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Agenda
• Mötets öppnande
• Genomgång av inkomna justeringar på förslag

• Genomgång av missiv
• Genomgång av kappa till rapport
• Introduktion till förslag på upplägg för arbetsplan
• Arbete under perioden mars-maj
• Nästa möte

• Övriga frågor
• Mötets avslutande

Incheckning av tankeverksamheten
Diskutera två och två i ett par minuter
”Vad tror du kommer bli den stora överraskningen i den
kommande digitaliseringsstrategin?”
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Genomgång av inkomna justeringar på
förslag – väsentliga förändringar och frågor
•

Landsbygd:
Plockat bort direkta referenser om att en tentativ arbetsgrupp ska ta hänsyn till landsbygdskom. slutbetänkande.

•

Kommunalt engagemang och processer:
Bör det sättas som separat förslag att Bredbandsforum bör involveras i de uppdrag som regeringen aviserar ge
PTS på områden som rör kommunala processer och kommunalt engagemang.
Förslag på kommunala processer om att lära av andra områden har strukits som eget område och innehållet
införlivat i annat förslag

•

Samverkan:
Är det en risk att statliga bolag som får ansvar att främja uppfyllelsen av bredbandsstrategin tränger ut privata
aktörer?

•

Info & kom

Flyttat åtgärdsförslag att fortsätta ge info till fiberföreningar från Info & kom till landsbygd
Nytt förslag att särskilt uppmärksamma trådlösa lösningar via radiolänk.
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Genomgång av missiv
• Noterar höjd ambition
• Betonar att IoT och mobilitet kräver samverkan
• Påtalar att vi har nått långt, men mycket jobb återstår
• Understryker att insatser kan bidra till att katalysera utvecklingen /
öka effektiviteten.
• Kommenterar att Nystartsgruppens resultat överensstämmer med
bredbandsstrategin (men fokus för förstnämnda är närtid)

• Anger att det finns bred förankring som ger lättare implementering
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Genomgång av kappa
• En annorlunda marknadssituation idag än 2010
• Kärnan i bredbandsstrategin (och ett ord om
landsbygden)
• Systematik i arbetsprocessen för gruppen
• Sju områden i fokus - nya fast gamla
• Digitalisering, viktigt men i botten av prioriteringen
• ”Ett femte transportslag”

• 600 000 i digitalt utanförskap
• Utmaningar och insatser - med betoning på samverkan
• ”Förslag på vägar framåt” <- Arbetsplan
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Introduktion till förslag på upplägg för
arbetsplan
• Strukturering av förslagen i tre kategorier (arbetsgrupper,
dialog- och samverkansgrupper, engångsinsatser)

• Föreslår att vi tecknar
– förenklade direktiv för fem arbetsgrupper
– Sju samverkans- och dialoggrupper
– Ca 20 engångsinsatser
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Tänkbara arbetsgrupper
1. Landsbygd (fokus på en strategi för landsbygden)
2. Engagemang (fokus på uppdatering av
bredbandsguiden)
3. Processer (fokus på att hitta jämförelsedata mellan
kommuner)
4. Robusthet (fokus på framtidens nät och tjänster)
5. Digitalisering (fokus på regionala och lokala strategier)
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Tänkbara Samverkans- och
dialoggrupper
1. Kommunikatörsnätverk
2. Myndighetssamverkan – synliggörande av
bredbandsuppdrag / vikten av bredbandsfrämjande
3. Samverkan mellan affärsdrivande statliga aktörer –
Prioritering av bredbandsuppdraget
4. Samverkan med fokus på omvärldsbevakning / teknisk
framsyn
5. Samverkan på fem strategiska områden
6. Samverkan med Jordbruksverket om ett nytt
bredbandsstöd

7. Samverkan med fokus på information till kommuner
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Tänkbara förslag på engångsinsatser
1.

2.

3.

Gemensamt ställningstagande från relevanta
myndigheter om vikten att följa robust fiber

9.

Utredning av anmälningsplikt för byanät

10. Workshop för att lista kommuners och
Spridning av en standardiserad
marknadsaktörers uppfattning om vad som
fiberföreningsdeklaration / självskattningsverktyg
påverkar investeringar av bredband
Handledning om hur aktörer ska arbeta med
utbyggnadslagen

11. Information om förändringar i kopparnätet

4.

Inventering av informationsstocken

12. Informationsinsatser för att sprida konceptet
Robust fiber, krav på näten i lag och föreskrifter
och vikten av kvalitet (även på landsbygden)

5.

Upplysning om behovet att uppdatera
kommunala bredbandsstrategier och
tydliggörande av de kommunala
bredbandskoordinatorernas uppdrag

13. Studie av hur bredbandskoordinatorernas mandat
skulle kunna stärkas

6.

7.

8.

Information till slutanvändare om bredbandets
betydelse (PTS uppdrag aviserat)
Synliggörande av samhällsvinster med
bredbandstillgång (PTS uppdrag aviserat)
Synliggörande och intensifierat arbetet för att
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säkerställaNelleveranser
till
bredbandsinfrastrukturen

14. Projekt under Hela Sverige ska leva för att driva
Byanätsforum vidare
15. Workshop om hur näten hänger ihop och vem
som kan ta ansvar för helheten
16. Skrivelse om vikten av att lagstiftningen inte
förhindrar digitalisering
17. Uppdatering och spridning av SKLs markavtal

Arbete under perioden mars-maj
Tre delar som kräver synpunkter och godkännande
• Förslagen

• Kappan och missiv
• Arbetsplan
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Förslagen
• 9:e mars: Reviderade förslag efter dagens diskussion
kommer att skickas ut till er
• 15:e mars: Vi behöver er respons på förslagen i skriftlig form

• 17:e mars: Reviderad version av förslagen kommer att
skickas ut till er för godkännande
•
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Eventuella utomstående frågor får därefter lösas löpande
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Kappan och missiv
• 20:e mars: Vi behöver er respons på kappan och missiv
• 22:a mars: Reviderad version av kappa och missiv och
kommer skickas ut till er

• 28:e mars: Vi behöver era ytterligare kommentarer
alternativt godkännande av kappan.
• Eventuella utomstående frågor får därefter lösas löpande
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Arbetsplan
• 14:e mars: En ny version av arbetsplan kommer att
skickas ut för kommentarer
• 22:a mars:Vi kommer att behöva era synpunkter skriftligt

• 24:e mars:En ny version kommer att vara er till handa
• 3:e april: Vi kommer att behöva era synpunkter skriftligt
• 7:e april: En ny version för slutgodkännande kommer
vara er till handa
• 20:e april: Deadline för slutgodkännande
• Eventuella utomstående frågor får därefter lösas löpande
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Nästa möte
Arbetsgruppens sista möte hålls den 2 maj kl 10 i PTS
lokaler
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Övriga frågor?
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Mötets avslutande

Stort tack för er medverkan
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