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 I DETTA NYHETSBREV 

 

— Välkommen till det åttonde nyhetsbrevet!  

— Mattias Grafström har ordet 

— Robusthetsgruppen slutrapporterar 

— Nya arbetsgrupper inom Bredbandsforum 

— Lantmäteriet föreslår åtgärder för 

effektivare markåtkomst 

— Lägesuppdatering från Mandatgruppen 

— Dalapilot för mobiltäckning 

— Kommunernas engagemang ökar enligt 

bredbandsenkät 

— Nytt bredbandsstöd bekräftat 

— Lokal byanätsorganisation – ett första steg 

mot en nationell byanätsförening? 

— Intervju med Susanna och Maria från 

Bredbandsutredningen 

Välkommen till det åttonde 
nyhetsbrevet!  
Hur säkrar vi framtidens digitala tjänster? 

Hur säkrar vi tillgången till de tjänster som vi nu och 

framöver kommer att vara beroende av? Tjänster som 

samhället behöver för att fungera. Tjänster som 

medborgaren behöver för sin välfärd och delaktighet. 

Jag är övertygad om att denna fråga kommer att vara 

central under lång tid framöver. 

Bredband är en nödvändighet för samhällsviktig 

verksamhet som räddningstjänst och vård, men också 

grundläggande samhällsfunktioner som betaltjänster 

och nyhetsmedia. Det konstaterar Ann-Marie Fransson 

i den slutrapport som Robusthetsgruppen nu lämnat. 

Läs mer om gruppens arbete och förslag nedan.  

Det finns flera möjliga vägar för att säkra att 

infrastrukturen håller för tjänsterna. Regleringen 

ställer grundläggande krav på infrastrukturen. 

Bredbandsforum har bidragit till branschinitiativ kring 

standarder och dokumentation. En förekommande 

lösning är särskilda offentliga nät för tjänsterna.  

 

Ett angreppssätt med stor potential är att det offentliga 

i högre grad söker beskriva sina nuvarande och 

kommande behov av samhällstjänster. Om det görs 

och efterfrågan samordnas kan det bli intressant för 

marknaden att erbjuda infrastrukturlösningar. Läs mer 

nedan om den arbetsgrupp för Samordnad efterfrågan 

som nu påbörjar sitt arbete.  

Nils Hertzberg 

chef Bredbandsforum 

Mattias Grafström har ordet 
”Vill du betala 15.000 idag eller 30.000 om en 

månad?” 

 
Foto: Telekområdgivarna 

Den här frågan kan man ställas inför om man bor i 

villa i ett område där det dras fram fiber. För de flesta 

är det en stor investering att ansluta sin fastighet. 

Många aktörer är inblandade - leverantörer, 

operatörer, stadsnät, kommunala bolag - och det kan 

vara svårt för den enskilde konsumenten och 

villaägaren att veta om ett erbjudande är bra. Frågor 

att ta ställning till är till exempel: Är kostnaden 
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rimlig? Vad innebär det om jag väntar? Vad får jag för 

mina pengar? Vad finns det för alternativ? 

 

Regeringens Bredbandsforum har valt att tillsätta en 

villagrupp för att titta på frågor som rör utbyggnaden 

av bredband med höga hastigheter till villor. Jag har 

fått det ärofyllda uppdraget att leda gruppen. 

 

Första steget blir att så snabbt som möjligt sätta ihop 

en arbetsgrupp. Jag har redan märkt att det finns ett 

stort intresse för deltagande från många personer med 

oerhörd kompetens, från företag, myndigheter och 

organisationer.  Från de som inte kan delta i själva 

arbetsgruppen kommer vi hämta in synpunkter på 

olika möten där vi fokuserar på specifika områden. 

 

Det är angeläget att se över marknaden för bredband 

till villa, eftersom den är i kraftig tillväxt. När allt fler 

aktörer vill ge sig in i leken finns det risk för växtvärk. 

Det kan orsaka att det blir svårt för en villaägare att 

överblicka situationen och göra ett välinformerat val.  

Det är å ena sidan positivt med konkurrens som leder 

till en bättre prisbild, men å andra sidan leder det 

också till att konsumenterna utsätts för ett hårdare 

tryck. Det är då oerhört viktigt att information och 

villkor är tydliga och korrekta. 

