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Hej! 
 
Som utlovat kommer här lite sommarläsning, en uppdatering av vad som hänt i bredbandsfrågan 
inom RSS mellan utskottsmötet i Alvesta den 20/6 och 8/7. 
 
Den 27/6 var beredningsgruppen för bredband inom RSS tillsammans med Ulf Fransson, Region 
Jönköpings län i Stockholm för tre viktiga möten, PTS, Svenska Stadsnätsföreningen och SKL. De 
gemensamma nämnarna för alla tre möten var att beskriva, 

- En översiktsbild av vad RSS är i stort, den politiska strukturen, RSS gemensamma målsättning 
samt en beskrivning av vilka fokusområden som finns.  

- En kort beskrivning av det regionala utvecklingsuppdraget och kopplingen mellan bredband 
och regional utveckling och tillväxt. 

- En beskrivning av det politiska uppdraget till beredningsgruppen med ett tydligt fokus på 
invånaren, företagen, den regionala utvecklingen och tillväxten sett ur ett interregionalt och 
regionalt perspektiv. 

- Samt utifrån ovan, beskriva vägen fram till samverkansavtalet. 
 

PTS 

På mötet med PTS deltog beredningsgruppen, Ulf Fransson, representanter från IP-Only, PTS samt 
kanslichefen på Bredbandsforums sekretariat. Mötet med PTS var positivt, hade en god ton, var 
framåtsyftande och uppskattat av alla parter.  
Samma dag som vi hade möte fick PTS sitt officiella uppdrag från regeringen att konkretisera 
modellen för framtida stöd utifrån det förslag PTS tagit fram tidigare. Ett arbete PTS ska 
återrapportera till regeringen den 17/1-2020. PTS visade stort intresse i RSS arbete och efterfrågade 
uppföljningsmöten vilka planeras för under hösten. 
 

SSNF 

På mötet deltog tre tjänstepersoner från SSNF och från RSS deltog Ulf Fransson och tre 
representanter från beredningsgruppen, då de enbart önskade träffa regionerna i ett första möte. 
Parterna har olika syn på hur processen gått till men delar synen på vikten av att nå bredbandsmålen 
och att samverkan krävs. 
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SKL 

På mötet deltog två tjänstepersoner från SKL, varav en ansvarig för bredbandsfrågorna och en jurist. 
Från RSS deltog tre representanter från beredningsgruppen. IP-Only deltog inte då SKL aviserat att de 
enbart ville träffa och föra dialog med sina medlemmar. Kort sammanfattat så har SKL och RSS olika 
syn på inblandade parters roller och hur bredbandsutbyggnaden ska bedrivas.  
 

Almedalen 

RSS seminarium ”Hur kan interregional samverkan bidra till att lösa framtidens utmaningar?” under 
Almedalsveckan gick bra och var uppskattat. Seminariet var välbesökt och följdes också av många via 
webben.  
 
För de av er som inte var på plats eller hade möjlighet att följa det i realtid men ändå vill ta del av 
innehållet kan ni klicka in på länken nedan: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=6a62uZzFkx8 
 
Budskapet om vår interregionala samverkan och vad vi vill åstadkomma gick fram och vi har fått flera 
positiva signaler från olika håll. Vi tackar alla inblandade, både tjänstemän och er politiker för de fina 
insatser som är gjord både före och under seminariet. 
 
Under vistelsen i Almedalen hann vi med många viktiga RSS möten med bland annat, Telia, Hela 
Sverige ska leva, IP-Only samt har bokat in möten efter sommaren med de representanter från 
Trafikutskottet, Mikael Larsson, C samt Emma Beringer, MP,  som deltog på seminariet. 
 

Övrigt arbete 

Ett omfattande arbete är gjort tillsammans med IP-Only för att få en tydlig projektorganisation och 
mötesstruktur på plats. Kartläggningsarbetet, dvs grundstommen till den interregionala planen pågår 
för fullt med aktivt deltagande från både RSS och IP-Only. Gällande kartläggningsarbetet är kontakter 
även tagna med PTS gällande utökad tillgång till data.  
 
Måndagen den 1/7 publicerade ledande politiker från 6 regioner i Mellansverige en debattartikel i 
Dagens Samhälle, se länk nedan, 
 
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/lat-regionerna-ansvara-bredbandsstodet-28323 
 
 
Intresset för arbetet med bredband inom RSS och vårt samverkansavtal med IP-Only är stort. 
Mötesagendan för hösten är redan diger och fylls på kontinuerligt. 
 
 
Med önskan om en riktigt skön sommar och semester när det är dags! 
 
 
Ellinore Svan 
Sammankallande för beredningsgruppen för bredband inom RSS/Regional bredbandskoordinator 
Region Halland 
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