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Infrastrukturdepartementet
Enheten för digitalisering

Styrgruppsmöte #30 i Bredbandsforum
Tid och plats: 9 juni 2020 kl. 13:00 – 14:00, digitalt möte.
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
Carl-Johan Rydén, Tele2 (ersatte Anders Nilsson)
Jacob Bolin IP-Only (ersatte Fredrik Borg)
Anders Olsson, Telia Sverige
Hanna Maurer Sibley, Ericsson
Anna Lindberg, Region Norrbotten
Terese Bengard, Hela Sverige ska Leva
Närvarande utöver styrgruppen
Johan Moström, Politisk sakkunnig till statsrådet Anders Ygeman
Gustaf Molander, Enheten för digitalisering, Infrastrukturdepartementet
Ulrika Lindberg, Enheten för digitalisering, Infrastrukturdepartementet
Nicklas Liss-Larsson, Kanslichef, Bredbandsforums kansli
Christian Höglund, Bredbandsforums kansli

1. Mötets öppnande

Ordförande Anders Ygeman öppnar mötet, hälsar alla välkomna och
fastställer agendan.

2. Runda runt bordet med covid-19-perspektiv

En runda runt bordet genomförs där ledamöterna får möjlighet att berätta
hur deras organisationer och arbetet med den digitala infrastrukturen
påverkats av covid-19-pandemin.
På det stora hela så har branschen för digital infrastrutktur klarat sig relativt
bra genom krisen med inga större störningar i näten. Det har varit mycket
fokus på att upprätthålla funktionell drift, vilket man lyckats med väl. Man
noterar ett ändrat användningsmönster av den digitala infrastrukturen och
har gjort nödvändiga justeringar för att möta detta. Avseende utbyggnaden
så har den fortsatt i relativt samma omfattning men primärt med
utomhusarbete och inte faktisk installation i hushåll i samma utsträckning.
Pandemin har ytterligare illustrerat behovet av digital infrastruktur och att
alla idag inte har tillräcklig uppkoppling. Flera ledamöter nämner att det i
mångas organisationer i långsamt tempo börjar återgå till att arbeta på
kontoret.
3. Redovisning arbetsgrupp Infrastruktur för mobilt bredband 2023

Dan Sjöblom, ordförande för arbetsgruppen, redovisar arbetsgruppens
resultat tillsammans med Christian Höglund från Bredbandsforums kansli.
Slutrapporten finns tillgänglig på Bredbandsforums hemsida.
Styrgruppen beslutar att Bredbandsforums kansli påbörjar planeringen för
genomförandet av det pilotprojekt som föreslås i slutrapporten, i syfte att
utveckla en samverkansprocess för utbyggnad av mobilnät.
4. Presentation av direktiv till ev. kommande arbetsgrupp

Nicklas Liss-Larsson, Bredbandsforums kansli, redogör för det förslag till
direktiv som kansliet tagit fram inför mötet.
I efterföljande diskussion lyftes bland annat att det vore bra med kommunala
och regionala företrädare representerade i arbetgsgruppen.
5. Kansliet informerar

Bredbandsforums kansli informerar om det pågående arbetet med
Bredbandslyftet och hur det påverkats av pågående covid-19-pandemi.
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6. Övriga frågor

Inga övriga frågor.
7. Kommande möten

Ordförande Anders Ygeman anger att kommande möte planeras att äga rum
den 7 oktober 2020.
8. Mötet avslutas

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