 

Andra viktiga frågor som Villagruppen kommer ta tag 

i har att göra med hur utbyggnaden av bredband till 

villor går till; Vilka tekniker och affärsmodeller 

används på villamarknaden idag? Finns det alternativa 

accesstekniker eller anläggningsmetoder för att bygga 

höghastighetsbredband till villor?  Till en början ska vi 

därför göra en fördjupad analys av situationen för att 

kunna förutse problem och hinder, och föreslå 

lösningar för att komma runt dessa.  Det kan handla 

om såväl tekniska som hushållsekonomiska aspekter.  

 

Genom den här insatsen hoppas jag att fler 

tjänsteleverantörer också ska få upp ögonen för 

konsumentperspektivet. En anslutning till 

Telekområdgivarna signalerar seriositet gentemot 

konsumenten som ser det som en trygghet att det finns 

en opartisk organisation som kan ge råd och 

information om avtal, samt kan medla i eventuella 

tvister. Detta gör att jag tror att vi är rätt organisation 

för att hålla ihop en arbetsgrupp som kommer jobba 

med en fråga som är så aktuell och angelägen för 

konsumenterna som bredbandsutbyggnaden till villor. 

 

I Villagruppen har vi en möjlighet att titta på 

situationen ur flera olika perspektiv. Vi på 

Telekområdgivarna sitter på en pusselbit, vi ser de 

problem och frågeställningar konsumenterna har i de 

ärenden som kommer in till oss. Operatörer, 

tjänsteleverantörer, och offentliga aktörer har kunskap 

om andra delar av pusslet, och jag ser fram emot 

utmaningen att tillsammans med deltagarna i 

arbetsgruppen uppnå vårt gemensamma mål - att öka 

kunskapen om villamarknaden, förbättra 

kommunikationen med villaägarna och ge förslag på 

hur vi kan främja utbyggnaden av bredband till villor. 

 

Mattias Grafström 

VD för Telekområdgivarna och ordförande i 

Bredbandsforums Villagrupp 

 

Robusthetsgruppen 
slutrapporterar 
Så framtidssäkrar vi bredbandsinfrastrukturen 

Allt fler verksamheter är idag beroende av bredband, 

och behovet av en pålitlig infrastruktur ökar. 

Bredbandsforums Robusthetsgrupp har undersökt hur 

vi kan göra Sveriges fibernät mer driftssäkra och 

robusta. Den 11 juni överlämnade Robusthetsgruppen 

i sin slutrapport förslag på lösningar för en robustare 

elektronisk kommunikation till IT- och energiminister 

Anna-Karin Hatt.  

 

Robusthetsgruppen har haft som uppdrag att 

genomföra åtgärder, synliggöra pågående arbete och 

föreslå lösningar för robustare elektronisk 

kommunikation. 

 

– Alla borde fundera på hur ett avbrott i bredbandet 

kan påverka verksamheten. Klarar man sig utan 

tillgång till internet eller att t ex 

betalningssystemet inte fungerar? Både stora och 

små verksamheter behöver vara medvetna om vad 

de kan göra för att minska sin egen sårbarhet, 

säger Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör på 

IT&Telekomföretagen och ordförande i 

Bredbandsforums Robusthetsgrupp. 
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Robusthetsgruppen har bland annat tagit fram 

Robusthetsguiden, en vägledning till robust bredband 

för verksamheter. Robusthetsguiden är ett verktyg där 

du kan kartlägga ditt beroende, minska risken för 

avbrott och att ta fram en handlingsplan för robusthet. 

Arbetsgruppen lämnar också förslag på hur vi kan 

säkerställa att infrastrukturen som byggs idag är robust 

och driftsäker. Bland annat har Robusthetsgruppen 

genomfört en förstudie om behovet av att 

standardisera anläggningstekniker för robusta fibernät. 

Utifrån detta arbete tas en vägledning för anläggning 

av fibernät fram, som kan användas av alla som 

bygger fibernät. 

– För att alla ska kunna ta del av de digitala tjänster 

som teknikutvecklingen möjliggör imorgon, 

behöver vi bygga en framtidssäker infrastruktur 

idag, avslutar Anne-Marie Fransson. 

Nya arbetsgrupper inom 
Bredbandsforum 
Bredbandsforum tillsätter två nya 

arbetsgrupper, en villagrupp och en arbetsgrupp 

för samordnad efterfrågan, för att nå 

regeringens mål om bredband i världsklass. Det 

beslutades vid det senaste mötet med 

Bredbandsforums styrgrupp. 

