Anteckningar från Nystartsgruppen,
arbetsgruppsmöte 4, 2017-01-18
Deltagare: Catarina Wretman, Kajsa Frisell, Camilla Jönsson, Per Augustsson, Göran Wide,
Jimmy Stigevall, Sebastian Tolstoy, Jacob Bolin, Dan Lems, Robert Liljeström, Patrik Sandgren,
Annika Järvebro och Anna Wibom
Frånvarande: Christian Elmehagen

Kommunikation och information:

Utgångspunkten är att ordförande primärt sköter kommunikationen. Om någon pratar om
arbetsgruppens arbete är det viktigt att trycka på att det är ett pågående arbete och att det är
många intressenter i gruppen.
Diskussion om regeringens bredbandsstrategi:

-

Viktigt att regeringen presenterar en digital strategi för att få ihop helheten.
Hur förhåller sig arbetsgruppens arbete och bredbandsstrategin till landsbygdsutrednings 75
förslag? Arbetsgruppen bör fånga upp de förslag som rör bredband.
Hur ska målen mätas? Är det en ambitionshöjning eller ambitionssänkning i o m att
regeringen pratar om homes passed. Det är viktigt att det finns en tydlighet kring målen
eftersom det annars blir svårt att föra dialog med intressenter på regional och lokal nivå.
De problem som identifierades 2009 har vuxit och utmaningarna måste åtgärdas och
kommas åt. Om vi inte hittar lösningar kommer det att skapa problem.
Mobilmålet – applikationstäckning: Begreppet bör tydliggöras, dvs vad innebär det, hur
påverkar det IoT. Det behöver även tydliggöras i arbetsgruppens rapport.
En kommande ”5G-utbyggnad” kommer ställa krav på kommunala processer om det ska
finnas antenner i varje lyktstolpe, etc. Det blir viktigt med processer som fungerar och dåliga
processer på kommunal nivå kan vara ett stort hinder. Viktigt att tillverkare och operatörer
att göra antenner som smälter in i stadsmiljön.

Klarmarkering av beskrivningar av utmaningsområde 1-4.

Synpunkter har inkommit och arbetats in.
Klarmarkering av följande utmaningar fram till ”Vägar framåt”:
-

Landsbygdsutmaning
Engagemang i kommuner
Samverkan

Utmaningen Kommunala processer

SKL: Står inte bakom kommunala processer. Kan inte acceptera texten, då de upplever att den
svartmålar kommunerna.
Catarina Wretman kommer att kontakta Gunilla Glasare, för att försöka lösa ut frågan.

Diskussion om Brist på information och kommunikation

Texten bör kompletteras med att det finns förväntning på att många kommer att uppdatera sina
kommunala bredbandsstrategier vilket bör generera ett lösningsförslag som är att ta fram en
checklista med vad en strategi bör innehålla.
Andra förslag som bör tydliggöras:
Hur gör man informationen lätt att söka och var ska man hitta det. Bredbandforums hemsida bör
göras om. Gör det lättare att komma fram till relevant information. Vi får inte glömma bort
fiberföreningar. Det bör vara fokus på information till dessa. I det förslaget bör även ett
eventuellt kommande projekt mellan Coompanion, HSSL och LRF beskrivas.
Utnyttja regionala bredbandskoordinator - men de behöver också hjälpas. Det ena utesluter inte
det andra.
En debattartikel från styrgruppen kring bredbandsstrategi skulle kunna lyfta bredbandsfrågan nu.
Att identifiera rätt målgrupper är utmaning i sig. Förslag är att tydliggöra 3-4 viktiga målgrupper,
t.ex. fiberföreningar, regionala och kommunala bredbandskoordinatorer, politiker, etc.
Diskussion om robusta och driftsäkra nät

I tidigare arbetsgrupper, har fokus varit på infrastruktur. Nu ses en glidning mot tjänstelagret i
värdekedjan.
Mängden elavbrott har ökat markant och detta ställer till problem för operatörerna. Det är något
som borde lyftas.
Samhällskritisk infrastruktur kan vara ett område att lyfta in i robusthet och i så fall lägga förslag
på att det bör utredas. Vad kan det tänkas innebär om bredband blir en samhällskritisk
infrastruktur?
SSNf gör mycket arbete kring kvalitetskontroll. Om möjligt bör arbetsgruppens förslag att ”ta
rygg” på det arbetet.
Anmälningsplikten är en viktig del för att kraven ska träffa alla. Fiberföreningar bör därför
omfattas.
Diskussion om Digitalisering – var god dröj

Utmaningen handlar mycket om kompetensnivå. Definiera därför vad digitalisering är.
Digitalisering är lite apart och därför bör vi föra att in att infrastruktur är en förutsättning för att
digitalisering ska kunna ske.
Folkbildning generellt, dvs generell kunskapshöjning måste ske på bestämmande nivå både inom
offentligt och privat. Ny punkt som bör föras fram. Det är viktigt att täcka in privatpersoner,
företagare, kommun, mfl. IoT är ett tydligt digitaliseringsexempel. T.ex. luftmätning,
vattenmätning, mätning generellt av olika aspekter.
Mål finns från Digital Agenda som säger ”världsklass”, men inte några mätbara mål. Men vem
följer upp det?

Förslag 3 om upphandlingsstöd kring e-tjänster bör snarare skrivas om med fokus på plattform
och kompetens.
Lägg förslag om goda exempel som innebär mer än den lista med goda exempel som SKL tar
fram.
Diskussion om Digitalt utanförskap

Området läggs in i den inledande beskrivningen till slutrapport.
Struktur för vägar framåt

Underlag kommer att skickas ut inför nästa möte inför diskussion kring vägar framåt. Målet är att
spetsa till förslagen, identifiera förslag som saknas samt ev rensa bland befintliga förslag.

