Arbetsgruppsmöte 7, 2017-05-02

Deltagare: Jacob Bolin, Dan Lems, Kajsa Frisell, Sebastian Tolstoy, Göran Wide, Per
Augustsson, Stefan Williamson, Jimmy Stigevall, Robert Liljeström, Catarina Wretman, Annika
Järvebro, Patrik Sandgren och Anna Wibom
Incheckning
Känns resultatet bra: Generellt sett är alla nöjda. Det är en styrka att gruppen har landat i
konsensus. Det är bra med ögonöppnare som det medför när olika aktörer och intressen får
brytas i diskussion. Det bidrar också till att lyfta blicken. En styrka är att gruppen kunnat ta fram
en färdplan.
Genomgång av slutresultat
Förslaget från kansliet är att inte lansera slutrapporten som en 100-sidig rapport utan som fyra
olika produkter eftersom det är olika målgrupper för de olika delarna. Dessa är:





Missiv – kort intro som gruppens deltagareformellt skriver under
Kappa – kontext av arbetet
Utmaningsområden – beskrivning och motivering av hinder
Färdplan – förslag på nästa steg

Arbetsgruppen positiva till att ta fram olika produkter i enlighet med kansliets förslag
Framåtblick
Formell överlämning sker vid styrgruppsmötet 13 juni. Vid det mötet väljer styrgruppen väg och
fattar beslut om inriktning. Arbetsgruppens input är således endast vägledande för styrgruppen.
Regeringen har aviserat att PTS kommer att få flera uppdrag kopplat till vissa förslag som
arbetsgruppen lägger. Kansliet kommer att stämma av med PTS för att säkerställa att förslag från
gruppen och uppdrag synkroniseras.
Kommunikation
Förslag på budskap: Alla har en del i genomförandet av strategin och det är centralt att agera nu.
-

Agera nu – Det går inte att vänta, nu finns ett ”windows of opportunity”
Gör rätt saker – Arbetsgruppen har identifierat vad som behöver göras i närtid
Jobba tillsammans – Samverkan är en nyckelkomponent för att lyckas.

Ta hjälp av de kommunikatörer som finns inom de organisationer som deltar i Bredbandsforum
och se över budskapen. Ett kommunikatörsnätverk blir en viktig spelare i detta arbete.
Kan vara bra att nå ut i media nationellt och koppla till digitalisering. Det är olika målgrupper och
det är viktigt att sprida information om nyttan.

Ett förslag från gruppen som framfördes var att analysera vilka regioner som kan förväntas möta
stora utmaningar att nå målen. Dessa bör bjudas in till ett möte där aktörerna gemensamt
(samverkan) diskuterar vad som bör göras – ”fiberakuten”.
Det är viktigt att Bredbandsforum är ägare av resultatet från gruppens arbete och tar ansvar för
och initierar kommunikationsaktiviteter.
Utvärdering av arbetsprocessen
Arbetsgruppen diskuterade vad som fungerat bra och vad som kan förbättras. Förslag från
arbetsgruppen var bl.a. att:
-

Utnyttja Skypemöten för att diskutera specifika frågor.
Bra med inventering i början av arbetet för att tratta ner frågeställningar
Kan vara bra med möten lunch till lunch, f a i inledningen för att deltagarna ska komma
in i arbetet och lära känna varandra.
Arbetsgrupperna bör ses oftare och pågå under kortare tid (en mer ”tight” process).
Fortsätt med att bredda gruppen genom referensgrupp och intervjuer.
Viktigt att vara tydliga med de ändringar som gjorts i materialet.