– Just nu får allt fler villor runt om i landet tillgång 

till fiber. I det arbetet är många olika privata och 

offentliga aktörer involverade, och flera olika 

tekniker och affärsmodeller används. Som 

villaägare kan man ha svårt att värdera om ett 

visst erbjudande om en bredbandsanslutning 

möter de behov man har eller inte, samtidigt som 

fler villaägare behöver bättre information för att 

man ska se nyttan och välja att ansluta sin villa till 

bredband med hög hastighet. Vi behöver skaffa 

oss bättre kunskap om var fiberutbyggnaden sker i 

våra villaområden, men vi behöver också se till att 

få fram bättre och mer ändamålsinformation om 

nyttan med fiber, och olika erbjudan till den 

enskilda villaägaren, säger it- och energiminister 

Anna-Karin Hatt. 

Den Villagrupp som Bredbandsforum nu tillsatt ska 

bland annat undersöka hur utbyggnaden av 

höghastighetsbredband till villor kan främjas så att 

utbyggnaden till villor kan fortsätta gå framåt i hög 

hastighet. Gruppen kommer också att titta närmare på 

hur marknadsaktörernas kommunikation med 

villaägarna ser ut. 

Den nytillsatta arbetsgruppen för samordnad 

efterfrågan får i uppdrag att fokusera på hur 

marknadens investeringar i bredbandsinfrastruktur kan 

öka genom att det offentliga på ett mer medvetet sätt 

använder innovationsvänlig upphandling och 

samordnad efterfrågan, för att påskynda utbyggnaden 

och se till så att det offentliga får den infrastruktur 

som krävs för framtidens välfärdstjänster. 

Bägge arbetsgrupperna slutrapporterar sitt arbete i maj 

2015. 

 

Läs mer om Villagruppen på Bredbandsforums 

hemsida 

Läs mer om Samordnad efterfrågan på 

Bredbandsforums hemsida 

Lantmäteriet föreslår 
åtgärder för effektivare 
markåtkomst  
Lantmäteriet har nu slutredovisat sitt uppdrag 

om markåtkomst i samband med bredbands-

utbyggnad och drar slutsatsen att utbildning och 

samverkan kan underlätta utbyggnaden. 

För att det ska vara möjligt att bygga bredbandsnät och 

anlägga fiber eller bygga mobilmaster krävs att 

operatörerna får åtkomst till mark. Lantmäteriet 

slutredovisar nu sitt uppdrag som myndigheten fick i 

november 2012 att undersöka vilka problem kring 

markåtkomst som aktörerna på bredbandsmarknaden 

upplever.  

 

De flesta problem som identifierats beror på brister i 

tillämpningen av gällande rätt, men det finns också 

hinder relaterade till lagstiftningens utformning. 

Generellt finns även en bristande förståelse för olika 

parters intressen som kan leda till utdragna och 
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komplicerade processer. Lantmäteriet pekar bland 

annat på behovet av en branschorganisation som kan 

ena branschen kring standardavtal. Det krävs också 

kompetenshöjande insatser hos myndigheter och 

kommuner och samverkan mellan myndigheter för att 

underlätta tillståndshanteringen. Lantmäteriet föreslår 

även att Sverige Kommuner och Landsting bör verka 

för att likrikta kommunernas agerande och villkor i 

fråga om tillträde till mark och grävtillstånd. 

 

Ett viktigt område där bredbandskoordinatorer kan 

bana väg för ökad samverkan och effektivare 

processer är den kommunala planeringen. Där har 

bredbandsinfrastruktur identifierats ha en särställning 

gentemot andra samhällsviktiga infrastrukturer i fråga 

om huvudmannaskap. Detta har exempelvis betydelse 

för möjligheterna att inrätta markreservat för 

bredbandsinfrastruktur. En bredbandskoordinator kan 

bidra till att synliggöra bredband i 

planeringsprocessen. Vidare pekar Lantmäteriet på 

behovet av en branschorganisation för bredband som 

kan företräda aktörerna i gemensamma intressen ex. 

standardavtal. 

