighet på en viss nivå. Det innebär inte att man 
har en garanti för att näten alltid fungerar utan 
operatörerna gör en kalkylerad beräkning och tar en 
affärsrisk.

Man behöver vara medveten om att 
brukarna har olika typer av 

uppkopplingar med olika prestanda som 
tillhandahålls av olika operatörer. 

Digitala tjänster  tillhandahålls från många 
olika leverantörer och med olika 

gränssnitt. Tänk på att eftersträva 
”öppenhet” och att det kan finnas behov 

av interoperabilitetstester.

Tänk på att väga 
behov av robusthet 
mot kostnader och 

att anskaffa rätt 
nivå av robusthet

Utgå ifrån verksamhetens behov och tänk 
på att nyttja de möjligheter som 

digitalisering 
innebär. Funktionsupphandling och tidig 

dialog med leverantörer kan underlätta 
kravställningFör att kompensera för att näten kan gå ner behöver man tänka på att;

• Alltid ha en fallbacklösning för att kunna hantera tjänsten om näten 
går ner. Fallbecklösningen behöver övas. Man behöver gå igenom 
olika scenarier och vara väl förberedd.

• Ha inbyggt i systemet att man får en varning om tjänsten går ner för 
att man ska kunna aktivera fallbacklösning i tid

• Behöver få information om när planerade avbrott kommer att inträffa 
för att kunna planera för och aktivera fallbacklösning.

• För att minska konsekvenserna av nätavbrott behöver man anskaffa 
SLA och/eller redundant förbindelse (tex förbindelse både via fiber 
och via mobilnäten).



Slutsatser och rekommendationer 

från förstudie om byanät



Förstudie byanät - Övergripande slutsatser
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• Förläggningstekniska svagheter.

• Osäkerhet kring organisation, backup, beredskap, kunskap.

• Att inte på förhand veta om det finns problem eller inte.

• Den stora mängden fiberägare, som sköts av ideella krafter.

• Osäkerhet kring kostnader i områden som riskerar att bli höga.

Aktörerna lyfter fram 

• Med i Ledningskollen, besiktat näten, digital dokumentation, robust fiber – beroende på när det byggts, 
ändamålsenligt nodskåp i de flesta fall.

• Upphandlat eller egen expertis för projektering, upphandlat anläggningsarbetet, avtal för D&U, KO, 
tjänsteleverantör.

• Skillnader rent praktiskt men också hur det upplevs av ansvariga.

Om byanäten som intervjuats

• En krävande arbetsuppgift – många timmar, stort ansvar för projekt och ekonomi, stort kompetensbehov.

• Många dimensioner i arbetsuppgiften.

• Många aktörer/parter som är involverade och ska hanteras.

• Regler som ändras och ansvariga kan ge inte tydliga svar.

• Uppstartsfasen den mest betungande – byanäten medlemmar (avtal, ansökan, LOU).

• Anläggningsfasen tidskrävande – byanäten tillsammans med expertis (projektering och anläggning).

• Förvaltningsfasen upplevs lättare – byanäten tillsammans med expertis (ekonomi, KO och D&U).

Åsikter om sin uppgift



Utmaningar och åtgärdsförslag
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Utmaningar -

• Uppstartsfas och utbyggnadsfas – förbi eller i.

• Stöden har bidragit, ~200 000 anslutningar.

• Ideella krafter – pragmatiskt och tidseffektivt.

• Byanäten – juridisk, teknisk, byråkratisk 

pålaga som motverkar syftet.

• Relativt få anslutningar per nät.

• Nya utmaningar kommer (efteranslutningar, 

drift&underhåll, ekonomi, tjänsteutbud)

• Behöver välja antingen eller - inte både och.

• Ideella krafter – kommersiella krafter -

tillräckliga?

Förslag

• Byråkrati och regelverk – lyfta bort istället för att 

lägga till.

• Lättillgänglig information/verktyg –

självskattningsverktyg och checklistor.

• Rådgivande funktion – finns men kan 

utökas/förbättras och kännedomen spridas.

• Ekonomiskt upplägg för framtiden.

• Verka för ökad samordning/samarbete.

• Utökad, rimlig, övervakning.

• Ideella krafter med bibehållet ansvar eller en 

annan roll?



Diskussion - förstudien om byanät

Utifrån förstudien om byanät:

1. Vilka är era mest intressanta iakttagelser efter att ha läst rapporten?

2. När ni läser rapporten finns det ytterligare åtgärder / förslag som ni kommer att 

tänka på?



