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1.1 Sammanfattning
Sammantaget har 2015 präglats av stora förändringar i uppdraget för Bredbandsforums
kansli.
Bredbandsforums kansli har sedan starten 2010 haft i uppdrag att stödja forumets arbete.
Under året har fokus varit utbyggnad av fiber till villa samt frågor kring kopplingar
mellan tjänster och infrastruktur. Regeringen beslutade hösten 2015 att förlänga
forumets mandat till år 2020, bl.a. efter en utvärdering av Statskontoret.
Under 2014 fick kansliet av styrgruppen uppgiften att stödja de lokala fiberföreningarnas
arbete med en organisation som målbild. Kansliet startade i mars 2015 Byanätsforum.
Byanätsforum är ett nätverk för bredbandsutbyggnad i hela landet. Under året har ca 300
byanät gått med i nätverket och kansliet har samlat relevant information på
Byanätsforums hemsida.
I maj 2015 beslutade Regeringen om s.k. Regionala Bredbandskoordinatorer i samtliga
län. Samtidigt fick PTS i uppdrag av regeringen att svara för ett sekretariat som ska
stödja koordinatorerna. Under hösten 2015 har sekretariatet, som är inrymt inom
Bredandsforums kansli, förberett arbetet bl.a. genom kontakter med alla län inför den
gemensamma uppstarten som skede i februari 2016.
Under året så har således verksamheten fått förnyat förtroende och gått från att stödja
samverkan på nationell nivå inom ramen för Bredbandsforum till samverkan även på
regional nivå genom de Regionala koordinatorerna och lokal nivå genom Byanätsforum.
Nedan följer en översiktlig redogörelse för Bredbandsforums kanslis verksamhet 2015.
Den omfattar de tre verksamheter som kansliet har till uppgift att stödja nämligen
Bredbandsforum, Byanätsforum och de Regionala bredbandskoordinatorerna samt
Kommunikation, Övrig verksamhet och Styrning och uppföljning av kansliets
verksamhet.
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1.2 Bredbandsforum
Bredbandsforums kansli
Post- och telestyrelsen (PTS) ska enligt myndighetens regleringsbrev för 2015 ansvara
för ett kansli som stödjer arbetet i Bredbandsforum. Kansliet ska vara en egen,
självständig grupp under generaldirektören. För uppdragets genomförande får PTS
disponera högst 7 500 000 kronor. Myndigheten ska redovisa den verksamhet som
bedrivits och hur medlen använts till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast
den 30 april 2016.

Styrgrupp
I Bredbandsforums styrgrupp ingick under 2015 gruppens ordförande IT-minister
Mehmet Kaplan, Jimmy Ahlstrand, Sveriges Television, Linus Jönsson, Net1, Mikael
Ek, Svenska Stadsnätsföreningen, Anne-Marie Fransson, IT&Telekomföretagen, Malin
Frenning, TeliaSonera, Nicholas Högberg, 3, Mats Lundquist, Telenor Sverige, Mattias
Grafström, Telekområdgivarna, Tomas Ekman, Tele 2, Carola Gunnarsson, Sveriges
kommuner och landsting, Göran Marby, Post- och telestyrelsen, Eva-Marie Marklund,
AC-Net, Jan Abrahamsson, Ericsson, Åsa Odell, LRF, samt Max Falk, Västra
Götalandsregionen.
Styrgrupp har haft tre möten under 2015, den 11 mars, den 9 juni och den 1 oktober.
Styrgruppen har bl.a. mottagit redovisningar från arbetsgrupper och beslutat om två nya
arbetsgrupper enligt nedan. Styrgruppen följer även genomförandet av arbetsgruppernas
förslag. Se nedan under förslagsuppföljning.
Under perioden har tre arbetsgrupper varit aktiva. Bredbandsforums arbetsgrupper har
egna sidor på forumets webbplats.