 

Läs slutrapporten på Lantmäteriets hemsida 

 

Lägesuppdatering från 
Mandatgruppen 
I april startade en ny arbetsgrupp i 

bredbandsforums regi, Mandatgruppen. 

Uppgiften för gruppen är att identifiera 

nyckelfaktorer för samverkan om bredband på 

regional nivå.  

Anledningen till att gruppen startar är att resurserna 

för bredbandsbyggnation är begränsade, och dessutom 

utspridda på olika aktörer. Bredbandsforums tidigare 

arbetsgrupper har kunnat visa att vi med hjälp av 

samverkan och samarbete kan få varje investerad 

krona att räcka längre. Hur detta åstadkoms i praktiken 

har dock visat sig vara en utmaning eftersom 

förutsättningarna skiljer sig åt. 

Ordförande för gruppen är Eva-Marie Marklund som 

är VD på AC-Net. I gruppen ingår representanter för 

länsstyrelser, regioner och myndigheter. Gruppen har 

valt att använda fallstudier från bland annat Dalarna 

och Västmanland som utgångspunkt för arbetet. Detta 

har sedan varvats med praktiska erfarenheter från 

övriga landet där olika ansatser för 

bredbandssamverkan jämförts och analyserats.  

Gruppen är i nuläget inriktad på fem områden: 

 Resurstillgång – vilka resurser finns? 

 Ansvarsfördelning – vem gör vad? 

 Samordning – fungerar den i nuläget? 

 Praktik – hur går det till i verkligheten? 

 Framgångsfaktorer – vad är receptet på 

framgång?  

 

Läs mer om arbetsgruppen på Bredbandsforums 

hemsida 

Dalapilot för mobiltäckning 

 

Göran Carlsson och Joakim Holback 

Foto: Christian Larsen, Dalademokraten 

 

Dalapiloten, ett projekt som Länsstyrelsen 

Dalarna och Region Dalarna genomför med stöd 

av PTS, är nu igång. Målet är att främja 

samverkan mellan de nyckelaktörer som 

påverkar bredbandsutbyggnaden i en region, 

med siktet inställt på mobil bredbands-

infrastruktur. 

 
Embryot till Dala-piloten kom från Regiondirektör 

Göran Carlsson då han på dialogmötet i Gävle den 2 

oktober 2013, anordnat av PTS och länsstyrelsen i 

Gävleborg, bjöd upp operatörerna till dans. 

Bredbandsforums kansli bjöd i sin tur in Göran till en 

diskussion kring piloten. Med på mötet var även 
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Lennart Färje, chef för regional utveckling på regionen 

och Joakim Holback, chef för det nyinrättade kansliet 

för bredband och digital agenda som är ett samarbete 

mellan Länsstyrelsen och Region Dalarna. 

Diskussionerna kom att kretsa kring ”Fjällpaketet”
1
 

och hur myndigheter genom att tänka om i 

tillståndsprocesserna underlättade utbyggnaden av 

olika verksamheter i fjällvärlden. Det handlar om 

samverkan och att inkludera nyckelaktörer som äger 

olika förutsättningar för utbyggnad. 

Från Dalarnas sida var man nu intresserad av att 

använda framgångsfaktorerna från Fjällpaketsarbetet i 

utbyggnaden av mobilnäten för att åstadkomma bättre 

mobiltäckning i hela länet. Det man ville ha hjälp med 

var att få med den nationella nivån i projektet bl.a. 

med avseende på möjligheterna att använda 

bredbandsstöd för att täcka upp för mindre 

kommersiellt intressanta områden. I Dalarna hade man 

i länets gemensamma strategi kommit fram till att 

mobilnät och fibernät behöver byggas ut samordnat så 

att behovet av transmission till och från basstationer 

kan tillgodoses samtidigt som hushåll och företag får 

tillgång till bredband med hög överföringshastighet.  

 

Dalarna planerar projektet och dialogmötena under 

vilka Fjällpaketsmetoden tillämpas. Dalarna genomför 

också en rigorös kartläggning av mobiltäckningen 

genom sopbilar samt med underlag från .SE. Parallellt 

med detta kartlägger Dalarna också tillgången till 

fibernät. En viktig del av Dalarnas arbete är att skapa 

intresse för piloten hos de olika bredbandsaktörerna 

inom mobila såväl som fasta nät. Målet är att 

företagarna i länet ska vara nöjdare än 

riskgenomsnittet med IT- och telekommunikationer. 

