Direktiv för arbetsgrupp

Nystartsgruppen – ett strategiskt arbete
för Bredbandsforums framtida
fokusområden
Bakgrund
Bredbandsforum startade under 2010 som en del av regeringens bredbandsstrategi från
hösten 2009 med målsättningen bredband i världsklass år 2020.
Drygt halva den tiden har nu gått. Inom forumet har hinder mot utbyggnad identifierats
inom flera områden och förslag till åtgärder lämnats. Ett flertal av förslagen har också
genomförts. Tillgången på bredbandsinfrastruktur har ökat markant under perioden.
Andelen som har tillgång till snabbt bredband har ökat från ca 40 till knappt 70 procent
och 4G nätet har byggts ut till att nå över 99 procent av befolkningen. Såväl efterfrågan
på bredbandstjänster som konkurrensen på marknaden har ökat. Enligt PTS är
prognosen god för att de mål som sattes i 2009 års bredbandsstrategi ska kunna nås. Det
förutsätter dock fortsatta investeringar i områden med lägre befolkningstäthet utanför
tätorter.
Arbetet inom Bredbandsforum har utvärderats och regeringen har fattat beslut om
fortsatt arbete för forumet t.o.m. den 31 december 2020. Det är viktigt att säkerställa att
Bredbandsforums verksamhet fortsätter att vara framåtblickande och relevant så att vi
har en infrastruktur i Sverige som inte sätter en begränsning för eller utveckling av
digitala tjänster – en bredbandsinfrastruktur som är tillgänglig efter användarnas behov,
samt att forumets verksamhet siktar till att nå de politiska mål för utbyggnad av snabbt
bredband som finns fastställda. Vissa utmaningar som hittills identifierats kan fortsatt
vara av betydelse medan andra är lösta eller inte längre har lika stor relevans.
Bredbandsforums arbete har bland annat uppmärksammat behov av samverkansinitiativ
på regional och lokal nivå. Sådana har också införts i form av regionala
bredbandskoordinatorer och Byanätsforum.
Utvecklingen på bredbandsområdet har inneburit nya möjligheter och utmaningar som
inte fanns vid forumets start. Exempel på det är ökad efterfrågan när det gäller digitala
tjänster, applikationer och tv-distribution, ökad datatrafik i näten och en snabb
utveckling när det gäller uppkopplade saker.
Sammantaget finns nu goda skäl att ta ett samlat grepp kring forumets framtida fokus
och inriktning. Denna arbetsgrupp är tänkt att bidra till detta.
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Syfte och mål
Syftet med arbetsgruppen är att bidra till att lägga grunden för Bredbandsforums
fortsatta arbete till och med år 2020. Arbetet ska bidra till att forumets arbete blir
fortsatt relevant och i linje med regeringens inriktning i bredbandspoltiken samt att
verksamheten även fortsättningsvis får stort genomslag. Primärt fokus för gruppen ska
vara utbyggnad av framtidssäkert bredband i hela landet. Även närliggande frågor kan
beröras om de är av betydelse för utbyggnaden.
Målet med gruppen är att identifiera viktiga områden som Bredbandsforum bör fokusera
på under åren 2017-2020. Resultatet av arbetet kommer att utgöra ett underlag för
styrgruppens beslut om inriktning, arbetsgrupper eller andra åtgärder.

Genomförande
Underlag och uppgifter
Arbetsgruppen ska så långt det är möjligt utgå från befintliga källor som beskriver den
svenska situationen på området. Följande ska särskilt beaktas:





Förslag som Bredbandsforums arbetsgrupper hittills lagt,
nulägesbeskrivningar av bredbandstillgången i Sverige,
prognoser för bredbandsutbyggnaden i Sverige, och
uppföljningar och utvärderingar av genomförda offentliga och privata insatser
för att nå regeringens uppsatta bredbandsmål.

Med utgångspunkt i ovanstående ska arbetsgruppen identifiera områden som bedöms
vara av stor betydelse att uppmärksamma för fortsatt effektiv utbyggnad av snabbt
bredband.
För de identifierade områdena ska konkreta hinder identifieras som lämpligen hanteras
inom ramen för Bredbandsforums arbetsgrupper eller på annat sätt inom eller utom
forumet, genom exempelvis ad-hocsamarbeten.
Exempel på frågor där behandling inom ramen för forumet typiskt sett inte är
ändamålsenligt är regleringsfrågor eller frågor som i huvudsak rör en fråga eller tvist
mellan två parter. Frågor som berör flera parter och där dessa genom egna åtgärder kan
adressera hindren kan istället vara lämpliga.
Fokus och avgränsningar
Bredbandsforums och arbetsgruppernas övergripande mål är att genom samverkan
främja utbyggnad av snabbt bredband i hela landet i enlighet med gällande politiska
mål. Fokus för arbetsgruppen är därför just utbyggnad av infrastruktur för snabbt
bredband. Då infrastruktur och tjänster är intimt förknippade med varandra kan även
tjänster beröras i viss utsträckning där detta bedöms som relevant för utbyggnaden.
Bemanning
Beslut om ordförande för arbetsgruppen fattas av styrgruppen tillsammans med dessa
direktiv.
Ordföranden får i uppdrag att leda arbetet och återrapportera utfallet av gruppens arbete
till Bredbandsforums styrgrupp. Ordföranden ansvarar vidare för arbetsgruppens
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bemanning och organisation. Arbetet bör organiseras på ett sätt som ger
arbetsgruppsdeltagarna möjlighet att bidra i arbetet.
Bredbandsforums kansli bistår ordföranden och arbetsgruppen med förslag på
bemanning vid uppstart samt projektledning och annat stöd i det löpande arbetet.
Avstämning och dialog
Arbetsgruppens ordförande ska vid varje styrgruppsmöte avrapportera hur arbetet
fortskrider och uppnådda resultat.
Arbetsgruppen ska under arbetet ha en dialog med relevanta aktörer. Detta kan
exempelvis ske i form av hearingar.
Start‐ och sluttid
Arbetet börjar i och med beslut på styrgruppsmöte den 9 juni 2016 och ska vara avslutat
senast den 31 maj 2017. En slutrapport ska sammanställas där skriftlig redovisning av
gruppens aktiviteter, uppnådda resultat samt överväganden och förslag till åtgärder
framgår. Övergripande tidplan för arbetet:
Juni 2016

Styrgruppens beslut om direktiv för arbetsgrupp.

Oktober 2016

Lägesrapportering från arbetsgruppens arbete. Bakgrund och
första bruttolista över områden eller hinder för arbetsgrupper
(eller möjligen andra åtgärder) för styrgruppens diskussion.
Materialet kan utgöra en grund för styrgruppen för beslut om
uppdrag till kansliet att ta fram direktiv för arbetsgrupp från
februari 2017.

Februari 2017

Arbetsgruppens förslag till områden och prioritering för 2017
och inriktning fram mot 2020 (arbetsplan) för diskussion i
styrgruppen. Underlag kan ligga till grund för beslut om
preliminär arbetsplan. Möjligt beslut om arbetsgrupp.

Juni 2017

Arbetsgruppens slutrapport och förslag till arbetsplan.
Styrgruppens beslut om arbetsplan för Bredbandsforum 2017 –
2020.
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