Lunch 



Roller och ansvar hos offentliga 

aktörer på nationell, regional och 

kommunal nivå



Statliga
insatser

Svåra 
påfrestningar

Krishanterings
-förmåga

Beställaransvar
(offentliga aktörer)

Grundläggande nivå 
(nätägare och operatörer)

Risk- och sårbarhetsanalys
Kontinuitetsplanering
Kravställning och avtal

RAKEL
Robusthetsmedel 
Övningar (TELÖ)

PTS driftsäkerhets-
föreskrifter

Ansvar för robust elektronisk kommunikation



Olika förutsättningar - olika typer av åtgärder  
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Avtal och SLA

Risk- och sårbarhetsanalys

Planering och 

kartläggning

Risk- och 

sårbarhetsanalys

Utveckla den 

grundläggande 

nivån på 

anslutning



Nationell nivå

MSB utfärdar 
föreskrifter, har 
vägledningar

PTS genomför 
nationell RSA för 

sektorn

Ställer krav och 
utövar tillsyn över 

aktörer

Länsnivå

Länsstyrelser har lagstadgad skyldighet 
(2015:1052) att genomföra RSA vartannat 
år. Utgångspunkt i kommunernas RSA:er

Regioner/landsting har lagstadgad 
skyldighet (2006:544) att genomföra RSA 
och ta fram åtgärdsplan en gång under 

mandatperioden.

Kommunal nivå

Kommuner har 
lagstadgad 
skyldighet 

(2006:544) att 
genomföra RSA 

och ta fram 
åtgärdsplan en 

gång under 
mandatperioden.

Offentliga aktörers roller och ansvar 

- risk- och sårbarhetsanalyser (RSA)

2019-02-22
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Nätägare och operatörer är skyldiga att 
genomföra RSA enligt PTS 
driftsäkerhetsföreskrifter.



Risk- och sårbarhetsanalyser – utmaningar och förslag
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Utmaningar

• Varierar i vilken omfattning 

digital infrastruktur inkluderas i 

Länsstyrelsers, 

regioner/landsting och 

kommuners risk- och 

sårbarhetsanalyser. Behov av 

att öka medvetenheten om 

beroendet av elektronisk 

kommunikation.

Förslag

• Genomför kunskapshöjande aktiviteter, t  ex 

liknande de regionala el- teleseminarier som 

PTS och SvK tidigare genomfört (2011-2013) 

med kommuner, landsting, länsstyrelser, 

elnätsägare och teleoperatörer.

• Sprida SKLs vägledning och information om 

risk- och sårbarhetsanalyser samt informera om 

vikten av att inkludera digital infrastruktur i 

riskanalys och kontinuitetsplanering.



Nationell nivå

Boverket ansvar för 
Plan- och bygglagen 

(PBL)

PTS genomför 
årligen kartläggning 
av tillgång till fast 

och mobilt bredband

Länsnivå

Länsstyrelser har uppdrag inom planering 
och tillsyn. Ska bistå kommuner med bl.a. 
kartunderlag och avseende riksintressen. 

Granskar kommunernas översiktsplaner.

Regioner/landsting beslutar om regional 
utvecklingsstrategi (RUS). 

Kartläggning ingår i uppdraget om 
regionala bredbandskoordinatorer 

(2015-2020).

Kommunal nivå

Kommuner ska ta 
hänsyn till 

bredband vid fysisk 
planering 

(allmänintresse 
enligt PBL). 

Översiktsplaner ska 
remitteras till 
Länsstyrelsen

Offentliga aktörers roller och ansvar 

- planering och kartläggning

2019-02-22
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Planering och kartläggning – utmaningar och förslag
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Utmaningar

• Saknas riktlinjer för hur regler i 

PBL ska följas. Svårt för 

Länsstyrelser och kommuner 

att sitt ansvar och det görs på 

olika sätt.

• Otydlig ansvarsfördelning 

mellan Länsstyrelse, 

region/landsting och PTS i 

arbetet med kartläggning av 

digital infrastruktur.

Förslag

• Stödja PTS förslag ”att Boverket uppdaterar vägledningen 

”Elektroniska kommunikationer i planeringen” från 2010.” 

(Regeringsuppdrag om processer för bredbandsutbyggnad) 

• Sprida goda exempel och vägledningar, t ex

– Vägledning om digital infrastruktur i planeringen, Länsstyrelsen i Stockholm

– Bredband i planeringsprocessen, sammanställning i Kommungruppen

• Förtydliga ansvaret för att kartlägga tillgängligheten till och 

robustheten i den digitala infrastrukturen. 



