Möte 5 i Nystartsgruppen 2017-02-21

Deltagare: Catarina Wretman, Robert Liljeström, Jimmy Stigevall, Göran Wide, Kajsa Frisell,
Per Augustsson, Stefan Williamson, Camilla Jönsson, Jacob Bolin, Dan Lems, Sebastian Tolstoy,
Annika Järvebro, Patrik Sandgren och Anna Wibom
Mötets öppnande och mål för mötet

Mål för mötet är att tydliggöra de förslag som läggs, samt godkänna område 2, 5, 6 och 7.
Dagens incheckningsdiskussion: Hur bör vi presentera förslagen
-

Ministern måste komma hit till arbetsgruppen och få förslagen presenterade här, innan
styrgruppen får dem – ”film – tant digital, a la Sörmland”.
Vi måste fundera på formatet – kort och koncist
Måste få ministern förstå att hans liv blir lite lättare om Bredforums arbetsgrupper kan
jobba. Om inte förslagen tas om hand kommer han att ha problemen.
Kort uppmärksamhetsspann – måste hitta huvudspår. Mål 1, 2, 3 uppfylls av åtgärd a, b, c
etc. Gärna kvantifiera.
Måste koppla detta till digitaliseringsstrategin – kort och koncist.
Måste sätta förslagen i sitt sammanhang.

Formerna för fortsatt samarbete i arbetsgruppen samt godkännande av
utmaningsområde 2

Positivt att SKL har valt att fortsätta i arbetsgruppen och att de har inkommit med synpunkter.
SKL glada att de fått möjlighet att inkomma med synpunkter i efterhand.
Områdesbeskrivningen godkänns.
Slutjustering och godkännande av utmaningsområde 5, 6 och 7.

Områdena godkänns av arbetsgruppen. Små språkjusteringar kan komma att ske (stavfel,
syftningsfel etc.)
Resultat av workshop om bredbandsstrategin

Syftet med workshopen var att diskutera några av de utmaningar som följer av regeringens
bredbandsstrategi och som Nystartsgruppen vill fördjupa sig i.
Frågor som diskuterades var bl a konsekvenserna för deltagarnas organisation, påverkan på
prioriterade åtgärder, robusta nät och enskilt största utmaningen.
Generell inställning: Bra att målsättningen höjts, att det finns ett landsbygdsperspektiv och att det
finns ett mobiltäckningsmål. Målsättningen är hög och utmaningen blir att nå målen på
landsbygden. Även diskussion om det är en målsättning eller vision för 98 % och 1 Gbit/s.
Utmaningen är bredbandsstödens utformning. Stöden måste ses över. Nuvarande stöd är inte
optimerade.

Svårt att förstå nyttan med bredband – viktigt att koppla samman bredbandsstrategin med
digitaliseringsstrategin.
Handläggningstider diskuterades en hel del – och att det är en kedja av aktiviteter som måste
hänga samman.
Merparten var tydliga med att de inte kommer att ändra sitt sätt att arbeta märkbart utan många
av frågorna leder tillbaka till regeringen. Bredbandsstrategin i sig förändrar således inte beteendet,
eller aktiviteter hos aktörerna utan det krävs mer arbete för att den ska få genomslag.
Robusthet är en tajmingfråga, och en prioritetsfråga, då robusthet kostar pengar.
De utmaningar som finns kräver än mer samverkan i att lösa hindren och hitta konkreta
lösningar.
Reflektioner från AG: Viktigt att få reflektioner från en bredare grupp. Intressant att alla är
överens om att man ser olika på saken.
Vägen framåt – introduktion till struktur av utmaningar och
lösningsförslag

Varje område har utmaningar, lösningar och tentativa aktiviteter. Vissa av förslagen har tagits upp
i Bredbandsforums arbetsgrupp tidigare, vissa korrelerar till de områden som lyfts i strategin.
Förslagen har delats upp 3 olika huvudinriktningar:
-

Arbetsgrupp som tar hand om vissa förslag
Samverkans och dialoggrupper
Engångsinsats

Finns en önskan om koppling mellan arbetsgruppens arbete och bredbandsstrategin. Det finns
mycket material gjort tidigare, men en hel del av det är obsolet – eftersom marknaden förändrats
och bredbandssituationen är annorlunda idag än 2011.
Diskussion om förslag

Samtliga förslag diskuterades utifrån relevans och tydlighet.
Mötets avslutande

Nya underlag skickas snarast. Återkoppling på underlag senast 6 mars.

