Arbetsgruppsmöte med Nystartsgruppen
Möte nummer fem
Förslag och lösningar till nästa steg

Stockholm, 2012-02-21

Agenda
• Välkomna
• Formerna för fortsatt samarbete i arbetsgruppen samt
godkännande av utmaningsområde 2 – kommunala
processer
• Ev. slutjustering och godkännande av beskrivningarna i
utmaningsområdena 5 (Info&kom), 6 (Robusthet) och 7
(Digitalisering)
• Resultat från Workshop om bredbandsstrategin
• Vägen framåt – introduktion till struktur av utmaningar
och lösningsförslag
• Diskussion kring lösningar
• Input och fokus till nästa möte
• Mötets avslutande

Incheckning av tankeverksamheten
Diskutera två och två i ett par minuter
” Hur skulle du vilja att våra förslag presenterades för
Digitaliseringsministern för att ge bästa effekt?”
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Formerna för fortsatt samarbete i
arbetsgruppen

Klarmarkering av beskrivningar av
områden

Klarmarkering av beskrivningarna på
övriga områden

Info & kom (Område 5)
Robusthet (Område 6)
Digitalisering (Område 7)
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Resultat från Workshop på temat
”Utmaningar till följd av regeringens nya
bredbandsstrategi?”

10 februari 2017

Syfte och mål
Syfte
•

Att diskutera några av de utmaningar som följer av regeringens nya bredbandsstrategi och som
Nystartsgruppen vill fördjupa sig i.

Mål
•

För Nystartsgruppen att få in perspektiv kring den nya bredbandsstrategin från berörda utanför
arbetsgruppen.

Frågeställningar
•

Största konsekvenserna för er, positiva och negativa?

•

Påverkan på prioriterade insatser på kort sikt hos din organisation?

•

Robusta och driftssäkra nät – marknadsaktörernas roll respektive det offentligas roll?

•

Den enskilt största utmaningen för er?

Deltagare
•

3, Bredbandsforum Dalarna, LRF, Nacka kommun, PTS, Skinnskattebergs kommun, Småkom,
Svenska stadsnät, Tele2, Triangelbolaget

De främsta utmaningarna – enligt deltagarna
Deltagarna är olika och bedömer också utmaningarna på olika sätt, nedan är exempel på utmaningar som de
olika aktörer ser som de främsta för att bredbandsstrategin ska realiseras, utan prioritering:

•

Handläggningstider hos olika aktörer. Kommuner, Länsstyrelsen, Trafikverket, andra nätägare nämndes
särskilt

•

Att nå 1 Gbit/s till så många som 98 procent redan 2025 ter sig orealistiskt.

•

Den digitala klyftan mellan landsbygd/glesbygd och tätorter.

•

Finansieringen av den sista procenten.

•

Tydligheten i ansvar och roller.

•

Organisatoriska utmaningar – hur gå från verksamhet som arbetar i stuprör till tvärfunktionellt arbete.

•

Få till ett fungerande samarbete och därigenom sänka kostnaderna för utbyggnad.

•

Att utforma konkreta lösningar för att lösa identifierade hinder

Intressanta reflektioner
•

Bra att hela landet är med och att mål om mobil täckning är med – finansieringen behöver ses och
bidragssystemet korrigeras.

•

Saknar resonemang om nyttan med bredbandsinfrastruktur.

•

Det är viktigt att roller och ansvar reds ut och att regeringen vågar ta ställning.

•

Viktigt att få ner kostnader och handläggningstider - en hel kedja av aktörer.

•

Strategin ger inte per automatik en förändring eller upphov till nya prioriteringar. Utmaningarna/
hindren är sådana att regeringen själva kommer behöva verka för förändring.

•

Robusta och driftssäkra nät: Ett samspel och avvägning mellan att få infrastrukturen utbyggd i stor
omfattning och kort tid, samt att ställa kostnadsdrivande krav på robusthet och driftssäkerhet.
Bättre kravställare behövs och plan för att säkerställa kvalitet.

•

Främsta utmaningarna: Finansiering och finansieringssystemet, handläggningstider,
landsbygdsutmaning särskilt då målen höjs, skapa ett fungerande samarbete mellan aktörerna,
organisatoriska utmaningar, tydlighet i ansvar och roller, att ta fram konkreta lösningar på de
hinder som finns.