Summering av förslag 

inklusive exempel på möjliga insatser 



Delmål 1; Beskriv och förtydliga olika aktörers roller och ansvar
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• Verka för beställarnätverk för bredband och digitala tjänster, via UHM.

• Kortfattad information till beställare och beslutsfattare via kanaler såsom SKL program, SKL nätverk, Bredbandslyftet, 
PTS kommunutbildning, regionala bredbandskoordinatorer

• Informera om och komplettera befintlig vägledning (PTS, Inera, SKL, UHM…)

• Definition och kvalitetsmärkning av internetaccess behövs för att förenkla beställares kravställning och jämförelse av 
internetanslutningstjänster (understryk vikten av Net nod projektet)

• Föreslå att råd för / infrastruktur för interoperabilitetstester och funktionstester utvecklas?? – behöver undersökas mer

Tydliggör beställaransvaret och underlätta för beställaren genom;

• Tydliggör ansvaret för att kartlägga och sammanställa information om vilka bredbandsnät som finns var. Idag finns olika 
uppdrag hos Länsstyrelser, hos regioner och hos PTS

Tydliggör ansvar för kartläggning

• Utveckla riktlinjer för hur samhällets planering för bredbandsinfrastruktur ska genomföras (hur regler i PBL om 
samhällsplanering ska följas). Understryk PTS tidigare förslag att Boverket uppdaterar vägledningen ”Elektroniska 
kommunikationer i planeringen” från 2010 och gör den webbaserad samt kopplar den till samhällets pågående 
digitalisering.

Riktlinjer för samhällets planering 

• Tydliggör ansvar för och sprida vägledning för RSA . (t ex genom SKLs vägledning för genomförande av RSA.)

• Kunskapshöjande aktivitet om ansvar för RSA. Liknande ”Eltele-seminarier” som tidigare hållits av PTS och svenska 
kraftnät

Tydliggör ansvar för risk- och sårbarhetsanalys



Delmål 2; Öka medvetenheten hos offentliga aktörer med 

beställar- och planeringsansvar
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• Övning för beslutsfattare och beställare i kommun/region för att öka förståelse för bredbandets betydelse och vad som händer när 
”nätet går ner”

Övning

• Föreslå att beställarnätverk för bredband och digitala tjänster etableras. UHM kan initiera, aktörer behövs för att driva och 
finansiera.

Beställarnätverk

• Kortfattad information till beställare och beslutsfattare om bl a;
- Brukare finns på olika typer av anslutningar med olika prestanda, flertal nät och nätägare. Ingen kan säkerställa hela kedjan.
- Näten kan gå ner. Om man inte anskaffar SLA, redundans är det best effort som gäller.
- Behov av fallbacklösning, varningssystem och information om när tjänsten går ner, 
- Utmaning med tjänster från många olika leverantörer och med olika gränssnitt. Kan finnas behov av interoperabilitetstester.
- Vikten av att anskaffa ”rätt robusthet” väga behov mot kostnader
- Vikten av strategisk upphandling, verksamhetsutveckling och tidig dialog med leverantörer
via kanaler såsom SKL program, SKL nätverk, Bredbandslyftet, PTS kommunutbildning, regionala bredbandskoordinatorer

Kortfattad information till beställare och beslutsfattare

• Informera om och vid behov uppdatera befintliga vägledningar från PTS, Inera, SKL, UHM

Informera om och uppdatera befintliga vägledningar 

• Arbetsgruppens slutrapport för att medvetandegöra på nationell nivå /Ndep

Öka medvetenhet på statlig nivå



Delmål 3; öka förutsättningarna för en mer likvärdig robusthet i 

olika delar av näten
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• Främja robusthet i byanät genom
- Självskattningsverktyg / checklista för robusthet
- Rådgivande funktion för byanäten, t ex genom Byanätsforum
- Utökad övervakning av tillgänglighet (larm om näten går ner)
- Verka för minskad byråkrati, enklare regelverk och ekonomiskt upplägg för utveckling av byanät

Främja robusthet i byanät

• Underlätta leverans av tjänster via byanät
Ensa byanätens arbetssätt och processer genom samordning och samarbete. Byanätsforum och regionala 
nätverk är möjliga plattformar för samordning och samarbete.

Underlätta tillhandahållande av tjänster via byanät

• Verka för bättre robusthet i fastighetsnät genom att föreslå kartläggning av nuläge och lösningar, behöver 
studeras

Verka för bättre robusthet i fastighetsnät 

• Pilot om nyttjande av knutpunkter i näten och autonoma regioner. (Initierats av PTS, operatörer engagerade)

Autonoma regioner och nyttjande av knutpunkter
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Övning om konsekvenser vid avbrott och störningar i digitala 

kommunikationsnät

Utmaning och behov

• Många olika nätägare, ingen 

aktör kan ta helhetsansvar för 

robustheten i anslutningen.

