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Agenda
1. Ordföranden öppnar mötet
2. Runda runt bordet (Covid-19-perspektiv)
3. Redovisning av arbetsgrupp Infrastruktur för mobilt bredband 2023
4. Presentation av direktiv till ev. kommande arbetsgrupp
5. Kansliet informerar
6. Övriga frågor
7. Kommande möten
8. Mötet avslutas
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Runda runt bordet



Redovisning av 
arbetsgrupp Infrastruktur 
för mobilt bredband 2023



Arbetsgruppsdeltagare
Ordförande
‒ Dan Sjöblom, Post- och telestyrelsen

Gruppdeltagare
‒ Cecilia Reje, Lantbrukarnas Riksförbund 
‒ Cecilia Sjödén, Torsby kommun 
‒ Elisabeth Grefalk, Tele2 AB
‒ Erik Larsson, Region Värmland
‒ Hanna Maurer Sibley, Ericsson AB
‒ Jan Boström, Post- och telestyrelsen
‒ Johan Falk, LuNet
‒ Maria Jonsson, Tre
‒ Mats Isaksson, Telenor
‒ Michaela Stenman, Sveriges Kommuner och Regioner
‒ My Bergdahl, IT&Telekomföretagen
‒ Patrik Pozzolini, Telia Company
‒ Peter Bryne, Svenska stadsnätsföreningen 

Projektledning och administrativt stöd
‒ Christian Höglund och Mattias Svanold, Bredbandsforums Kansli
‒ Jan Nilsson, Analysys Mason AB 
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• Mobiloperatörernas nät är bäst lämpade att möta 
användarnas behov och krav..

• …men en fortsatt etablering av sändarplatser är 
nödvändig

• Nya tekniklösningar som 5G löser inte täckningsproblem

Förutsättningar för 
arbetet
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Mobilitetsmålet 2023 - ett efterlängtat mål

Men ett mål med utmaningar.
Prestanda ska möta förväntansbild 
Oklart ansvar 
Samma förväntningar i hela Sverige
Var människor normalt befinner sig 
Mobila arbetsplatser

Hur kan 
infrastrukturen för 

mobiloperatörernas 
nät förbättras?

2(2)
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Kan vi uppfylla mobilitetsmålet 2023?

– Inom tätorter förväntas marknadskrafterna kunna 
hantera förväntansbilden

– Förväntansbilden kommer vara svår att möta 
på landsbygden
vid exempelvis transporter (buss och tåg), ensamarbete, 

mobil verksamhet inom skogs- och lantbruk

Mobilitetens 
måluppfyllelse
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Hur kan 
infrastrukturen för 

mobiloperatörernas 
nät förbättras?

2(2)

Mobilitetens måluppfyllelse, vad händer efter år 2023?

– Mobilitetsmålet har inte någon framåtriktad verkan efter 
år 2023

– En ny riktning måste pekas ut för offentliga och privata 
aktörer

– Mobila infrastrukturer = Digital infrastruktur för många 
på landsbygden 

– Utan fortsatt utbyggnad försvåras möjligheterna att nå 
regeringens vision om ett hållbart digitaliserat Sverige

– För att Sverige ska vara bäst i världen på att använda 
digitaliseringens möjligheter behöver täckningen och 
prestandan antagligen öka år för år, även bortom år 
2023
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Vilka utmaningar finns för etablering av nya 
sändarplatser?

– Flyghinderområden och säkerhetsskyddslagen
– Bygglov nekas
– Avsaknad av fiber
– Svårigheter med marktillträde
– Förgävesplanering av nya sändarplatser
– Avsaknad  av samordning och standardisering av 

lokalhyresavtal

Hur kan 
infrastrukturen för 

mobiloperatörernas 
nät förbättras?

2(2)



2021-02-21

13

Hur ska vi lösa utmaningarna?

– Ny samverkansprocess
– Målet med en ny samverkansprocess 

– Öka samverkan mellan offentliga och privata aktörer
– Sänka investeringströskeln för mobiloperatörer
– Skynda på processerna

– Framtagandet av samverkansprocess
– Pilotprojekt för utveckla arbetsgruppens förslag 

– Standardiserad process utifrån lokala förutsättningar
– Central koordinering på regional nivå
– Lokal samverkan

Hur kan 
infrastrukturen för 

mobiloperatörernas 
nät förbättras?