Vägar framåt, en introduktion till
struktur av utmaningar och
lösningsförslag

Gruppering av utmaningar och förslag
Utmaningar

Varav
tidigare i
BBF

Varav i
Antal
strategin förslag

Varav i
strategin
0

Landsbygd

7

2

2

4

Engagemang

6

4

4

4

1

Processer

6

4

4

5

1

Samverkan

6

4

5

4

2

Info&kom

4

7

1

Robusthet

7

Digitalisering

5

SUMMA

41
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0
4

1

0

0

18

15

6+1
6
36+1

2
0
7

Kan vi hämta något från produkterna av
Bredbandsforums tidigare arbete?
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Områden, utmaningar och åtgärdsförslag
Till varje områdena har utmaningar, lösningar och tentativa aktiviteter
identifierats.
Vissa lösningsförslag adresserar samma utmaning.
Aktiviteter har fått tre olika huvudinriktningar:
• Förslag som tas om hand inom en arbetsgrupp
• Förslag som tas om hand genom samverkans- och dialoggrupper
• Förslag som tas om hand genom engångsinsats
Det finns ett uttalat önskemål att vi ska tydliggöra kopplingen till
bredbandsstrategin

Det finns en möjlighet att synliggöra tidigare arbete inom Bredbandsforum
Större ”produkter” som gjorts inom Bredbandsforums tidigare arbetsgrupper
har listats i syfte att tjäna som inspiration kring ”vägar framåt”.
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Landsbygd

* <= Lösningsförslag adresser flera utmaningar. @ = Flera lösningsförslag för
en utmaning (#) = Har tidigare adresserats av Bredbandsforum
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Utmaning

Plan saknas
Teknikskiftet
oroar

Utmaning
nämns i
Nystartsgruppens
strategin åtgärdsförslag
Bredbandsstrategi och
handlingsplan för
landsbygdens
bredbandstillgång*
Färdplan för teknikskifte
(Se utmaningsområe
Info&kom)

Kvalitet är
frivilligt
Stödsystemet
är komplext (#)
Offentliga
markägare
försvårar (#)

Fiberföreningar
utan
förpliktelser
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Mobilitet
med
begränsningar

Åtgärd
Bör inkluderas
finns även i ny
Hanteras via
i strategin arbetsgrupp
annan aktivitet

X

X
Engågnsinsats
(Robust fiber)

Kunskap om krav på
kvalitet*

Samverkans- &
Dialogrupp

Diskussion om kommande
stöd
Dialog om offentliga
aktörers
markintrångsersättningar
på landsbygden

Kunskap om krav på
kvalitet*
Bredbandsstrategi och
handlingsplan för
landsbygdens
bredbandstillgång*

Samverkans- &
Dialogrupp

Engångsinsats
(Anmälningsplikt
projekt)
X

X

Utmaning
nämns i
Utmaning strategin
Varierande
grad av
kompetens
(#)

Nystartsgruppens
åtgärdsförslag

Bör
Åtgärd finns inkluderas i Hanteras via
även i
ny
annan
strategi
arbetsgrupp aktivitet

Uppdatera
bredbandsguiden*

X

X

Uppdatera
bredbandsguiden*

X

Kommunen
som
stadsnätsäga
re

X

Uppdatera
bredbandsguiden*

X

Oklar
ägarstyrning
(#)

X

Affärsmodeller (#)

X

Många roller
(#)

16

NYSTARTSGRUPPEN

* = Lösningsförslag adresser flera utmaningar @ = Flera lösningsförslag för en
utmaning. (#) = Har tidigare adresserats av Bredbandsforum

Engagemang

Engagemang (fortsättning)
Utmaning
nämns i
Utmaning strategin
Prioriterad
fråga av
ledningen (#)
@
Prioriterad
fråga av
ledningen (#)
@
Prioriterad
fråga av
ledningen (#)
@

Affärsmodell
er

Nystartsgruppens
åtgärdsförslag

Bör
Åtgärd finns inkluderas i Hanteras via
även i
ny
annan
strategi
arbetsgrupp aktivitet

Använd den nationella
bredbandsstrategin för att
upprätthålla kommunalt
engagemang för
bredbandsfrågan

Peka på vinster till följd av
bredbandstillgång

Samverkans- &
Dialogrupp
(Kommunikatö
rs- nätverket)