Bredband till Villa
Ordförande för gruppen var Mattias Grafström, VD vid Telekområdgivarna. Kristina
Lindbom var projektledare vid Bredbandsforum kansli. Villagruppen inledde sitt arbete
i september 2014 och slutredovisade vid styrgruppens möte den 9 juni 2015. Under
denna period träffades Villagruppen vid sju arbetsgruppsmöten samt fyra särskilda
temamöten om konsumentinformation, dataunderlag och analys av villamarknaden samt
information om alternativa accesstekniker.
Syftet med arbetsgruppen var att analysera utvecklingen av bredbandsutbyggnaden på
villamarknaden, identifiera utmaningar för en fortsatt hög utbyggnadstakt, samt
tillgängliggöra konsumentinformation om bredband till villa. Se vidare om uppdraget i
styrgruppens direktiv.
Villagruppens huvudsakliga resultat, slutsatser och rekommendationer sammanfattas i
följande fem områden:
Det finns stora skillnader i hur regioner och kommuner hanterar bredbandsfrågor, något
som i sin tur kan vara helt avgörande för hur snabbt marknadsaktörerna kan bygga ut
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bredbandsnäten. Det handlar bland annat om tillgång till markavtal, översiktsplaner,
likabehandling och ersättning till kommunerna för återställningskostnader.
 Villagruppen föreslår att SKL, Boverket och Bredbandsforum får i uppdrag att
genomföra studier och åtgärder för att öka transparensen i kommunernas
hantering av bredbandsfrågor, till exempel i utformning av markavtal.
Kommunerna behöver ett bättre kompetensstöd i sitt arbete med bredbandsfrågor, och
av den anledningen välkomnar Villagruppen regeringens förslag till att inrätta
bredbandskoordinatorer på regional nivå.
 Villagruppen rekommenderar att ett finansiellt och praktiskt stöd till inrättas
även till kommunerna för att öka engagemanget i bredbandsfrågor, till exempel
i framtagandet och genomförandet av en kommunal bredbandsstrategi.
Konsumenternas efterfrågan är en viktig drivkraft och förutsättning för
bredbandsutbyggnad. Villagruppen såg ett behov av tydlig information till konsumenter
och tog med denna bakgrund fram en praktisk vägledning till villahushåll som ger stöd
i beslut vid val av bredbandsanslutning.
 Villagruppen rekommenderar att vägledningen tillgängliggörs av såväl
marknadsaktörer i samband med erbjudanden om fiberanslutning som av
offentliga aktörer och andra som vill informera om bredband.
En förutsättning för att konsumenterna ska känna sig säkra är att avtalsvillkoren på
marknaden är tydliga och skäliga. Konsumentverket genomförde inom ramen för
Villagruppen en stickprovsgranskning av avtalsvillkor.
 Konsumentverket avser att gå vidare med tillsyn mot operatörer som har
oskäliga
villkor
samt
undersöka
förutsättningarna
för
en
branschöverenskommelse.
Villagruppen pekade också på risken att vissa områden hamnar utanför utbyggnaden av
fibernäten och såg behov av en fördjupad analys, där man analyserar olika segment av
villamarknaden och dess olika förutsättningar för kommersiell utbyggnad.
 Villagruppen rekommenderar att regionala och nationella kartläggningar
kompletteras med uppgifter om villahushållens tillgång till olika typer av
bredbandsinfrastruktur.
Under hösten 2015, efter att arbetsgruppen avslutats, har Konsumentverket inlett tillsyn
mot operatörer som har oskäliga avtalsvillkor och PTS har inkluderat fastighetsdata i
bredbandskartläggningen för 2015, vilket ökar förutsättningarna till fördjupad analys av
bredbandstillgången i villahushåll.

Samordnad Efterfrågan
Ordförande för gruppen var Carola Gunnarsson, Kommunalråd i Sala och vice
ordförande i SKL. Stina Levin var projektledare vid Bredbandsforum kansli. Gruppen
startade sitt arbete i september 2014 och slutredovisade arbetet 9 juni 2015.
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Gruppens övergripande syfte var att synliggöra möjligheter med digitala tjänster över
bredbandsinfrastruktur samt vinster med samordning för att öka efterfrågan på
bredbandsinfrastruktur och därigenom göra det mer attraktivt för bredbandsaktörer att
investera. Se vidare om uppdraget i styrgruppens direktiv.
Bredbandsforums arbetsgrupp Samordnad efterfrågan har haft sju möten. Gruppen har
genomfört en förstudie om möjligheter och utmaningar med digitala tjänster över
bredbandsinfrastruktur. Förstudien har redovisats som ett separat dokument och
slutsatserna har vidareutvecklats genom ett fördjupat resonemang i arbetsgruppens
slutrapport. Gruppen har också tagit fram en inspirationsskrift om hur kommuner med
flera aktörer kan gå tillväga för att implementera de digitala tjänsterna. Arbetsgruppen
har vidare tagit fram en beskrivning av viktiga arbetsuppgifter för
bredbandskoordinatorer och underhand lämnat input kring dessa till
Näringsdepartementet inför införandet av regionala koordinatorer. Arbetsgruppen har
även genom ett praktikfall gjort en djupdykning i samordningsaktiviteten upphandling.
Förutom ovan nämnda har arbetsgruppens diskussioner och möten bidragit till en ökad
förståelse och tätare kontakter mellan olika aktörer på bredbandsmarknaden. Möjligheter
och utmaningar med olika samordningsverktyg har ytterligare klarlagts genom
arbetsgruppen. Genom inspirationsbroschyren hoppas arbetsgruppen även framöver
bidra till att få igång diskussionen om att införa digitala tjänster hos kommuner, regioner
med flera aktörer.

