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Infrastrukturdepartementet
Enheten för digitalisering

Styrgruppsmöte #28 i Bredbandsforum
Tid och plats: 18 juni 2019 kl. 13:00 – 14:30 i Regeringskansliets lokaler,
Fredsgatan 4.
Närvarande
Statsråd Anders Ygeman, Infrastrukturdepartementet (Ordförande)
Statssekreterare Sebastian de Toro, Infrastrukturdepartementet
Dan Sjöblom, PTS
Christina Nordin, Jordbruksverket
Haval van Drumpt, Tre
Terese Bengard, Hela Sverige ska leva
Fredrik Karlsson, IP-Only (ersatte Frida Westerberg)
Mikael Ek, Svenska stadsnätsföreningen
Gunilla Glasare, SKL
Kaaren Hilsen, Telenor Sverige
Anders Olsson, Telia Sverige
Åsa Zetterberg, IT&Telekomföretagen
Carl-Johan Rydén, Tele2 (ersatte Anders Nilsson)
Thomas Johanssen, Ericsson (ersatte Hanna Maurer Sibley)
Närvarande utöver styrgruppen
Daniel Wolski, Politisk sakkunnig till statsrådet Anders Ygeman
Gustaf Molander, Enheten för digitalisering, Infrastrukturdepartementet
Nicklas Liss-Larsson, Kanslichef, Bredbandsforums kansli
Christa Ahlenblom, Bredbandsforums kansli
Åsa Lindskog, Bredbandsforums kansli
Kristina Lindbom, Bredbandsforums kansli
Mattias Svanold, Bredbandsforums kansli

1. Mötets öppnande

Ordförande Anders Ygeman öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Åsa
Zetterberg hälsas välkommen som ny ledamot i styrgruppen och presenterar
sig själv.
Ordförande Anders Ygeman presenterar kortfattat regeringens
bredbandspolitik. I samband med presentationen lyfts från styrgruppens
ledamöter bl.a. den positiva utveckling som skett i fråga om Trafikverkets
handläggningstider och tillståndsgivning för anläggning i vägområdet
samtidigt som det finns mer att göra på området. Att kombinationen av fasta
och trådlösa tekniker används som verkyg för att nå bredbandsmålen är
något som också lyfts fram.
Ordförande Anders Ygeman informerar om att Svenska stadsnätsföreningen
anmält en övrig fråga angående bredbandsstöd. Gunilla Glasare, SKL,
anmäler de regionala bredbandskoordinatorerna som en övrig fråga.
Dagordningen fastställs.
2. Slutredovisning Arbetsgrupp Infrastruktur för digitalisering

Dan Sjöblom, PTS och ordförande i arbetsgruppen, inleder och tackar alla
som bidragit i arbetsgruppen. Ordet lämnas sedan över till Åsa Lindskog och
Kristina Lindbom från Bredbandsforums kansli som presenterar
arbetsgruppens arbete och reslutat. Arbetsgruppens rapport finns också
att hitta på Bredbandsforums hemsida.

I den efterföljande diskussionen nämns bl.a. att arbetsgruppen genomfört
ett viktigt och bra arbete och att flera av de förslag och
rekommendationer som lyfts fram i arbetsgruppens rapport är sådant som
bör arbetas vidare med i olika former.
3. Diskussion och beslut om ny arbetsgrupp Infrastruktur för mobilt
bredband 2023

Nicklas Liss-Larsson, Bredbandsforums kansli, inleder och lämnar sedan
över till Mattias Svanold, Bredbandsforums kansli, som presenterar det
förslag till direktiv för en ny arbetsgrupp som kansliet tagit fram. Till
ordförande i den nya arbetsgruppen föreslås Dan Sjöblom, PTS.
Strygruppens ledamöter har fått förslaget till direktiv inför mötet.
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I den efterföljande diskussionen lyfts från olika ledamöter bl.a. att det är
positivt att arbetsgruppen inrättas och att det finns förhoppning på att
arbetsgruppen ska kunna hantera utmaningar snarare än att endast peka ut
dem.
Styrgruppen beslutar i enlighet med kansliets förslag till direktiv att
arbetsgruppen ska inrättas med Dan Sjöblom som ordförande.
4. Information från dialoggrupp el-leveranser

Dan Sjöblom, PTS, redogör för det arbete som pågått i den dialoggrupp
mellan el-branschen och telekom-branschen som varit igång sedan hösten
2018. Senaste mötet hölls 2 maj och dialogen kommer fortsätta med
Energiföretagen som sammankallande aktör framöver.
5. Kansliet informerar

Christa Ahlenblom, Bredbandsforums kansli, informerar om det pågående
arbetet i Bredbandslyftet. I närtid genomförs Bredbandslyftet i fyra
kommuner och dialog förs med ytterligare åtta kommuner för eventuella
Bredbandslyft under hösten 2019.
6. Övriga frågor

Mikael Ek, Svenska stadsnätsföreningen, lyfter genomförda och pågående
föreskriftsändringar i Jordbruksverket regelverk kring upphandling och
konkurrensutsättning. Även Gunilla Glasare, SKL, framhåller att det är
viktigt att stadsnäten inte missgynnas i pågående och kommande utbyggnad
och att man förstår stadsnätens plats och roll i utbyggnaden. Christina
Nordin, Jordbruksverket, svarar att det rör sig om föreskriftsändringar som
har sin bakgrund i anmärkningar från EU-kommissionen och att
myndigheten därmed är bundna att genomföra föreskriftsändringen. Dan
Sjöblom, PTS, nämner att man inkommit med yttrande till Jordbruksverket i
samband med remitteringen av föreskriftsändringen.
Som ytterligare övrig fråga lyfter Gunilla Glasare, SKL, de regionala
bredbandskoordinatorerna och deras roll med anledning av det
samverkansavtal som Regionsamverkan Sydsverige med regionerna Halland,
Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Skåne ingått med IP-Only.
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7. Kommande möten

Ordförande Anders Ygeman anger att nästa möte är planerat att äga rum den
15 oktober.
8. Mötet avslutas

Ordförande Anders Ygeman tackar styrgruppen och övriga deltagande och
avslutar mötet.
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