Engångsaktivitet
(PTS arbete med
nyttokalkyl)

X

Uppmuntra att kommunala
bredbandskoordinatorer utses
och tydliggör deras uppdrag

X

Uppdatera bredbandsguiden*
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* = Lösningsförslag
adresser
flera utmaningar; @ = Flera lösningsförslag för en utmaning
(#) = Har tidigare adresserats av Bredbandsforum

X

Processer
Utmaning
Utmaning

nämns i
strategin

Brist på transparens
och diffusa regler (#)

X

Poster för
kostnadstäckning

X

Långa
handläggningstider (#) X
Användning av
alternativa
anläggningstekniker

Lokal anpassning (#) @
Lokal anpassning (#) @

Betoning av
konkurrens och
neutralitet (#) @
Betoning av
konkurrens och
neutralitet (#) @

X

Nystartsgruppens
åtgärdsförslag
Kartläggning av hur kommunernas
processer ser ut och visa på goda
exempel*
Kartläggning av hur kommunernas
processer ser ut och visa på goda
exempel*
Kartläggning av hur kommunernas
processer ser ut och visa på goda
exempel*

Åtgärd finns
även i
Bör inkluderas i Hanteras via
strategin
ny arbetsgrupp annan aktivitet

X

X

X

X

X

X

Genomgång av moderna
anläggningstekniker

X

Visa exempel från kommunalt och
marknadsperspektiv som synliggör hur
faktorer påverkar möjligheten att göra
investeringar *@

X

Identifiera god exempel av andra
kommunala områden @
Visa exempel från kommunalt och
marknadsperspektiv som synliggör hur
faktorer påverkar möjligheten att göra
investeringar* @

X

Förklara Utbyggnadslagen @

18
NYSTARTSGRUPPEN
* = Lösningsförslag
adresser
flera utmaningar; @ = Flera lösningsförslag för en utmaning
(#) = Har tidigare adresserats av Bredbandsforum

Engångsinsats
(Workshop)
Engångsinsats
(Handledning)

Samverkan
Utmaning

Utmaning
nämns i
strategin

Volym av aktörer X
Brist på öppenhet
och transparens X
Tveksamt
oberoende mellan
stadsnät, kommun
och bostadsbolag X
Myndigheter med
otydliga uppdrag
(#)
X
Bolag med statligt
ägande samt
myndigheter som
ska samverka (#) X
Oklarheter om de
regionala
bredbandskoordin
atorer (#)
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Åtgärd finns
Nystartsgruppens
även i
Bör inkluderas i Hanteras via
åtgärdsförslag
strategin
ny arbetsgrupp annan aktivitet
Engångsinsats
Identifiera frågor som kräver
(workshop)
samverkan*
Engångsinsats
Identifiera frågor som kräver
(workshop)
samverkan*
Se kommunalt engagemang ->
Uppdatering av
Bredbandsguide
Samverkans- och
dialoggrupp
Förtydliga myndighetsuppdrag X
Förtydliga bolagsstyrningen
hos bolag med statligt ägande
som har
bredbandsinfrastruktur
X
Starkare mandat för de
regionala
bredbandskoordinatorerna

* = Lösningsförslag adresser flera utmaningar; @ = Flera lösningsförslag för en utmaning
(#) = Har tidigare adresserats av Bredbandsforum

Samverkans- och
dialoggrupp
Engångsinsats
(Studie av
begränsningar och
vägar framåt)

Info&komUtmaning
Utmaning

nämns i
strategin

Mottagarkapacitet
varierar

Resurskrävande
kommunikationska
naler
Olika målgrupper
@
Olika målgrupper
@

Nystartsgruppens
åtgärdsförslag

Utbildningspaket riktat mot
offentliga aktörer

Åtgärd finns
även i
Bör inkluderas i Hanteras via
strategin
ny arbetsgrupp annan aktivitet
Samverkans- och
dialoggrupp
(Kommunikatörsnätverket)
Samverkans- och
dialoggrupp
(Kommunikatörsnätverket)

Nyttja kommunikatörer
Kommunicera
bredbandsstrategin

Olika målgrupper
@

Information om förändringar i
kopparnätet
Fortsätt sammanställa
information till fiberföreningar