Praktikfallsgruppen
Praktikfallsgruppen som leddes av Anne-Marie Fransson, vice VD för Almega,
förbundsdirektör för IT&Telekomföretagen startade sitt arbete i oktober 2015 och
avslutade arbetet den 18 februari 2016. Arbetsgruppen har haft 5 möten. Arbetsgruppen
har studerat bredbandsinfrastrukturens betydelse för tre olika användningsfall för e-hälsa
inom den kommunala omsorgen. I arbetsgruppens slutrapport beskrivs utvecklingen på
området, vilka aktörer och nyckelroller som är viktiga i införandet, och vilka frågor dessa
ställs inför. Arbetsgruppen konstaterar vidare att när vård- och omsorgstjänster i en
kommun ska digitaliseras ställer det stora krav på att bredbandsinfrastrukturen ska vara
robust och tillgänglig överallt där brukare finns. Omsorgstjänsterna måste vidare vara
säkra och värna brukarnas integritet.
Arbetsgruppen föreslår att e-hälsa utpekas som fokusområde i regionala och kommunala
digitala agendor, stimulansmedel ges till kommuner för genomförande av e-hälsopiloter,
PTS utreder anmälningsplikten med avseende på e-hälsa, PTS tillsammans med SKL
och MSB genomför workshopar riktade mot kommuner gällande riskanalys och
kontinuitetsplanering samt anskaffning av elektronisk kommunikation, SKL utvecklar
och kompletterar befintliga vägledningar med tekniska frågor, regionala
bredbandskoordinatorer får i uppdrag att sprida värdet av robusthet i
bredbandsinfrastrukturen och att en ny arbetsgrupp tillsätts inom Bredbandsforum som
studerar ett praktikfall inom e-hälsa i landstingssjukvården.
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Förslagsuppföljning
Under perioden mellan Bredbandsforums 15:e (den 11 mars 2015) och 18:e möte (den 1
februari 2016) har genomförande av 5 förslag påbörjats och 11 förslag genomförts. Det
gällde bl.a. förslag om:





Bredbandskoordinatorer och regional samordning som genomfördes i och med
regeringens beslut att inrätta regionala bredbandskoordinatorer.
Byalagens ansvar för genomförande av marknadsanalyser där Jordbruksverkets
marknadsanalys för landsbygdsprogrammet ersätter de analyser varje byalag
tidigare fick ta fram.
Ny arbetsgrupp inom Bredbandsforum med fokus på nytta där nyttoaspekten
delvis har behandlats i AG Samordnad efterfrågan.
Tydlighet kring stödregler genom nya föreskrifter från Statens jordbruksverk.

1.3 Byanätsforum
Bredbandsforums kansli har i uppdrag från Bredbandsforums styrgrupp att stödja
byanäten med en organisation för byanäten som målbild. Uppdraget är således inom
ramen för Bredbandsforums verksamhet. Kansliets arbete med att stödja byanäten sker
genom samverkansinitiativet Byanätsforum. Vid kansliet har främst Anna Wibom och
Mattias Svanold arbetat med Byanätsforum.
I mars 2015 lanserades Byanätsforum vid Riksföreningen enskilda vägars (REV)
förbundsstämma i Borås. Vid utgången av december hade ca 300 byanät valt att gå med
i forumet. Under perioden har Bredbandsforums kansli även startat en diskussionsgrupp
på Facebook och regelbundet skickat ut ett nyhetsbrev till forumets medlemmar.
Facebookgruppen hade ca 300 medlemmar den sista december 2015. Nyhetsbrevet har
skickats ut ungefär varannan månad och behandlar aktuell information som byanäten
kan ha nytta av i sitt arbete.
Byanätsforum har under året tagit fram underlag och information för att underlätta för
byanäten i deras arbete med att förlägga fiber, exempelvis information om
byanätsprocessen, frågor och svar, kontaktuppgifter till aktörer inom bredbandsområdet.
Byanätsforum deltog även i utvecklingen av en byanätskarta på PTS webbtjänst
Bredbandskartan. Byanätsforum har även initierat framtagning av information riktad
mot byanäten från olika aktörer, t ex Skatteverket och Jordbruksverket.

