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Fokus för Bredbandsforums arbete år 2023  

 
Kansliets förslag till beslut  

• Styrgruppen beslutar att Bredbandsforum år 2023 ska arbeta med fokusområde 

”Digital mobilitet och 5G”.  

• Styrgruppen ger kansliet i uppdrag att i samarbete med 

styrgruppsorganisationernas kontaktpersoner ta fram en projektplan för 

genomförande av fokusområdets övergripande målsättning. Kansliet presenterar 

projektplanen samt eventuella underlag som uppdragsbeskrivningar för specifika 

aktiviteter inom ramen för fokusområdet på nästkommande styrgruppsmöte.  

• Styrgruppen ger kansliet i uppdrag att så snart som möjligt etablera en 

referensgrupp bestående av exempelvis relevanta operatörer och nätägare, 

myndigheter och offentliga aktörer, företag och slutanvändare, 

intresseorganisationer och branschgrupper, fastighetsägare och markägare m. fl. 

 
Bakgrund till förslaget  

Bredbandsforums kansli har i samarbete med representanter från organisationerna i 

Bredbandsforums styrgrupp producerat en handlingsplan med möjliga fokusområden för 

Bredbandsforums verksamhet 2022-20251. Styrgruppens ledamöter har i oktober 2022 

haft möjlighet att utifrån respektive organisations perspektiv välja ut ett fokusområde 

som Bredbandsforum bör prioritera år 2023.  

13 ledamöter inkom med svar på frågan om vilket fokusområde Bredbandsforum bör 

fokusera på år 2023. Området ”Digital mobilitet och 5G” fick nio 

förstahandsprioriteringar, två ledamöter prioriterade ”Bredband för hållbarhet” högst, och 

”Vägledning” respektive ”Efteranslutningar” erhöll en förstahandsprioritering vardera. 

Fokusområdet ”Digital mobilitet och 5G” syftar i korthet till att genom samverkan 

identifiera åtgärder för att skapa bättre täckning för mobilt bredband i områden där 

tillgången idag är bristfällig samt effektivisera och förenkla övergången till nästa 

generations mobilnät. 

Diskussionsfrågor 

1. Vilka viktiga frågeställningar möter er organisation vad gäller digital mobilitet 

och 5G?  

2. Är ni bekymrade över någon aspekt av den nuvarande utvecklingen eller 

framtiden? 

3. Vilka frågeställningar eller utmaningar är passande att bearbeta i samverkan? 

                                                        
1 https://bredbandsforum.se/media/1331/bredbandsforums-handlingsplan-2022-2025.pdf 
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4. Ett mycket stort antal aktörer är eller kommer vara beroende av digital mobilitet. 

Hur bred samverkan bör Bredbandsforum initiera på området? 

5. Bör kansliet använda sina resurser för utredning och analys eller bör kansliet 

fokusera på att skapa nätverk och samverkansytor? 

6. Vilken roll vill styrgruppsledamöterna spela i genomförandet av fokusområdet? 
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