2(2)



Mobilitets-
mål 

Frekvens-
band

DialogerFrämjande

Stöd
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Arbetsgruppens 
huvudsakliga 

slutsatser och förslag

• En vision bortom år 2023 
• Komplettering av bredbandsmålen för 2020 och 2025
• Kommuner och regioner skapar handlingsplaner

• Utveckling av ny 
samverkansprocessen

• Uppdatering av PTS 
rapport om samhällsmaster

• Tilldelning av 
frekvensband med 
anpassade 
täckningskrav

• Försvarsmakten uppdras att 
delta i dialoger

• Kommuner och operatörer ska 
vid behov samarbeta om 
sändningplatser

• Statligt investeringsstöd
• Kommuner och regioner 

bör få stöd och vägledning
• Förlängning av 

Bredbands-
koordinatorernas uppdrag 



Avslutning
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Förslag till beslut
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Bredbandsforums kansli påbörjar planeringen för genomförandet av 
pilotprojekt i syfte att utveckla en samverkansprocess för utbyggnad 
av mobilnät



Presentation av direktiv 
för ev. kommande 
arbetsgrupp



Bakgrund
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• Samverkansavtal, intentionsavtal och avsiktsförklaringar tecknas 
av olika konstellationer av offentliga och privata aktörer 

• Avsaknad av samlad bild över betydelsen för att nå 
bredbandsstrategins mål

• Aktuell fråga inom Bredbandslyftet

• Beslutades vid förra styrgruppsmötet att direktiv tas fram för en 
arbetsgrupp med denna inriktning
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• Betydelsen för 
– utbyggnadstakten
– Roll- och ansvarsfördelning
– områden med särskilda utmaningar för kommersiell 

utbyggnad
– främjandet av mobilmålet

Öka kunskaper 
och få gemensam 

bild
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• Förutsättningar då samverkansavtal kan vara särskilt 
intressanta

• Vägledning i processer för att ta fram och följa upp 
samverkansavtal 

• Vägledning i innehållets betydelse för 
genomslagskraften

• Belysa om ökad likformighet är önskvärd

• Lyfta goda exempel

Önskvärda resultat



Vidare process
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Beslut om direktiv och tillsättande av arbetsgrupp tas 
efter regeringens ställningstagande om 
Bredbandsforum 



Kansliet informerar



Bredbandslyftet  - erbjudande t.o.m. 2020
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Lägre efterfrågan vt. 2020 på grund av Covid-19

 Anpassat bredbandslyftet till digital form och utifrån situationen

 Bredbandsforums kansli samverkar med mellansvenska regionerna för att ta 
fram ett koncept för regionala lyft



Status Bredbandslyftet
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Genomförda Bredbandslyft 
 Mullsjö (Reg. Jönköping)

 Gnesta (Reg. Sörmland)

 Norrtälje (Reg. Sthlm)

 Pajala (Reg. Västerbotten)

 Ånge (Reg. Västernorrland)

 Skövde (Reg. Västra Götaland)

 Norberg (Reg. Västmanland)

 Bollebygd (Reg. Västra Götaland)

 Pågående Bredbandslyft

 Strömsund (Reg. Jämtland)

 Sigtuna (Reg. Stockholm)

 Tierp (Reg. Uppsala)

 Nynäshamn (Reg. Sthlm)

 Kramfors (Reg. Västernorrland) 

 Nykvarn (Reg. Sthlm)

 Säter (Reg. Dalarna)

 Vansbro (Reg. Dalarna)

 Hultsfred (Reg. Kalmar)

 Lysekil (Reg. Västra Götaland)



Röd tråd – vanligaste utmaningarna..
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• Marknadsunderlag – fördjupad (GIS)analys

• Landsbygdsnäten – analys och prioritering

• Finansiering – investeringsnivå/ -styrning

• Operatörsrelationer – dialog, samverkan

• Markavtal & schaktvillkor – kostnadseffektiva villkor

• Efterfrågan – uppföljning intresse/behov, informationsinsatser

• Alternativa tekniklösningar – överblick möjligheter 



Feedback - Bredbandslyftet
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• Möjlighet för kommunens bredbandsansvarige nå fram till politiken 

• Insikt om kommunens roll/ansvar, nytta och behov samt problem och möjligheter

• Viktigt få till samsyn för ledning och politik/olika förvaltningar inför det fortsatta 
bredbandsarbetet/digitaliseringsplaner

• Stärkt mandat för arbetet bredbandsfrågan (extra fokus, resurser..)

• Utifrån och in-perspektiv, bra marknadsinput

• Värdefullt få analys av möjliga strategiska vägval / förslag på insatser

• Bidragit till ökad handlingskraft och nytändning i bredbandsfrågan



Enkätfrågor till dem som medverkat
• Bredbandslyftet bidrog till stärkt insikt och 

samsyn om nyttan och betydelsen av bra 
bredband i kommunen?

• Bredbandslyftet bidrog till kunskap om 
utmaningens ekonomiska storlek – d.v.s. 
kostnaderna för att nå bredbandsmålen i 
kommunen?

• Bredbandslyftet bidrog till en konstruktiv 
diskussion om kommunens handlingsalternativ 
framåt för att få mer bredband utbyggt?

• Bredbandslyftet bidrog till ökad handlingskraft 
och nytändning i bredbandsfrågan för er?

• Bredbandslyftet stärkte den regionala 
bredbandskoordinatorn roll som resurs för 
kommunens bredbandsutmaning?

• Bredbandslyftet bidrog till stärkta förutsättningar 
för kommunens bredbandsansvarige att lyckas i 
arbetet?

• Skulle du rekommendera Bredbandslyftet för 
andra kommuner för vägledning i 
bredbandsutmaningen?



Övriga frågor



Kommande möten



Kommande möten

# 32 XX oktober kl. 13



Mötet avslutas
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