1.4 Sekretariat för regionala bredbandskoordinatorer
Regeringen beslutade den 28 maj 2015 (N2015/4465/ITP) att uppdra åt fyra länsstyrelser
och erbjuda ett antal landsting, kommuner och samverkansorgan att i respektive län
upprätthålla en funktion som regional bredbandskoordinator under perioden 2015-2020.
De regionala bredbandskoordinatorerna ska verka för övergripande samordning,
samverkan och samarbete i bredbandsfrågor samt fungera som kontaktpunkt för sådana
frågor i det aktuella länet för såväl offentliga som privata aktörer. Regeringen beslutade
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även att uppdra åt Post- och telestyrelsen (PTS) att upprätta och administrera ett
nationellt sekretariat inom ramen för Bredbandsforums kansli. Det nationella
sekretariatet ska vara en stödfunktion för de regionala bredbandskoordinatorerna och ska
bl.a. arbeta med kunskapsstöd, att underlätta samverkan och att tillvarata det nationella
perspektivet.
Uppdraget att svara för ett nationellt sekretariat utförs av Bredbandsforums kansli och
redovisas därför här tillsammans med redovisning av Bredbandsforums och
Byanätsforums verksamhet.

Det nationella sekretariatet startade upp sin verksamhet på allvar i augusti 2015.
Ansvariga för verksamheten är Kristina Lindbom och Åsa Möller. Höstens arbete
fokuserade på planeringen av uppdragets genomförande och möten med såväl nationella
som regionala aktörer i syfte att kartlägga behov, förväntningar och nuläge. I
oktober/november hölls de första mötena med de regionala bredbandskoordinatorer som
var på plats.
Höstens arbete med planering och kartläggning resulterade bl.a. i att det nationella
sekretariatet tog fram ett gemensamt inriktningsdokument för de regionala
bredbandskoordinatorerna. Dokumentet innehåller bl.a. en programförklaring där det
fastslås att:





De län som rekvirerar medel för en bredbandskoordinatorsfunktion åtar sig att
ge bredbandskoordinatorsfunktionen ett tydligt mandat som samordnare för
bredbandsfrågor i länet och ansvarig för de arbetsuppgifter som framgår av
regeringsbeslutet.
Funktionen ska vara placerad på länsstyrelse eller region och arbetet ska
genomsyras av samarbetsvilja, konkurrensneutralitet och opartiskhet.
Målsättningen är att koordinatorsfunktionen i varje län leder till att länen:
1. arbetar aktivt med processer för en utökad och förstärkt utbyggnad av snabbt
bredband,
2. har väl fungerande modeller för samverkan med alla aktörer som har
betydelse för bredbandsutbyggnaden i länet och,
3. aktivt sprider kunskap och delar med sig och drar nytta av varandras
erfarenheter.
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Sekretariatet arbetade under hösten 2015 även med att tillsammans med PTS förbereda
PTS Bredbandsskola som kommer att genomföras för första gången under 2016.
Inbjudna deltagare är då de regionala bredbandskoordinatorerna. Vidare samlade
sekretariatet information och vägledningar som koordinatorerna kan ha nytta av samt
skapade även en gemensam webbplats, www.bredbandskoordinatorer.se. Webbplatsen
har både sidor som är öppna för alla och stängda sidor som endast koordinatorerna har
möjlighet att ta del av.
Därutöver påbörjades under hösten arbete med uppföljning av koordinatorernas
verksamhet 2015, en konsultstudie för kartläggning av kommunernas modeller för arbete
med bredbandsutbyggnad och en film om kommunal bredbandsutbyggnad (publicerad i
mars 2016). Huvudsyftet med såväl filmen som konsultstudien är att uppmärksamma
kommuner på att de har en viktig roll i bredbandsutbyggnaden och att de kan bidra på
olika sätt, allt utifrån kommunens egna förutsättningar.

1.5 Kommunikation
Att kommunicera med aktörerna på bredbandsområdet är viktigt för Bredbandsforum.
Ett uttalat mål med verksamheten är att forumet ska bidra till att öka kunskap och
medvetenheten om bredbands betydelse på lokal, regional och nationell nivå.
Bredbandsforums kansli kommunicerar i detta syfte främst via egna kanaler, samt vid
behov kanaler som tillhör aktörer som deltar i styrgruppen eller arbetsgrupper. Kansliet
deltar och talar även under året på diverse evenemang, konferenser, och möten. Mattias
Svanold är kommunikationsansvarig vid forumets kansli.

