Minnesanteckningar från regeringens
Bredbandsforums Landsbygdsgrupp
22 augusti 2017, Stockholm
Deltagare: Monica Ek-Remmerth (Västra Götalandsregionen), Hilkka Eskelinen
(Småkom), Jörgen Fransson (Jordbruksverket), Björn Galant (LRF), Camilla Jönsson
(SSNf), Kerstin Karlsson (PTS), Eva-Marie Marklund (Region Västerbotten), Johannes
Nilsson (Skinnskattebergs kommun), Anneli Norman (Tillväxtverket), Lars Sandqvist
(Telenor), Lena Steffner (Skanova), Ulrik Strömberg (Hela Sverige ska Leva), Ellinore
Svan (Region Halland), Jörgen Svärdh (Utsikt Bredband), Marcus Ternstedt (Bynet),
Mikael Ek (SSNf), Patrik Sandgren (Bredbandsforum), Krister Runebrand (Stelacon).

Deltagarnas förväntningar på arbetsgruppens arbete
Deltagarna förväntar sig sammanfattningsvis att arbetsgruppen ska:
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ha fokus på landsbygdens utmaningar och utifrån dessa komma fram till
konkreta lösningar för landsbygden. Lösningarna ska utgå ifrån landsbygden,
inte utgöra lösningar för landsbygden som utgår ifrån staden. Lösningarna ska
fungera för kommuner som har lite resurser.
Hitta konkreta förslag i syfte att undvika vita fläckar och att lösa vita fläckar,
exempelvis undvika att det skapas utbyggnadsområden som utesluter vissa
fastigheter, fastigheter som utesluts i syfte att skapa lönsamma
utbyggnadsområden.
Hitta en ny modell bredbandsutbyggnad på landsbygden.
Komma fram till hur utbyggnaden på landsbygden ska bli effektiv.
Uppnå en samsyn om de konkreta åtgärderna, i syfte att nå längre i
utbyggnaden.
Ha en prestigelös samverkan med fokus på långsiktighet.
Ha en dialog.
Ha en pragmatisk inställning, ta vara på möjligheter, hitta samarbeten och
möjligheter att komma vidare.
Komma fram till regelverket för nästa Landsbygdsprogram.
Visa på förslag på utbyggnadsmodeller för olika nätägare.
Tänka ur ett helhetsperspektiv, och få alla att se vad som är det viktigaste.

Ordföranden har ordet
Mikael Ek redovisade sin syn på gruppens arbete.
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•
•
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Målet med gruppens arbete är att skapa en receptsamling med olika åtgärder
för att lösa bredbandsutbyggnaden på landsbygden.
Gruppen behöver arbeta fram konkreta förslag och nå en samsyn som ger goda
förutsättningar för att skapa lösningar för landsbygden.
Receptsamlingen ska identifiera utmaningar och typfall samt konkretisera
dessa.
Vad som ska ingå i recepten ska gruppen gemensamt komma fram till, gruppen
kommer att få riktlinjer från näringsdepartementet.
Gruppen måste tänka oortodoxt, om en lösning ligger utanför vad lagen tillåter
måste gruppen påpeka det, där får gruppen inte backa, förändringar i lagar kan
gå snabbt.
Landsbygdsgruppen är den starkaste gruppen för att ta fram en lösning för
landsbygden – det finns ingen annan/bättre grupp.
Det är viktigt att det som sägs i gruppen stannar inom gruppen. Självklart är
det okej att kommunicera utåt om gruppens arbete, vilka frågor gruppen
arbetar med. Ingen bör dock göra uttalanden i olika frågeställningar innan dess
att gruppens arbete är klart och ett demokratiskt beslut har fattats i gruppen.

