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Infrastrukturdepartementet
Enheten för digitalisering

Styrgruppsmöte #28 i Bredbandsforum
Tid och plats: 15 oktober 2019 kl. 13:00 – 14:30 i Regeringskansliets lokaler.
Närvarande från styrgruppen
Statsråd Anders Ygeman, Infrastrukturdepartementet (Ordförande)
Dan Sjöblom, PTS
Jan Cedervärn, Jordbruksverket (ersatte Christina Nordin)
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
Åsa Zetterberg, IT&Telekomföretagen
Thomas Nilsson, SVT (ersatte Jimmy Ahlstrand)
Anders Nilsson, Tele2
Thomas Johanssen, Ericsson (ersatte Hanna Maurer Sibley)
Sven Jonsson, Region Norrbotten (ersatte Anna Lindberg)
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 Boman, Bredbandsforums kansli
Christian Höglund, Bredbandsforums kansli
Mattias Svanold, Bredbandsforums kansli
1. Mötets öppnande

Ordförande Anders Ygeman öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

Anders Ygeman presenterar kortfattat regeringens satsningar på
bredbandsområdet i den nyligen presenterade budgetpropositionen för år
2020.
Anders Ygeman informerar om att Jordbruksveket anmält en övrig fråga
angående aktuell status för bredbandsstödet i landsbygdsprogrammet.
Dagordningen fastställs.
2. Post- och telestyrelsens arbete med ny stödmodell på
bredbandsområdet

Dan Sjöblom, PTS, redogör kort för myndighetens arbete med
regeringsuppdraget att konkretisera hur framtidens stöd för utbyggnaden av
snabbt bredband skulle kunna utformas på ett effektivt sätt. Dan informerar
bl.a. om att förankringen av arbetet är en viktig del och att en öppen hearing
kommer att hållas den 26 november. PTS ska redovisa uppdraget senast den
17 januari 2020.
3. Statusredovisning arbestgruppen Infrastruktur för mobilt bredband
2023

Ordföranden i arbetsgruppen, Dan Sjöblom, PTS, redogör kortfattat för det
arbete som hittills genomförts i arbetsgruppen. Ett möte i arbetsgruppen har
genomförts sedan arbetsgruppen inrättades i juni vilket främst ägnades åt
genomgång och tolkning av arbetsgruppens direktiv och planering och
sättande av tidsplan för arbetet. Totalt sex möten planeras att hållas i
arbetsgruppen innan slutrapportering till styrgruppen i juni 2020.
4. Diskussion och beslut om aktiviteter 2020

Bredbandsforums kansli inleder med att beskriva det förberedande arbete
kansliet och styrgruppens ledamöter gjort under hösten för framtagandet av
underlaget till agendapunkten samt beskriver upplägget för diskussionen och
kansliets förslag till beslut. Efter genomförda diskussioner i smågrupper
redovisas i storgrupp ledamöternas kommentarer. Bl.a. lyfts att bristen på
samhällsekonomiska analyser vid beslut om bredbandsinvesteringar och att
det behövs tydligare kommunikation kring varför bredband är viktigt ur ett
medborgar- och samhällsperspektiv.
Styrgruppen beslutar sedan om aktiviteter under 2020 i enlighet med
kansliets tidigare framtagna förslag.
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5. Kansliet informerar

Bredbandsforums kansli informerar om det pågående arbetet i
Bredbandslyftet. Flera kommuner har genomfört Bredbandslyftet och
ytterligare kommuner kommer genomföra det under 2019. Det planeras för
att genomföra Bredbandslyftet i totalt 18 kommuner under 2020.
6. Övriga frågor

Jan Cedervärn, Jordbruksverket, beskriver kort status för bredbandsstödet i
landsbygdsprogrammet. Under hösten 2019 tillfördes ytterligare 195
miljoner kr till bredbandsstödet och beviljandetakten ser generellt bra ut.
Jordbruksverket vill dock uppmärksamma utbetalningstakten nu när
programperioden går mot sitt slut och uppmanar projektägare att skicka in
ansökningar om del- eller slututbetalningar så snart det går och, i fall det
finns projekt man inte ser kommer att kunna genomföras, låta projekt återgå
så att medlen kan användas i andra utbyggnadsprojekt.
7. Kommande möten

Ordförande Anders Ygeman anger att kommande möten är planerade att äga
rum den 3 mars och den 9 juni.
8. Mötet avslutas

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