Löpande kommunikation
Bredbandsforum har under 2015 löpande publicerat nyheter och uppdateringar om
verksamheten på forumets webbplats, www.bredbandsforum.se och forumets Twitterkonto, www.twitter.com/bredbandsforum. Bredbandsforums kansli kommunicerar även
med intressenter via ett nyhetsbrev. Bredbandsforum hade den sista december ca 1 000
prenumeranter på nyhetsbrevet, och ca 400 följare på Twitter.

Deltagande i externa evenemang m.m.
Under perioden 2015 har Bredbandsforums kansli samt representanter för
Bredbandsforums arbetsgrupper deltagit vid ett stort antal konferenser, exempel
följande. Representanter för Bredbandsforum har talat vid Konsumentdagarna 2015 på
Lidingö, Länssamverkan bredband i Stockholm vid flera tillfällen under året, Digit
Värmland i Karlstad, kommunsamverkan bredband i Västmanland och Riksdagens
landsbygdsnätverk. Vidare har representanter för forumet invigningstalat och ställt ut
vid Riksföreningen enskilda vägars (REV) förbundsstämma i Borås, hållit anförande om
den samverkan på Bredbandsområdet i Sverige på Bredbandskonferens i danska
parlamentet i Köpenhamn och varit moderator vid lanseringen av Gotlands digitala
agenda i Visby. Forumet har deltagit vid PTS Marknadsdag i Stockholm, HSSL (Hela
Sverige ska leva) 25-årsfirande, Almedalsveckan och SSNF årskonferens i Västerås.
Bredbandsforum deltog även vid Svenska mässan i Göteborg där forumet mottog 2014
års GREAT pris. GREAT - Göteborg Region Easy Access Technology - är en
intresseförening som arbetar för att utveckla infrastrukturen i Västra Sverige och priset
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delas ut till person eller organisation som gjort betydande insatser för att främja
utbyggnaden av höghastighetsbredband. Arbetsgrupp Samordnad efterfrågan deltog som
talare på Offentliga rummet i Visby den 3 juni. Bredbandsforum deltog vid Kronobergs
läns uppstartsmöte och workshop för framtagandet av en regional bredbandsstrategi den
16 juni. Kansliet deltog på en samverkanskonferens för samarbetspartners för
Östersjösamarbete som handlade om bredband och digitalisering i september.
Konferensen hölls i Visby. Kansliet höll även ett seminarium vid Bredbandsbåten
(SSNF) i slutet av september och deltog vid Internetdagarna. Vidare deltog kansliet vid
Tillväxtverkets regionalt samordningsforum och en konferens om regional tillväxt i
november. Personal från kansliets deltog även i flera seminarier om digitala tjänster i
inom sociala tjänster och hemsjukvård under året tillsammans med Myndigheten för
delaktighet, SKL och socialstyrelsen bl.a. i Luleå och Östersund.

1.6 Övrig verksamhet
Bredbandsforums kansli genomför även andra åtgärder för att främja utbyggnaden av
snabbt bredband i hela landet. Här följer tre exempel på sådan verksamhet.
Kansliet har under perioden genom Kristina Lindbom ingått i styrgruppen för
Ledningskollen (www.ledningskollen.se). Ledningskollen är en kostnadsfria webbtjänst
med syfte att minska antalet grävskador och förenkla samordning, planering och
utförande av bygg- och anläggningsprojekt.
Kansliet har aktivt bidragit i PTS arbete med regeringsuppdraget PTS bredbandsskola.
PTS bredbandsskola riktas till personer inom offentlig förvaltning som arbetar med att
främja utbyggnad av snabbt bredband i hela landet. Syftet är att skapa en gemensam
plattform i form av kunskap, verktyg och terminologi och innehållet utgår från PTS
sektorsansvar. Utbildningsprogrammet genomförs första gången under våren 2016 och
inbjudna deltagare är då de regionala bredbandskoordinatorerna.
Kansliet har genom Anna Wibom under perioden ingått i styrgruppen för projektet
Robust fiberanläggning. Projektet syftar till att skapa en miniminivå för fiberanläggning,
stöd vid val av olika förläggningstekniker samt certifiering av entreprenörer.

1.7 Styrning och uppföljning av kansliets verksamhet
Bredbandsforums styrgrupp
Se ”om styrgruppens verksamhet” ovan under rubriken Bredbandsforum.