Näringsdepartementets syn på arbetsgruppen
Nicklas Liss-Larsson från Näringsdepartementet informerade om departementets
förväntningar på Landsbygdsgruppen.
Utgångspunkten för Landsbygdsgruppens arbete är regeringens bredbandsstrategi och
målet att hela Sverige 2025 ska ha tillgång till snabbt bredband. Bredbandsstrategin är
ett instrument för att motivera aktörer att arbeta hårt för att Sverige ska vara det
ledande digitala landet. Landsbygdsgruppen är otroligt viktig för ambitionen att nå
målet.
Näringsdepartementet har följande förväntningar:








Arbetsgruppen bör jobba i andan av Bredbandsforum där nationell samordning
är ledstjärnan. Samverkan ska prägla arbetet och de frågor som tas upp, liksom
de förslag som lämnas.
Arbetsgruppen bör ha en marknadsinriktad utgångspunkt – dvs. hur kan
marknaden nå ut längre.
Arbetsgruppen bör uppmärksamma farhågan att marknadsaktörerna plockar
”russinen ur kakan” så det bildas öar av vita områden och resonera kring hur
detta kan motverkas.
Arbetsgruppen bör ta strategins målsättning som riktmärke, dvs. att alla ska få
bredband.
Arbetsgruppen bör inte peka ut enskilda aktörer utan se till områden som berör
många.
Arbetsgruppen bör involvera de regionala bredbandskoordinatorerna i arbetet.
Arbetsgruppen bör ha koordinering mot PTS uppdrag och ”hålla avstånd” till
dessa, det är inte önskvärt att konflikterande förslag på samma områden
presenteras.
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Arbetsgruppen bör i sin uppgift att kartlägga vita områden dvs. där det är
särskilt svårt att bygga ut, beakta de marknadsanalyser som föreligger
nationellt och inte skapa egna produkter som motsäger dessa.

Formella ramar för arbetet
Följande formella ramar gäller för arbetet:
•
•
•
•
•
•
•
•

Det är viktigt att det finns en dynamik i gruppen. Det kommer att finnas
meningsskiljaktigheter i gruppen. Det gäller att försöka hålla en kamratlig ton.
Gruppens arbete är inte en förhandling, då kommer det inte att lyckas.
Det finns en ambition att nå fram till konkreta förslag, men gruppen måste
bidra i det arbetet. Gruppen når inte längre än vad gruppen presterar.
Näringsdepartementet vill han in underlag i mitten av januari. Det betyder att
gruppen har september och oktober på sig att hitta ramarna. Mot den
bakgrunden är det viktigt att gruppen tidigt hittar prioriteringar.
Fokus ska ligga på vita områden, offentliga aktörer och slutanvändare.
Det krävs mycket av deltagarna i gruppen, det gäller att vara fokuserad.
Tidsramarna måste hållas. Det finns självfallet utrymme för kreativitet på
mötena. Men det är viktigt att formulera tankarna i skrift.
Gruppens resultat ska redovisas i Powerpoint eller Wordrapport.
Det är viktigt att gruppen för fram sina synpunkter till andra grupper, som
arbetar parallellt med närliggande frågor, exempelvis bredbandsstöd
Efter mötet skickar kansliet ut en sammanställning på PTS uppdrag.

Bredband på landsbygden
Patrik Sandgren gav en kunskapsöversikt över bredband på landsbygden.
Kunskapsöversikten återfinns i Powerpoint som skickats ut.

Diskussion om inriktning av arbetet – de tre viktigaste frågorna
att prioritera, en från varje delområde.
Landsbygdsgruppens arbete fokuserar på tre områden: Vita fläckar, Offentliga aktörer
och Slutanvändare. Gruppen diskuterade och prioriterade de frågor som de anser att
Landsbygdsgruppen ska arbeta med. Bredbandsforums kansli tar fram en
sammanställning baserat på gruppens prioriteringar och redovisar detta i ett separat
dokument. Sammanställningen skickas ut till arbetsgruppen för synpunkter.

Att göra till nästa möte
Inför nästa möte ska Bredbandsforums kansli arbeta de frågor som pekats ut som
prioriterade. För att få möjlighet att få ta del av den kompetens och erfarenhet som
finns hos gruppens deltagare kommer de också att bli kontaktade för en intervju.

Kommande möten
Arbetsgruppens kommande möten är




2017-09-27 AG möte 2
2017-10-31 AG-möte 3
2017-12-05 AG-möte 4
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På det kommande mötet i september kommer frågan om bredbandstöd behandlas
särskilt. En representant för den grupp som arbetar med frågan hos PTS kommer att
delta vid mötet.
Ett önskemål uttrycktes i gruppen att få fram referenser på Teracoms lösning för
bredband på landsbygden.

Mötets avslutande
Mikael Ek avslutade mötet och tackade för engagemanget.
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