Genom det nyinrättade region- och länsgemensamma 

bredbandskansliet finns dedikerade resurser för 

genomförandet av piloten. 

 

PTS roll blir att bidra med data från 

Bredbandskartläggningen och regeringsuppdraget om 

statistik över mobila nät (i den utsträckning 

                                                           

1
 För en mer utförlig beskrivning av Fjällpaketet i 

Dalarna se slutrapport från arbetsgrupp Mobilt 

bredband i hela landet samt Reglabs antologi Behövs 

regioner? s. 27-46.  

uppgifterna kan göras publikt tillgängliga). Vidare 

bidrar PTS med teknisk expertis, bl.a. robusthetsfrågor 

och mobilteknik. PTS har också upparbetade kontakter 

med flera för bredbandsutbyggnaden aktuella 

myndigheter och kan bistå i frågor om bl.a. 

bredbandsstöd och tillstånd. Förutom att konkret bidra 

till en ökad mobiltäckning i Dalarna ser PTS att 

myndigheten kan använda erfarenheterna från detta 

främjandearbete till en vägledning som andra län 

sedan kan ha nytta av. PTS har också möjlighet att 

testköra vissa specifika frågor. 

 

Piloten bedöms pågå 1-2 år och består i sin helhet av 

tre delar: 

 Förenkla och korta tillståndsprocesser à la 

Fjällpaketet 

 Samordna och samförlägga mobilt bredband 

med byanät och övriga aktörer 

 Kartlägga och mäta täckningen i länet med 

hjälp av sopbilar 

 

Bredbandsforums kansli bidrar med erfarenheter från 

tidigare arbetsgrupper inklusive kontakter samt stöttar 

allmänt detta viktiga och banbrytande projekt. 

 

Ett uppstartsmöte med operatörerna Tele2 och Telenor 

genom det gemensamma nätbolaget Net4Mobility 

hölls den 23 maj. Vid detta möte pratade man om vad 

som är viktigt för en effektiv utbyggnadsprocess. 

Deltagare var förutom mobiloperatörer bl.a. 

kommuner, länsstyrelse, landsting, stadsnät, 

Stadsnätsföreningen, PTS och Bredbandsforums 

kansli. Ett antal företagslotsar i olika kommuner 

presenterade sin verksamhet vilket rönte intresse. 

 

Fler operatörer kommer att bjudas in liksom ytterligare 

intressenter. Det blir också fortsättningsmöten på 

uppstartsmötena utlovar Göran och då blir det 

”samförståndsövning à la fjällpaketet”. Det ser vi på 

Bredbandsforums kansli fram emot. 
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Kommunernas engagemang 
ökar enligt bredbandsenkät 
Fler än 7 av 10 kommuner har nu engagerat sig 
på bredbandsområdet genom att ha upprättat 
eller påbörjat arbetet med att ta fram en 
kommunal bredbandsstrategi. Det visar 
den årliga enkätundersökning som PTS, SKL och 
Bredbandsforum genomför för att följa 
kommunernas engagemang för bredband. 
 

Bredband har en stor betydelse i den svenska 

ekonomin. Användningen av it genom bredband bidrar 

både till produktivitetstillväxt, och förenklar vardagen 

för alla – medborgare, företag, organisationer och 

offentlig sektor. Län, regioner och kommuners 

engagemang är vitalt för att målen i regeringens 

bredbandsstrategi ska uppfyllas. Län, regioner och 

kommuner behöver också sätta bredband på agendan 

och ta fram egna strategier för den digitala 

infrastrukturen på både regional och lokal nivå. 

 

Därför genomför sedan 2010 PTS, i samarbete med 

SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och 

Bredbandsforum, en enkätundersökning riktad till 

kommuner. Svarsfrekvensen har ökat kraftigt och är 

nu 85 procent, jämfört med 67 procent året innan. 

Enkäten visar bland annat att andelen kommuner som 

har ett uppdaterat it-infrastrukturprogram ökar.  

 

43 procent av kommunerna har nu en uppdaterad 

bredbandsstrategi, och 9 av 10 är förankrade i 

kommunledningen. Men det finns en förbättrings-

potential, 40 kommuner svarar nej på frågan om de har 

en uppdaterad bredbandsstrategi.  