Olika målgrupper
@

Ge information till
slutanvändare
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Inventera informationsstocken

X
Engångsinsats
(Projekt)
Engångsinsats
(Projekt)
Samverkans- och
dialoggrupp
(Kommunikatörsnätverket)
X
X

* = Lösningsförslag adresser flera utmaningar; @ = Flera lösningsförslag för en utmaning
(#) = Har tidigare adresserats av Bredbandsforum

Robusthet
Utmaning
Kvaliten i
förläggningsarbete
och
dokumentation
varierar @
Kvaliten i
förläggningsarbete
och
dokumentation
varierar @
Kvaliten på
förvaltningen
varierar
Tillgängligheten
varierar

Utmaning
nämns i
Nystartsgruppens
strategin åtgärdsförslag

Åtgärd
finns även i Bör inkluderas i Hanteras via
strategin
ny arbetsgrupp annan aktivitet
Samverkans- och
dialoggrupp
(kommunikatörsnätverket)

Faktahandbok med
begreppskatalog

Kvalitetskontroll
Principer för en stabil
nätförvaltning och
driftsorganisation

X

X

Miniminivå för specifika
funktioner

X

Kvaliten på de
underliggande
näten varierar

Åtgärdsförslag
saknas

Ansvar för
helheten saknas

Framtidsspaning

Engångsinsats
(Workshop)

Kravställning är
komplicerat

Upphandlingshjälp

X
X

Stort beroende av
leveranssäkra elnät
21
NYSTARTSGRUPPEN
* = Lösningsförslag adresser flera utmaningar; @ = Flera lösningsförslag för en utmaning
(#) = Har tidigare adresserats av Bredbandsforum

Åtgärdsförslag
saknas

Digitalisering
Utmaning
Uppdaterade
regionala och
nationella
handlingsplaner
saknas
Utbildningsnivån
måste höjas
Osäkerhet kring
teknik

Utmaning
nämns i
Nystartsgruppens
strategin åtgärdsförslag

Osäkerhet kring
teknik

Regelverk hänger
inte med
Viktigt men inte
bråttom
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Åtgärd finns
även i
Bör inkluderas i Hanteras via
strategin
ny arbetsgrupp annan aktivitet
Samverkans- och
dialoggrupp
(kommunikatörs
nätverket)

Regionala strategier i
samklang med en nationell
strategi behövs
Bedriv folkbildning
Nationell arena för
digitalisering
Upphandlingsstöd för att
underlätta införandet av etjänstplattformar

Digitaliseringssäkra
lagstiftningen
Tydliggör goda exempel på
digitalisering och hur dessa
lämpligen implementeras

Hur ska detta göras?
X

X

Engångsinsats
(Skrivelse)

X

* = Lösningsförslag adresser flera utmaningar; @ = Flera lösningsförslag för en utmaning
(#) = Har tidigare adresserats av Bredbandsforum

Grupparbete

Grupparbete - Uppgiften
Diskutera och komplettera förslagen för områdena
• Samverkan (4 förslag)
• Info&kom (7 förslag)
• Robusthet (6+1 förslag)
• Digitalisering (6 förslag)
Fokus a. Är förslaget relevant, dvs förefaller det möta den
utmaning som området adresserar?
Fokus b. Är förslaget realistiskt, dvs förefaller det gå att
genomföra och kan det göras mer konkret?
Totaltid för övningen 50 min vilket ger ca 25 min per
område - Återrapportering i Plenum.
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Grupparbete
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Grupp 1
Samverkan och
Info&Kom

Grupp 2

Per (ordf)
Jimmy
Stefan
Robert
Camilla
Patrik (Ant)

Göran (ordf)
Kajsa
Jacob
Sebastian
Dan
Annika
Anna (ant)
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Robusthet och
Digitalisering

Nästa möte den 8:e mars

Mötet 8:e mars
1. Skicka ut förslagen i omarbetad form för godkännande
vid mötet

2. Fokus för mötet är slutrapporten och arbetsplan.
3. Kansliet kommer att ta fram tentativa förslag på
arbetsgrupper och andra aktiviteter
4. Ett missiv till kappan kommer sannolikt inkluderas
5. Inkom med skriftliga kommentarer så att nästa möte
kan bli effektivt.
6. Vi återkommer med instruktioner mailledes.
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