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Uppföljning och prioritering av förslag inom
Bredbandsforum – oktober 2019
Baserat på bidrag från styrgruppen under september månad har
Bredbandsforums kansli sammanställt ett förslag på vilka aktiviteter som bör
prioriteras under kommande verksamhetsår.
Arbetsgrupper och större aktiviteter

Ingen av de föreslagna arbetsgrupperna – ”Avtal som verktyg för samverkan kring
bredbandsutbyggnad” och ”Likabehandling och konkurrensneutralitet på
bredbandsmarknaden” – prioriterades tillräckligt tydligt av ledamöterna i
styrgruppen. De två förslagen fick samma antal röster, och möttes båda av relevanta
invändningar. Några ledamöter i styrgruppen bidrog även med nya förslag till större
aktiviteter som de ansåg borde prioriteras. Kansliet bedömer därför att de olika
förslagen bör utforskas och förtydligas.
Det första tillkommande förslaget är att tillsätta en arbetsgrupp i syfte att analysera
och kommunicera om samhällsnyttan som utbyggnad av bredbandsinfrastruktur
medför. Arbetsgruppens uppdrag kan bland annat vara att identifiera och påvisa
nyttoeffekter som bredbandsutbyggnaden skapar i Sveriges kommuner och regioner.
Det andra tillkommande förslaget handlar om att utvärdera möjligheten att förändra
eller bredda Bredbandsforums fokus. Bakgrunden är att takten i digitaliseringen måste
öka för att möta stora samhällsutmaningar, men det behöver ske på ett säkert och
kontrollerat sätt. Bredbandsforum skulle med ett breddat fokus och kompletterat med
en del nya aktörer kunna utgöra en plattform för dialog om dessa frågeställningar.
Kansliets förslag till beslut:
• Styrgruppen ger kansliet i uppdrag att ta fram fördjupade inriktningsförslag
för arbetsgrupperna ”Avtal som verktyg för samverkan kring
bredbandsutbyggnad”, ”Likabehandling och konkurrensneutralitet på
bredbandsmarknaden”, samt ”Samhällsnyttan med bredband”.
Inriktningsförslagen presenteras inför nästa styrgruppsmöte och kan ligga till
grund för omröstning om vilket alternativ som ska utformas till ett direktiv
för Bredbandsforums nästa arbetsgrupp.
• Styrgruppen ger kansliet i uppdrag att tillsammans med
Infrastrukturdepartementet förbereda en diskussionsövning om att förändra
eller bredda Bredbandsforums fokus. Övningen genomförs på
Bredbandsforums nästa styrgruppsmöte.
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Diskussionsfrågor:
1) En arbetsgrupp som fokuserar på samhällsnyttan med utbyggnad av
bredbandsinfrastruktur är ett förslag från en ledamot i styrgruppen. Anser en
majoritet av styrgruppen att kansliet bör arbeta vidare med frågeställningen
och ta fram ett inriktningsförslag?
2) Vilka aspekter av samhällsnytta för kommuner och regioner bör en sådan
arbetsgrupp analysera och kommunicera om?
3) Att utreda möjligheterna att bredda Bredbandsforums fokus kan ske på olika
sätt. Är kansliets förslag att styrgruppen genomför en diskussionsövning
tillräckligt som ett första steg?
Dialoggrupper

Dialoggruppen om roller och ansvar för drift och felavhjälpning i fastighetsnät vid
leverans av samhällstjänster prioriterades av flest ledamöter i styrgruppen.
Bakgrunden är att Bredbandsforums arbetsgrupp Infrastruktur för digitalisering
identifierade att det råder en osäkerhet kring fastighetsnäten i Sverige. Nätens ägare
omfattas inte av lagens krav på driftsäkerhet, och driver inte alltid sina nät med
samma krav som finns på de allmänna kommunikationsnäten, t ex vad gäller
dokumentation, driftsorganisation och felavhjälpning. Denna dialogaktivitet kan
exempelvis resultera i en kartläggning av roller och ansvar.
Ett mindre antal ledamöter ansåg att Bredbandsforum bör prioritera dialoggrupper
med offentliga aktörer som innehar bredbandsinfrastruktur, samt dialoggrupper med
fokus på omvärldsbevakning och teknisk framsyn. Dessa behöver kompletteras med
förslag på vilka aktörer och frågor som bör avhandlas.
Kansliets förslag:
• Styrgruppen ger kansliet i uppdrag att formera en dialoggrupp för att
diskutera roller och ansvar för drift och felavhjälpning i fastighetsnät vid
leverans av samhällstjänster.
Diskussionsfrågor:
1) Vilka offentliga aktörer som innehar bredbandsinfrastruktur vill
styrgruppens ledamöter se en utökad samverkan med inom ramen för
Bredbandsforum?
2) Vilka frågor kan en dialoggrupp med fokus på omvärldsbevakning och
teknisk framsyn fokusera på?
Enskilda aktiviteter

Frågeställningarna om efteranslutningar prioriterades av majoriteten av ledamöterna i
styrgruppen. Kansliet bör enligt prioriteringsövningen främst undersöka hur
efteranslutningar bättre kan inkluderas i bredbandssamordnares och
bredbandskoordinatorers arbete, samt i kommunala och regionala bredbandsstrategier
och handlingsplaner, samt inventera, analysera och komplettera data och statistik om
efteranslutningsadresser i syfte att främja en bättre samordning.
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Kansliets förslag:
•

•

Styrgruppen ger kansliet i uppdrag att genomföra en förstudie i hur
efteranslutningar hanteras i kommunala och regionala bredbandsstrategier,
och i samband med detta intervjua ett antal kommunala och regionala
bredbandskoordinatorer eller bredbandssamordnare.
Styrgruppen ger kansliet i uppdrag att – med hjälp av Post- och telestyrelsens
statistik – undersöka hur data och statistik om efteranslutningar kan förbättras
eller förtydligas.

Bredbandsforum
kontakt@bredbandsforum.se
bredbandsforum.se

