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Direktiv till arbetsgrupp 2 ”Utmaningar vid utbyggnad av
bredband i hela landet”
Bakgrund och syfte

En väl utbyggd infrastruktur för bredbandsnäten i Sverige blir allt viktigare – nationellt,
regionalt och lokalt - för att åstadkomma tillväxt och försörjningsmöjligheter.
Tillgången till bredband är visserligen relativt god i Sverige redan idag och en
internationell utblick indikerar att Sverige har en stark position på bredbandsområdet.
Om Sverige ska kunna fortsätta att ligga i framkant krävs emellertid ett intensivt arbete
med att förbättra förutsättningarna för utbyggnad i såväl kommersiellt intressanta
områden som de områden där förutsättningarna för kommersiella aktörer är
begränsade.
I regeringens bredbandsstrategi (N2009/8317/ITP) är målsättningen att öka tillgången
till elektronisk infrastruktur med hög överföringskapacitet i hela landet. I strategin
presenteras konkreta målsättningar som anger att alla hushåll och företag bör ha goda
möjligheter att använda sig av elektroniska samhällstjänster och service via bredband.
Därtill ska 90 procent av befolkningen ha möjlighet att få en Internetanslutning på 100
Mbit/s senast 2020 och att 40 procent bör ha denna möjlighet senast 2015.
Regeringen har i bredbandsstrategin angett att fokus ska ligga på att stimulera de
drivkrafter som finns och skapa goda förutsättningar för samtliga aktörer att samverka
och investera i bredband. Regeringen vill även stödja det engagemang, kompetens och
den drivkraft som finns i landet hos enskilda, företag, lokala organisationer och
kommuner att få tillgång till bredband.
En av de prioriterade frågorna i bredbandsstrategin är bildandet av Bredbandsforum.
Syftet med Bredbandsforum är att hitta konstruktiva lösningar som bidrar till en ökad
samverkan om utbyggnad av bredband. Bredbandsforum organiseras med en styrgrupp
vars huvudsakliga uppgift är att identifiera områden för insatser och tillsätta
arbetsgrupper som fokuserar på en särskild sakfråga som bedöms som prioriterad.
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För det fortsatta arbetet i Bredbandsforum är det av stor betydelse att tillskapa en
arbetsgrupp för att identifiera vilka hinder för utbyggnad som finns. Bredbandsforums
styrgrupp kan därefter tillsätta arbetsgrupper för att arbeta vidare med de frågor som
anses mest prioriterade.
Mål med arbetsgruppens arbete och frågor att hantera

Arbetsgruppen ska ta fram en förstudie inför Bredbandsforums fortsatta arbete. I
förstudien ska arbetsgruppen kartlägga hinder för:
-

utbyggnad

-

förbättringar av nät och

-

utnyttjande av befintlig infrastruktur

Kartläggningen ska omfatta hinder i såväl kommersiellt intressanta områden som
områden där förutsättningarna för kommersiella aktörer är begränsade. Arbetsgruppen
ska även identifiera pågående aktiviteter för att undanröja hinder och redogöra för
vilka initiativ som varit särskilt framgångsrika och som därför bör lyftas fram i det
fortsatta arbetet.
Arbetsgruppen ska vidare i en rekommendation till styrgruppen för Bredbandsforum
ge förslag till vilka frågor Bredbandsforum bör prioritera i sitt fortsatta arbete för att
kunna bidra till att målen i Regeringens bredbandsstrategi uppnås.
Styrgruppen kan komma att ge arbetsgruppen ytterligare uppdrag i tilläggsdirektiv.
Bemanning och resurser

Ordförande för arbetsgruppen är Georgi Ganev, Telenor. Ordföranden får i uppdrag
att utforma arbetsgruppen. Myndigheter, företag och organisationer som har
erfarenhet av att hantera de olika typer av frågeställningar som uppstår i samband med
bredbandsutbyggnad bör ingå i arbetsgruppen (t.ex. mobiloperatörer, Sveriges
kommuner och landsting, stadsnät och PTS). Arbetsgruppen kan använda
Bredbandsforums kansli för att t.ex. ta fram underlag.
Deltagande företag, myndigheter eller organisationer svarar själva för sina egna
personella resurser i arbetsgruppen. Bredbandsforums kansli kan bistå med
finansiering för eventuella konsultstudier till stöd för arbetsgruppens arbete.
Avstämning

Arbetsgruppen ska inför varje styrgruppsmöte avrapportera hur arbetet fortskrider och
uppnådda resultat.
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Samråd

Arbetsgruppen ska under arbetet ha en dialog med intresserade aktörer. Detta kan
exempelvis ske i form av hearingar och/eller diskussioner inom ramen för det ningnätverk som startats för Bredbandsforums räkning (www.bredbandivarldsklass.se).
Starttid

Arbetsgruppen ska starta sitt arbete den 1 september 2010.
Sluttidpunkt och rapportering

Arbetet i enlighet med detta direktiv ska avrapporteras till styrgruppen senast den 1
december 2010.
Avrapporteringen till styrgruppen ska vara skriftlig och fungera som underlag för
diskussioner i styrgruppen om fortsatt arbete med identifierade hinder för utbyggnad.

