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Fokus för Bredbandsforums arbete år 2022  

Kansliets förslag till beslut 
• Styrgruppen beslutar att Bredbandsforum år 2022 ska arbeta med 

fokusområde ”Måluppfyllnad 2025”. 
• Styrgruppen ger kansliet i uppdrag att ta fram uppdragsbeskrivningar och 

nödvändiga underlag för fokusområdets specifika aktiviteter samt en 
projektplan för genomförande av fokusområdets övergripande målsättning. 
Kansliet presenterar dessa underlag på det första styrgruppsmötet år 2022.  

• Styrgruppen beslutar om en arbetsordning för Bredbandsforum enligt nedan 
punkt ”om arbetssätt och roller”. 

Bakgrund till förslaget 
Bredbandsforums kansli har i samarbete med representanter från organisationerna i 
Bredbandsforums styrgrupp producerat en handlingsplan för Bredbandsforums 
verksamhet 2022-2025. Handlingsplanen består av fem fokusområden som behandlar 
viktiga ämnen och frågor med relevans för uppfyllnad av målen i regeringens 
bredbandsstrategi. Styrgruppens ledamöter har i oktober 2021 haft möjlighet att 
utifrån respektive organisations perspektiv välja ut ett fokusområde som 
Bredbandsforum bör prioritera år 2022. 

”Måluppfyllnad 2025” prioriterades högst av flest ledamöter, med dubbelt så många 
förstahandsprioriteringar (6) som nästföljande fokusområde, ”Digital mobilitet och 
5G” (3). Även området ”Vägledning” prioriterades högst av några ledamöter (2), 
medan områdena ”Efteranslutningar” och ”Bredband för hållbarhet” inte erhöll några 
förstahandsprioriteringar.  

Om arbetssätt och roller 
Att Bredbandsforum väljer att arbeta med tematiska fokusområden kan leda till en 
större flexibilitet i hur forumet och kansliet angriper olika frågeställningar. 
Respektive fokusområdes aktiviteter kan exempelvis genomföras med hjälp av en 
större bredd av verktyg, aktörer och arbetsformer. I Bredbandsforums tidigare 
arbetssätt – där frågor behandlats i avgränsade arbetsgrupper – har ett beslutat direktiv 
och en styrgruppsledamots ordförandeskap gett tydlig vägledning i hur arbetet ska 
genomföras, och säkerställt leverans i enlighet med styrgruppens förväntningar. I 
detta nya arbetssätt kan frånvaron av beslutade direktiv göra att Bredbandsforums 
kansli är i större behov av löpande rådgivning och justering under arbetets gång.  
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Styrgruppens ledamöter kan därför behöva spela en mer aktiv rådgivande roll än 
tidigare, och kansliet kan ha ett behov av en mer regelbunden kontakt med 
styrgruppens organisationer. Bredbandsforums kansli föreslår därför följande 
arbetsordning: 

• Bredbandsforums kansli ansvarar för att ta fram underlag så som exempelvis 
uppdragsbeskrivningar, projektplaner, förstudier eller 
kommunikationsplaner. 

• Bredbandsforums styrgruppsledamöter bistår kansliet med en kontaktperson 
från respektive organisation som vid behov kan ge rådgivning i processen att 
ta fram ovan underlag. 

• Bredbandsforums styrgrupp ansvarar för att besluta om, följa upp, och vid 
behov ge råd och rekommendera justeringar i genomförandet av de 
aktiviteter som beskrivs i ovan underlag – detta sker i första hand på 
Bredbandsforums styrgruppsmöten. 

• Bredbandsforums kansli ansvarar för att projektleda, genomföra, och 
slutrapportera de aktiviteter som Bredbandsforums styrgrupp beställer. 

• Undantaget från ovan är de fall där styrgruppen beslutar att genomföra en 
traditionell arbetsgrupp, med ett beslutat direktiv och en styrgruppsledamot 
som ordförande. 
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