Regionala bredbandskoordinatorer och
nationellt sekretariat

Regionala bredbandskoordinatorer
– länge efterfrågade…
underlätta för alla
bredbandsföreningar som
finns runtom i landet, som
jobbar ideellt och som skulle ha
god nytta av att få en utpekad
kontaktperson att vända sig till,
som kan ge tips och råd och
stöd för hur man som ideell
bredbandsförening ska agera

Länsstyrelserna och
regionerna (regionalt
utvecklingsansvariga)
har ett behov av
regional koordinering.
Det är därför angeläget
att anslå medel för en
samordnare

Bredbandskoordinatorerna
blir oerhört viktiga för att
säkerställa att regeringens
storsatsning på bredband
verkligen kommer till
användning

Vi ser ett stort behov
av en strategisk och
samordnande kraft
inom varje del av
Sverige

Viktigt med aktivt arbete och samverkan på alla nivåer
Nationellt
• Regering
• Myndigheter
• Nationella operatörer
• Intresseorganisationer
m.fl.

Regionalt
• Länsstyrelser
• Regioner

Lokalt
• Kommuner
• Byanät
• Marknadsaktörer

Regeringsbeslut om koordinatorer
 Regionala bredbandskoordinatorer i länen
 följer regionalt utvecklingsansvar

 Nationellt sekretariat
 stödfunktion för regionala bredbandskoordinatorer
 rapporterar till Regeringskansliet (Näring)

 Beslutet avser perioden 2015-2020
”I syfte att öka samordningen och därmed effektivisera arbetet på regional nivå uppdrar
regeringen åt berörda länsstyrelser och erbjuder [berörda regioner] att i respektive län
upprätthålla en funktion som regional bredbandskoordinator”
Regeringsbeslut 2015-05-28

Koordinatorernas uppdrag

Stödja
kommuner
och lokala
initiativ

Skapa
nätverk

Samverkan
inom länet
och mellan
län

Kunskap
om behov
och
förutsättningar

Vad vill vi uppnå?
Målsättningen är att alla län ska:

► arbeta aktivt med bredbandsfrågor
► ha en väl fungerande modell för samverkan
► dra nytta av varandras erfarenheter

Sekretariatet ska stödja koordinatorerna
• Kompetensutveckling
• Goda exempel,
vägledningar och
information

Kunskapsstöd

• Nätverk
• Underlätta
länsöverskridande
samarbete

Samverkan

• Årlig uppföljning
• Länk mellan
nationella och
regionala aktörer
• Gemensam
beskrivning av
koordinatorernas roll

Nationella
perspektivet

Vad händer i höst?

Länen rekryterar
koordinatorer

Ta fram
information och
kompetensstöd

Möten nationellt
och regionalt

Planering av
uppföljning

Kartlägga behov,
förväntningar
och nuläge

Frågor
1. På vilket sätt kan koordinatorerna bidra till din
verksamhet?
2. Vad tycker ni att koordinatorerna ska prioritera
inledningsvis?

Sammanställning av input på fråga 1 (från
workshopen på båten)
– Samordna
– Kunskapsbank

– Hemsida med allt som händer i länet + allt
material
– Påverka så att en tydlig strategi/plan tas
fram hos kommunerna

– Stöd vid bidragsansökningar,

– Fånga upp och förtydliga oklarheter i
programmen. Skynda på processen
– Stöd till kommunala bredbandssamordnare
– Samverkan med lokala stadsnät

– Koordinera myndighetskontakter

– Lyfta bredband på regional/lokal agenda
(regional planering, översiktsplanering och – Skapa paraplyorganisationer för byalagen.
Koppling till regionala stadsnätskluster.
verksamhetsförbättring i kommuner)

– Ytterligare sprida information mellan
stadsnät om olika lösningar, affärsmodeller.

– Identifiera best practice på lokal nivå

– Marknadsanalys

– Skapa den regionala plattformen

– Landsbygdsstödet för vem och varför

– Omvärldsbevakning och trender

–

– Behov

Sammanföra projekt från centrala
myndigheter t.ex. Trafikverket och lokala
initiativ

– Läge – status

– Koordinera sig med de lokala/
”halvregionala” personer som redan finns
idag (Leader och vissa kommuner)

– Roadshow fiber! Regionala konferenser för
politiker, tjänstemän och ev.
intresseorganisationer.
– Hjälpa att lyfta kunskapen hos stadsnätens
ägare och kommunpolitiker

– Hjälpa de lokala aktörerna att gå ”rätt vägar” i
kontakterna med centrala myndigheter

– Samverkan mellan länen

– Sprida kunskap över kommungränser

– Kommunernas roll , de har/är en viktig part i detta
som kan behöva hjälp

– Tillsammans ha dialoger och finna
lösningar

Sammanställning av input på fråga 2 (från
workshopen på båten)
– Det regionala nätverket
– Behovsanalysen för utbyggnad
– Mobilisering av kommuner

– Roadshow fiber! Regionala konferenser

– Bygga kontaktnät. Göra sig synliga.

– Information om fördel/nackdel med att
äga sitt nät. Vem är det bra för?

– Sluta prata om byalag, kalla det
intresseförening

– Snabb process mellan ”nu finns pengar”
till att dessa är accessbara

– Intervjuer med byalag som är klara.
Fullständig genomgång av hela resan.
Prioritera det viktigaste.

– Samla och identifiera best practice
– Att få kunskap om marknaden
– Identifiera mer permanenta samverkansformer så frågan överlever 2020
– Identifiera lösningar för landsbygd
– Tolka och informera om landsbygdsstöd,
hur det fungerar och hur man söker

– Samverkan mellan länen
– Börja dialogen med alla, stora som
små aktörer som kan hjälpa till i
utvecklingen

– Fånga upp och förtydliga oklarheter i
programmen, skynda på processen.

– Att lära sig av erfarenheter
– Skapa och få till nätverk

– Hjälpa byalagen med bidragsansökningar
och bidragshantering

– Få till en arbetsgrupp med representanter från
kommuner

– Uppstartsfasen för byalagen är ofta kritisk,
stödja denna första del

– Hur få fiber utanför tätorter

–

– Se till att kommunerna har en bredbandsstrategi

Inspirera till nya byalag

Kontakta oss om ni har frågor eller vill träffa
oss!

Asa.moller@bredbandsforum.se
Kristina.lindbom@bredbandsforum.se
www.bredbandsforum.se/bredbandskoordinatorer