 

På frågan om kommuner tillämpar Plan- och 

bygglagen avseende elektronisk kommunikation är 

utvecklingen mycket positiv, men även där finns ett 

visst utrymme för förbättring. Nästan hälften, 45 

procent, av kommunerna tillämpar PBL avseende 

elektronisk kommunikation, vilket är en ökning från 

22 procent 2012. Kommunerna har sedan 2011 ett 

krav på sig att ta hänsyn till behovet av elektronisk 

kommunikation i översikts- och detaljplanearbetet. 

Över 100 kommuner svarar ”nej” eller ”vet ej” på 

frågan om de tar hänsyn till Plan- och bygglagen. 

 

Bredbandsforums arbetsgrupp VI, kommungruppen, 

har tidigare tagit fram Bredbandsguiden, som är ett 

verktyg för kommuner i arbetet med bredbands-

relaterade frågor. Främst kan den stötta i arbetet med 

att ta fram en kommunal bredbandsstrategi. I 

Bredbandsguiden finns bland annat en särskild 

vägledning till kommunerna för att skapa bättre 

förutsättningar i processen och villkoren för tillträde 

till kommunal mark, vilket skapar bättre 

förutsättningar för bredbandsutbyggnad.  

 

Läs PTS promemoria om kommunenkäten 2013 på 

PTS webbplats
2
 

 

Nytt bredbandsstöd bekräftat 
Regeringen anslår medel för bredbandsutbyggnad på 

landsbygden. Totalt avses över 3 miljarder kr satsas i 

det kommande landsbygdsprogrammet (2014-2020).  

Medlen innebär att den svenska modellen med lokalt 

ledarskap förstärks. De nya medlen kommer ge stora 

möjligheter till fortsatt utbyggnad av bredband på 

landsbygden. 

 

Efter samråd med samtliga länsstyrelser, Sametinget, 

PTS, Tillväxtverket och Tillväxtanalys har 

Jordbruksverket också fattat beslut om hur medel för 

bredbandsstöd ska fördelas över Sverige. Tidigare 

system med bland annat "först till kvarn" har 

övergivits. Istället kommer en modell användas där 

befolkningsgleshet ges viktning 0,15 och andelen av 

befolkning och arbetsställen ”utan trådbundet 

bredband med 100 mbit/sek”, det vill säga fiber, viktas 

till 0,85. Avgränsningen till fiber motiveras med att 

det i nuläget är den mest framtidssäkra infrastrukturen 

för åtkomst till internet. 

Mer information finns på Bredbandsforums hemsida
3
. 

 

                                                           

2
http://www.pts.se/sv/Dokument/Rapporter/Internet/20

14/Resultat-fran-bredbandsundersokning-till-

kommunerna-2013-/ 
3
 http://www.bredbandivarldsklass.se/Om-

Bredbandsforum/Nyheter/Beslut-om-fordelning-av-

bredbandsmedel/ 
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Lokal byanätsorganisation – 
ett första steg mot en 
nationell byanätsförening? 
I Falköping har de lokala byanäten valt att gå 

samman i en gemensam byanätsorganisation för 

att kunna dra nytta av varandras erfarenheter 

och kunna aggregera efterfrågan. Kan detta 

vara ett första steg mot ett bildande av en 

nationell byanätsförening? 

Falköpings kommun har varit framgångsrikt i arbetet 

med utbyggnad av bredband på landsbygden. 

Kommunen har idag omfattande aktivitet från byalag. 

Det är de lokala krafterna som driver utvecklingen 

framåt med starkt stöd från kommunen.  

Idag agerar byanäten som självständiga aktörer. 

Genom att ingå i en gemensam organisation kommer 

de att kunna stötta byggnation av nya nät, säkerställa 

bättre förvaltning och exempelvis öka robustheten i 

näten. Visionen är att knyta samma byanäten i hela 

regionen. 

Med inspiration från bland annat Falköping har 

Bredbandsforum presenterat ett förslag på hur en 

nationell byanätsförening skulle kunna etableras. En 

nationell förening skulle kunna komplettera det arbete 

som görs lokalt och regionalt och bli en gemensam 

röst för byanäten i Sverige. 

