Minnesanteckningar från nätverksträff nr. 2 för kommunala bredbandsfrågor, den 7
december 2016

Presentation av dagens agenda och bredbandsarbeten som pågår inom
SKL
Information om; regeringens nya bredbandsstrategi, årets bredbandsenkät från
SKL och PTS, Landsbygdskommitténs bredbandsförslag.
Peter Haglund, sektionschef för infrastruktur och fastigheter och Dan Lems,
bredbandshandläggare SKL.
Länk till inspelning: http://play.skl.se/video/natverkstraff-7-12-presentation-avdagens-agenda-och-bredbandsarbeten-som-pagar-inom-skl
Digitala tjänster i kommunerna
Vad gör SKL för att hjälpa kommunerna med digitaliseringen?
Per Mosseby, Direktör Avdelningen för digitalisering på SKL.
http://play.skl.se/video/natverkstraff-7-12-digitala-tjanster-i-kommunerna
Ett försvarstal för de kommunala stadsnäten
Kaisa Adlercreutz, advokat på Front Advokater.
Vi återkommer med en länk efter helgerna.

Robust fiber
Presentation av en ny standard för robust och framtidssäker bredbandsnät. Nu
finns en tydlig vägledning för dig som vill bygga robust fibernät. Den rymmer
branschens gemensamma och samlade kunskap som du tryggt kan luta dig
emot. Anvisningarna beskriver de minimikrav som ska gälla när man planerar,
projekterar, förlägger eller dokumenterar fibernät.
Jimmy Persson, Produktmanager Svenska Stadsnätsföreningen och
teknikspecialist Robust fiber. http://robustfiber.se/

Arbetet framöver – genomgång av utsänt PM
En avstämning gjordes av de frågor som togs upp på det första mötet i
nätverket. Följande nämndes:
Facebookgruppen har ca 60 deltagare. Den som vill gå med mailar Dan.
Gruppen riktar sig till kommunala tjänstemän och syftar till att utbyta
erfarenheter och synpunkter. Finns annan plattform än Facebook? Inte alla vill
delta med sitt privata konto. Förslag mottages tacksamt.
Efterfrågan på dialog om digitaliseringsfrågor hanteras genom att Per Mosseby
(direktör för digitaliseringsavdelningen på SKL) bjudits in till dagens möte. Per
lär återkomma även på kommande möten.
Stöd behövs för den – oftast ensamme tjänstemannen – som jobbar med
bredbandsfrågorna i kommunen. En viktig fråga är hur man får upp
bredbandsfrågan på den politiska dagordningen. Nämndes att SSNF:s
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årskonferens inleds med att förmöte som arrangeras tillsammans med SKL
och som riktar sig till politiker.
Påtalades också att bredband är en tjänst och att det framöver inte bara
handlar om att koppla upp hushåll utan även belysning, soptunnor m.m. i våra
”smarta städer”. Frågan om hur PTS mäter ”tillgång till” bredband diskuterades.
Viktigt att skapa engagemang för att faktiskt ansluta sig till de nät som byggs.
Där betalningsförmågan är svag blir ibland anslutningsgraden låg.
Skillnaden i förutsättningar mellan stad-land kan ibland motivera att nätverket
delas upp i två grupper.
Frågan om gratis wifi-zoner är aktuell, senast har positiva tongångar hörts på
EU-nivå.
Frågan om goda exempel på ägardirektiv är fortsatt viktig och Dan efterfrågade
exempel på ägardirektiv. Betonades att det är viktigt att SKL gör juridisk
granskning innan de förs vidare som ”goda exempel”.
Representanter för kommuner utan eget stadsnät lyfte frågan om hur man kan
arbeta proaktivt med t.ex. samarbetsavtal. Konstaterades att många
kommuner har flera olika aktörer att hantera – med olika förutsättningar närt
det gäller styrning från kommunens sida.
Frågan om bredbandsstöd och bidragets utformning är fortsatt aktuell och
behöver tas upp på kommande möte i nätverket.
Telias nedsläckning av kopparnätet pågår. Driv frågan om bättre koppling
mellan nedsläckning av kopparnätet och uppkoppling av fiber. Dan har haft
möte med Telia i frågan och den bedömdes inte som relevant att ta upp på
nätverksamöte. Dock behöver vikten av tidig information påtalas.
När det gäller 700 mhz-frågan konstaterades att det finns olika uppfattningar
hos olika myndigheter.
Under veckan kom regeringens nya bredbandsstrategi. Lena Micko SKLs ordförande har
kommenterat bredbandsstrategin på vår hemsida:
https://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv2016/kommunernasbredbandsutbyggnadbordestodjas.11048.
html
Utöver den officiella kommentaren är vi mycket förvånade över skrivningen i slutet av andra stycket på sida
16 Där det är snubblande nära att regeringen föreskriver att myndigheter skall tala om för SKL hur vi styra
kommunerna?? För det första är vi inte regeringens förlängda arm utan kommunerna och landstingens
medlemsorganisation. De enda som kan ge oss direktiv hur vi skall agera är våra medlemmar, det vill säga
kommunerna och landstingen. Sedan så är det nära att den skrivningen även snubblar på den kommunala
självbestämmande rätten. Läser man denna och andra texter i bredbandsstrategin för första gången så står
det faktiskt, hjälpa kommunerna. Men jag som suttit i flera förhandlingar med både teleoperatörerna, PTS och
Bredbandsforum läser mer mellan raderna, att kommunerna skall uppfostras, så de inte ställer så krångliga
regler. Samt krav på höga kostnader för återställning av gatorna när teleoperatörernas optofiberkablar skall
ner i marken. Jag medger att jag nog gör en lite överpessimistisk tolkning av texten men det var fler som
reagerade på den, men vi valde utåt att inte gå ut med det.
Länk till regeringens bredbandsstrategi:http://www.regeringen.se/informationsmaterial/2016/12/sverige-heltuppkopplat-2025---en-bredbandsstrategi/
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