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Infrastrukturdepartementet
Enheten för digitalisering

Styrgruppsmöte #29 i Bredbandsforum
Tid och plats: 3 mars 2020 kl. 13:00 – 14:30 i Regeringskansliets lokaler.
Närvarande från styrgruppen
Statsråd Anders Ygeman, Infrastrukturdepartementet (Ordförande)
Dan Sjöblom, PTS
Christina Nordin, Jordbruksverket
Haval van Drumpt, Tre
Mikael Ek, Svenska stadsnätsföreningen
Gunilla Glasare, SKR
Jimmy Ahlstrand, Telenor Sverige (ersatte Kaaren Hilsen)
Åsa Zetterberg, IT&Telekomföretagen
Henrik Selin, SVT (ersatte Jimmy Ahlstrand)
Anders Olsson, Telia Sverige
Hanna Maurer Sibley, Ericsson
Sven Jonsson, Region Norrbotten (ersatte Anna Lindberg)
Närvarande utöver styrgruppen
Daniel Wolski, Politisk sakkunnig till statsrådet Anders Ygeman
Gustaf Molander, Enheten för digitalisering, Infrastrukturdepartementet
Ulrika Lindberg, Enheten för digitalisering, Infrastrukturdepartementet
Nicklas Liss-Larsson, Kanslichef, Bredbandsforums kansli
Christa Ahlenblom, Bredbandsforums kansli
Åsa Boman, Bredbandsforums kansli
Christian Höglund, Bredbandsforums kansli

1. Mötets öppnande

Ordförande Anders Ygeman öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

2. Diskussion och beslut om inriktningsförslag till arbetsgrupp

Nicklas Liss-Larsson redogör för bakgrunden till diskussionen och de tre
inriktningsförslagen. Diskussionen om de tre förslagen visar att det finns
jämt stöd för förslag 2 Avtal som verktyg för samverkan kring bredbandsutbyggnad
och förslag 3 Samhällsnyttan med bredbandsinfrastruktur. Efter att alla i
styrgruppen fått föra fram sin position i diskussionen föreslår ordföranden
att gå vidare med förslag 2, men att förslag 3 bör följas upp i separat ordning
av kansliet.
Styrgruppen beslutar enligt ordförandens förslag.
3. Diskussion om ändrat fokus för Bredbandsforum

Nicklas Liss-Larsson redogör för bakgrunden och upplägget för
diskussionen. Styrgruppens ledamöter delas in i smågrupper och diskuterar
utifrån de tre diskussionsfrågor som förberetts. Därefter leder ordföranden
diskussionen och låter respektive smågrupp presentera för styrgruppen. Det
lyfts att Bredbandsforum fyller en viktig funktion och att utbyggnadsfrågan
fortfarande är central men att också andra perspektiv såsom säkerhet och
tillförlitlighet i infrastrukturen för tjänster som tillhandahålls över
bredbandsnäten kunde ta större plats. Styrgruppens sammansättning kan
behöva ses över för att anpassas till dessa nya perspektiv. Det lyftes att
Bredbandsforum inte skulle ha samma genomslagskraft om det lades ut på
en myndighet, att det är en styrka att ansvarig minister är ordförande. Det
behöver samtidigt vara relevant och till nytta för ministern. Regeringens
satsning på regionala bredbandskoordinatorer lyftes också fram som en
positiv insats som också Bredbandsforum haft nytta av.
Ordföranden tackade för diskussionoen och de inspel som fördes fram.
4. Statusredovisning arbetsgruppen Infrastruktur för mobilt bredband
2023

Ordföranden i arbetsgruppen, Dan Sjöblom, PTS, redogör kortfattat för det
arbete som hittills genomförts i arbetsgruppen. Sådant som diskuterats i
arbetsgruppen är bl.a. definitionen av bredbandsmålet 2023, olika tekniska
lösningar, samverkansmodeller och samhällsmaster samt olika typer av
piloter. Totalt sex möten planeras att hållas i arbetsgruppen innan
slutrapportering till styrgruppen i juni 2020.
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5. Kansliet informerar

Bredbandsforums kansli informerar om det pågående arbetet. Den
promemoria om efteranslutningar som tagits fram av kansliet presenteras
kort. I efterföljade diskussion lyfter flera ledamöter att promemorian är bra
och att den lyfter olika viktiga delar såsom efterfrågan och det regionala och
lokala perspektivet.
6. Övriga frågor

Sven Jonsson, Region Norrbotten, lyfter att det råder stora skillnader mellan
de stödbehov som finns för utbyggnad och de medel som regeringen
aviserat att man satsar på PTS nya stödmodell.
7. Kommande möten

Ordförande Anders Ygeman anger att kommande möten är planerade att äga
rum den 9 juni och 7 oktober.
8. Mötet avslutas

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