Regeringskansliet (Näringsdepartementet)
Kansliet har haft löpande kontakter med Näringsdepartementet och ca 25
avstämningsmöten. Kansliet har lämnat in en halvårsrapportering för perioden fram till
och med juni 2015.

Bredbandsforum – verksamhet 2015

9

Personal
Under perioden har Patrik Sandgren, Kristina Lindbom, Åsa Möller och Stina Levin (alla
projektledare) samt Mattias Svanold (kommunikationsansvarig) och Nils Hertzberg
(chef) arbetat vid kansliet.

Ekonomiskt utfall för Nationellt sekretariat för
bredbandskoordinatorer
För uppdraget fick PTS disponera högst 2 000 000 kronor. Medlen har använts enligt
följande:
Beskrivning

Belopp (tkr)

Kommentar

Lön

584

Övriga kostnader*

484 Se specifikation nedan

OH

314 Kostnader och intäkter

Totala kostnader
Totala intäkter

1 382
2 000 000 Beviljat bidrag

*Övriga kostnader
Kontogrupp
551 Hotell/Resor Sverige
552 Representation, extern
555 Konferenskostnader PTS arrangör
575 Telekostnader
578 Konsulter (exkl. data)
Total

Utfall
7
3
2
1
471
484

Det lägre utfallet beror av att uppdraget gavs i slutet av maj och verksamheten startades
i september.
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Ekonomiskt utfall för kansliets verksamhet med att stödja
Bredbandsforum inkluderande arbetet med Byanätsforum
För uppdraget fick PTS disponera högst 7 500 000 kronor. Medlen har använts enligt
följande:
Beskrivning

Belopp (tkr)

Lön
Övriga kostnader*

Kommentar
4 015
872 Se specifikation nedan

OH

2 163 Kostnader och intäkter

Totala kostnader

7 050

Totala intäkter

7 500 Beviljat bidrag

*Övriga kostnader
Kontogrupp
432 Traktamente/bilersättning
48 Utbildning
49 Övriga personalkostnader
50 Lokalkostnader
550 Hotell/Resor utl.
551 Hotell/Resor Sverige
552 Representation, extern
553 Info/annonser
555 Konferenskostnader PTS arrangör
562 Trycksaker/Papper
563 Kontorsmaterial
572 Datatjänster/Licenser
574 Postkostnader
575 Telekostnader
577 Varutransporter
578 Konsulter (exkl. data)
Total

Utfall
3
69
1
9
13
36
16
59
152
7
43
0
0
10
0
453
872

Avvikelsen från budget består av lägre konsultkostnader än beräknat samt
budgetmarginal.
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Kostnader
Utfall för 2015 för uppdraget att svara för ett kansli åt bredbandsforum har fördelats på
olika verksamheter enligt följande:
Övrigt främjande
10%
Styrning och
utveckling
11%
Arbetsgrupper
46%

Kommunikation
9%

Byanät
17%
Styrgrupp
7%

Under Arbetsgrupper faller forumets kostnader för arbetsgrupperna inkluderande
framtagande av direktiv och projektutvärdering.
Under Styrgrupp faller kansliets arbete med att förbereda och genomföra styrgruppens
möten. Här faller normalt också genomförande av specifika uppdrag från styrgruppen.
Under 2014 innefattas exv. arbetet inför den workshop om framtida bredbandsstrategi
som styrgruppen höll i mars 2015 och arbete med rörande anläggningstekniker
Under Kommunikation faller forumets löpande kommunikation genom hemsida, Twitter
och nyhetsbrev. Vidare ingår kostnader för kansliets medverkan vid konferenser och
dylikt runt om i landet. Här ingår även utveckling av Bredbandskartan.
Byanät är arbete med att stödja byanäten i enlighet med styrgruppens uppdrag.
Under Styrning och utveckling faller kostnader för löpande verksamhetsstyrning som
planering, ansvarsfördelning och uppföljning, och budget- och personalfrågor samt
verksamhetsutveckling, t.ex. planeringsdagar, kompetensutveckling och kostnader för
utbildningar.
Under Övrigt främjande faller allt kansliets arbete med att inom ramen för sitt uppdrag
verka för tillgång till bredband i hela landet som inte direkt kan inordnas inom ett
verksamhetsområde men som är relevant för forumets grundläggande syften; dialog och
samverkan, förbättrade förutsättningar för utbyggnad samt att öka kunskap och
medvetenhet om bredbands betydelse.
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