• Behov av ökad medvetenhet 

om risken för avbrott och 

störningar i 

kommunikationsnäten och 

hur detta kan hanteras vid 

införande av digitala tjänster.

Förslag

• Skapa övning eller scenario 

om konsekvenser vid avbrott 

och störningar i digitala 

kommunikationsnät.

• Målgrupp: Beslutsfattare och  

verksamhetschefer i kommun 

och region/landsting

Förutsättningar

• Finansiering: PTS har medel 

för övningsverksamhet och 

upphandlad konsult

• Kanal: MSB:s koncept "Öva 

enkelt!" innehåller övningar 

och annat material för 

kommuner, regioner mfl att 

planera, genomföra och 

utvärdera övningar.

– Återstår att sondera 

möjligheten att inkludera 

ett scenario om 

bredbandsavbrott i ”Öva 

enkelt”



Övning om konsekvenser vid avbrott och störningar i digitala 

kommunikationsnät
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• Många olika nätägare.

• Ingen aktör kan ta helhetsansvar för robustheten i anslutningen.

• Behov av ökad medvetenhet om risken för avbrott och störningar i 
kommunikationsnäten.

Utmaning och 
behov

• Skapa övning eller scenario om konsekvenser vid avbrott och störningar i 
digitala kommunikationsnät.

• Målgrupp: Beslutsfattare och verksamhetschefer i kommun och region/landsting
Förslag

•PTS har medel för övningsverksamhet och upphandlad konsult
•Östergötland kan vara pilotlän.
•MSB:s "Öva enkelt!" innehåller övningar och annat material för kommuner, 
regioner.
•FOI har utbildnings- och övningsmiljö

Förutsättningar

•Sondera möjligheten att inkludera ett scenario om bredbandsavbrott i ”Öva 
enkelt!”
•Resurser för projektledning

Vad återstår?
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Beställarnätverk för bredband och digitala tjänster

• UHM kan initiera och bidra med grundläggande ramverk 

för ett beställarnätverk för bredband och digitala tjänster.

• Andra aktörer behöver bidra med att hålla samman och 

driva beställarnätverket och finansiering (ca 1 MSEK per 

år)

• Beställarnätverk kan vara ett av flera arbetssätt för att 

stärka enskilda upphandlande myndigheter och enheters 

kompetens inom ett visst område.

• Nätverket utgör en mötesplats och plattform där 

upphandlande myndigheter och enheter på nationell, 

regional och lokal nivå tillsammans kan arbeta med sina 

gemensamma behov, förbereda strategiska vägval och 

formulera krav inför upphandling.
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Strategisk upphandling och funktionsupphandling

• UHM kan ge stöd för att beskriva strategisk upphandling och 

funktionsupphandling i rapporten. 

• UHM kan genom strategikonsulter stötta offentliga aktörer i 

upphandling.

• Genom tidig dialog med potentiella leverantörer och andra 

marknadsaktörer får upphandlande myndigheter en bättre bild 

av vilka lösningar som finns eller kan utvecklas. Det kan leda 

till fler lösningsförslag från fler leverantörer, och på så vis en 

förbättrad konkurrens och effektivare upphandlingar. 

• Genom att uttrycka verksamhetens behov i form av 

önskade funktioner, effekter och resultat är det möjligt att få 

förslag på olika lösningar. Dessa lösningar kan ge positiva 

effekter såsom besparingar, bättre kvalitet och ökad effektivitet 

samt en bättre konkurrens.



Diskussion om vilka förslag som 

gruppen bör gå vidare med



Diskussion om förslag och insatser
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 Diskutera 3 och 3 om vilka förslag och insatser som är viktigast att vi fördjupar oss inom och beskriver i vår 

rapport

 Runda runt bordet där varje grupp beskriver;

o Vilka 3 förslag är viktigast att beskriva mer utförligt i rapporten?

o Är det något förslag som vi inte bör ha med?

o Vilket/vilka förslag bör vi gå vidare med att utveckla (utöver att beskriva som ett förslag i rapporten)?



Inför nästa möte och 

avslutning



Arbetsgruppens kommande möten hålls

 2019-03-21 AG-möte 5 - kl 10 -14 hos PTS

 AG-möte 6 – Flyttas till den 23/5 alternativt den 28/5 (tidigare inbokat datum var den 7/5). 

Bokning för möte 6 skickas ut så snart vi vet vilket av datumen flest deltagare kan.