 

Intervju med Maria och 
Susanna från 
Bredbandsutredningen 
Den utredning som utvärderat regeringens 

bredbandsstrategi har nu lämnat sitt 

slutbetänkande till it- och energiminister Anna-

Karin Hatt. Bredbandsforum har pratat med 

utredningssekreterarna Maria Aust och Susanna 

Mattson för att höra mer om hur arbetet gått till. 

Vad som gått bra, vad som hade kunna göras 

bättre, och hur arbetet nu kommer tas om hand. 

 

Foto: Stina Levin 

Vad innebär det att vara utredningssekreterare 

och varför blev ni intresserade av jobbet? 

- Det var en möjlighet att prova på något nytt inom 

ett till PTS närliggande område. Samt att få 

möjlighet att fokusera och gå ned på djupet i 

bredbandsfrågorna. Att vara utredningssekreterare 

är väldigt konkret. Och roligt. Man knyter många 

nya kontakter. 

- Nu när vi är tillbaka ”på kontoret” är det väldigt 

nyttigt att vi gjort djupdykningar i och lärt oss 

mer om flera av PTS olika verksamhetsområden, i 

och med det breda perspektivet i utredningen.  

Hur fungerade samspelet med utredaren Kristina 

Alsér
4
 och de olika experterna som deltog i 

arbetet? 

- Förutom att vi utredningssekreterare hade ett bra 

samspel flöt det också på bra mellan oss och 

utredaren i t ex upplägg av arbetet och i de 

löpande diskussionerna. Experterna bistod med 

mycket engagemang och synpunkter – ibland på 

tvärs med varandra – samt underlag. Detta 

stötande och blötande av förslagen gör att de nu är 

mer förankrade. 

 

 

 

                                                           

4
 http://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/Sv/om-

lansstyrelsen/landshovding-och-
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Om det hade funnits mer tid att utreda vad hade ni 

ägnat den tiden åt? 

- Träffa fler kommuner, utan tvekan! Vi hade också 

kunnat utreda stadsnätens roll mer med avseende 

på lokaliseringsprincipen. 

På vilket sätt kan utredningen och dess förslag 

göra skillnad vad avser bredbandstillgången? 

- På ett allmänt plan utgör den en del i att 

medvetandegöra digitaliseringen. Delbetänkandets 

förslag bör kunna ge en effektivare stödhantering 

vad gäller bredbandsstöden bl.a. genom PTS 

expertroll. I slutbetänkandet föreslog vi en ny 

organisationsmodell som knyter ihop aktiviteterna 

på lokal, regional och nationell nivå.  

- Det kan exempelvis handla om att byanät snabbt 

ska kunna få svar på frågor relaterade till 

bredbandsstöd. Det kan också handla om att hålla 

Bredbandsguiden uppdaterad och att informera 

med utgångspunkt i den. Vi har sett att kommuner 

är väldigt viktiga för utbyggnaden genom deras 

olika roller och vi vill göra det enklare för dem 

genom att samordna bredbandsfrågorna regionalt. 

För detta behövs bredbandskoordinatorer. Men 

även dedikerade resurser på nationell nivå som 

bl.a. kan bidra med rådgivning. Här har 

Bredbandsforum, SKL och PTS m fl viktiga 

roller. Länssamverkan Bredband utgör exempel 

på forum genom vilket nationell och regional nivå 

möts.  

Vilket budskap tycker ni utredningen sänder till 

Bredbandsforum? 

- Bredbandsguiden ser vi som ett viktigt instrument 

för att få ut mer bredband. Håll den levande och 

komplettera den allt eftersom. Keep up the good 

work! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om Bredbandsforum 

Bredbandsforum är en del av regeringens 

bredbandsstrategi. Forumet främjar 

samverkan kring bredbandsutbyggnad.  

Mer information om strategin och forumet 

finns på www.bredbandivarldsklass.se  

Om nyhetsbrevet 

I nyhetsbrevet samlar Bredbandsforums 

kansli nyheter om arbetet med att ge Sverige 

bredband i världsklass utifrån 

Bredbandsforums arbete och resultat.  

Har du fått nyhetsbrevet från 

bredbandsforum@pts.se?  

Vill du inte ha det framöver vänligen hör av 

dig till bredbandsforum@pts.se  

 

Har du fått nyhetsbrevet från någon 

annan än bredbandsforum@pts.se?           

Vill du ha kommande nyhetsbrev direkt från 

bredbandsforum vänligen hör av dig till 

bredbandsforum@pts.se  
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