31 januari 2011

Direktiv för arbetsgrupp IV inom Bredbandsforum
- ”Undanröjande av identifierade hinder”

Bakgrund och syfte
Det övergripande målet i regeringens Bredbandsstrategi för Sverige är att Sverige ska ha
bredband i världsklass (N2009/8317/ITP). Det övergripande målet är konkritiserad
genom följande mål: 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.
Under hösten 2010 har arbetsgrupp II inom Bredbandsforum ”Utmaningar vid utbyggnad
av bredband i hela landet” genomfört en förstudie där bl.a. hinder vid bredbandsutbyggnad identifierats. Utifrån resultatet av detta arbete kan konstateras att det är av stor
betydelse att skapa en ny arbetsgrupp som fokuserar på att undanröja identifierade hinder.
Mål med arbetsgruppens arbete och frågor att hantera
Arbetsgruppens arbete ska utgå från de hinder som finns beskrivna i rapporten
”Utmaningar vid utbyggnad av bredband i hela landet” under rubrikerna





Kommunala ageranden som motverkar konkurrens, utbud och
infrastrukturutbyggnad,
Befintlig infrastruktur utnyttjas inte effektivt,
Ogynnsamma villkor för, och rättigheter till, att få bygga fysisk infrastruktur samt
Svagheter i avtalsprocessen avseende marktillträde
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Den sista punkten har till viss del redan adresserats inom ramen för arbetsgrupp I
”Finansieringsmöjligheter för bredband”, där man även börjat fundera på lösningar.
Arbetsgrupp IV bör därför i sitt arbete med dessa frågor även utgå ifrån underlag från
arbetsgrupp I.
Arbete med att adressera hinder som finns beskrivna under rubrikerna ”Oförutsägbara
marknadsförutsättningar p.g.a. regulatorisk osäkerhet” och ”Brister i tillgång till spektrum
och villkor för spektrumtilldelning” kommer att bedrivas i PTS regi i samråd med
branschen.
De hinder som finns beskrivna under rubriken ”Otillräckligt med stimulerande åtgärder i
ogynnsamma områden” lämnas över till arbetsgrupp I ”Finansieringsmöjligheter för
bredband” att arbeta med.
Styrgruppen kan komma att ge arbetsgruppen ytterligare uppdrag i tilläggsdirektiv.
Bemanning och ekonomiska resurser
Ordförande för den fjärde arbetsgruppen är Georgi Ganev, Telenor. Ordföranden får i
uppdrag att utforma arbetsgruppen. Arbetsgruppen bör etablera undergrupper för att
hantera de specifika frågor som anges i detta direktiv.
Myndigheter och organisationer som primärt bedöms beröras av arbetsgruppens frågor
bör ingå i arbetsgruppen eller dess undergrupper. Undergrupperna behöver inte innehålla
samtliga organisationer som ingår i den övergripande arbetsgruppen. Vidare kan arbetsgruppen använda Bredbandsforums kansli för att t.ex. ta fram underlag.
Deltagande myndigheter eller organisationer svarar själva för sina egna personella
resurser i arbetsgruppen. Bredbandsforums kansli kan i viss utsträckning bistå med
finansiering för eventuella konsultstudier till stöd för arbetsgruppens arbete.
Avstämning
Arbetsgruppen ska inför varje styrgruppsmöte avrapportera hur arbetet fortskrider och
uppnådda resultat. Närmare detaljer bör specificeras i arbetsgruppens projektplan.
Samråd
Arbetsgruppen ska under arbetet ha en dialog med intresserade aktörer via
Bredbandsforums ning-nätverk (www.bredbandivarldsklass.se) och eventuellt i form av
hearingar.
Starttid
Arbetsgruppen ska starta sitt arbete den 1 mars 2011.
Sluttid
Milstolpar och arbetsupplägg ska anges i en projektplan. Arbetet ska slutrapporteras
senast den 1 december 2011. Styrgruppen för Bredbandsforum kan därefter komma att ge
arbetsgruppen ytterligare direktiv och sluttidpunkten fastställs därför inte i nuläget.

