DIALOGMÖTEN
FÖR BREDBANDSUTBYGGNAD I BLEKINGE OCH SKÅNE
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T E M AT
FÖR DAGEN

HUR BYGGER VI BREDBAND
PÅ KOMMERSIELLA VILLKOR
UTAN STÖDMEDEL?

DEN DIGITALA AGENDANS UTVECKLING pågår parallellt.
I Blekinge, bland annat Cesam i Blekinge, som driver 27 olika
utvecklingsprojekt för att digitalisera länet inom olika sektorer.

STÖDMEDEL FÖR TILLVÄXT

DIALOGMÖTEN I TRE STÄDER I BLEKINGE OCH SKÅNE
skapades för att det finns behov av att samla aktörerna kring
bredbandsutbyggnad – specifikt på landsbygden där kreativa
lösningar måste fram, då efterfrågan på stödmedel är större
än tillgången.

Tillväxtverket informerade om vilka medel som finns att söka.
Främst är det inom insatsområdet för inkluderande tillväxt,
där det är möjligt att utreda frågor kring bredband, men inte
för själva faktiska installation av infrastrukturen. Tillväxtverket
hänvisade också till skriftligt material inom Europeiska regionala
utvecklingsfonden, som investerar i tillväxt och sysselsättning i
Skåne och Blekinge 2014-2020.
www.tillvaxtverket.se

SYFTET ÄR ATT FÅ IGÅNG EN DIALOG med de tre parterna,
kommuner, fiberföreningar och operatörer på marknaden.
Vi vill lansera arenor för diskussioner kring hur vi tillsammans
kan skapa bättre förutsättningar för fortsatt utbyggnad av
bredband.

FÖRELÄSARE
Flera olika aktörer kring bredbandsutveckling hade bjudits in
för att föreläsa under de tre dagarna. Företrädare för Länsstyrelsen i de båda länen gav en bild av fördelningen av stödmedel under första halvåret och vilka urvalskriterierna har varit.
Två av de större aktörerna i Sverige att bygga bredband, Telia
och IP-Only var med. De berättade om vilka möjligheter de
såg med att bygga ut fibernätet, på kommersiella villkor utan
stödmedel.
Stadsnätsföreningen som företräder stadsnäten i 200 kommuner, berättade hur de ser på olika naturliga kopplingar mellan
kommun - politik - stadsnät. Inbjuden var också en bredbandskonsult som gav av sina erfarenheter om att bygga ett 80-tal
byanät både med och utan stödmedel.
SAMRÅDSFUNKTIONER
I våra respektive län finns det bredbandskoordinatorer som
tillsammans med kommuner och fiberföreningar försöker samverka för att utbyggnaden ska ske fortsatt fram till målet 2020.
Kommunförbundet Skåne är en annan samrådsfunktion som
tillsammans med länets kommuner lyfter frågor som belyser
hur viktig bredbandsutvecklingen är för framtiden.
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•

MÖJLIGHETER TILL MÖTEN

WWW.S KA NE.S E/FA BS

•

FA BS @S KA NE . SE

SA MMANFAT T NI NG
Bredband är en demokratifråga och en förutsättning för utveckling i ett
digitalt samhälle. För att bredbandsutvecklingen ska få så bra förutsättningar
som möjligt framöver, behöver kommunerna i Blekinge och Skåne bör ta en
ledande position inom området.
Många kommuners bolag och fiberföreningar i de både länen, har under
flera år i de båda länen, lagt ned mycket tid för att ansöka om stödpengar för
utbyggnad. Jordbruksverkets tilldelning av medel, har inte räckt till alla som
sökt. Konsekvensen har blivit, att en stor del av många sökande aktörers ambitioner med fortsatt bredbandsuppkopplingar försenats. Tillsammans måste
vi nu hitta fler alternativa lösningar.
SAMVERKAN är var ett ord som fanns med i många sammanhang under de
tre dialogmötena och är kärnan för att nå målet med 90-95 procents bredbandsanslutningar med 100 Mbits/s år 2020.

HUR GÅR VI VIDARE?
HUR BYGGER VI BREDBAND UTAN STÖDMEDEL?
Det är de tre intressegrupperna - fiberföreningarna, kommunerna
och operatörerna, som kan medverka till detta. Tillsammans måste vi
identifiera vilka olika parametrar vi själva kan påverka och identifiera de
hinder som står i vägen för fortsatt utbyggnad. Exempel som diskuterades var
lånegarantierna, avskrivningstiderna, markavtalen, informationskampanjer,
anslutningsavgifter och anslutningsgrad. Viktigt är att hitta och stödja eldsjälar på orten. FABS bistår med att skapa arenorna för dialog och samverka,
samt geografiskt analysmaterial som kan tydliggöra och underlätta beslutsprocessen. Tillsammans ökar vi möjligheterna att nå målet 2020.
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FABS arbetar vidare med två parallella spår – dels hur vi genom samverkan
och kreativitet kan skapa förutsättningar, där vi bygger fiber utan stödmedel
och dels hur vi tillsammans kan påverka debatten nationellt, så att det blir
tydligare att bredbandsutbyggnad är en prioriterad fråga för hela samhället.
Vi tackar för de synpunkter som framkommit från dessa tre möten.
Återkoppling kommer att ske med besök, nya dialogmöten i olika former,
och exempel på hur vi tillsammans kan verka för en kraftfull utbyggnad av
bredband i båda länen.
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HÖR GÄRNA AV ER MED ERA FRÅGOR & SYNPUNKTER
TILL - fabs@skane.se
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ETT SAMARBETSPROJEKT MELLAN
Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen Blekinge, Länstyrelsen Skåne,
Netport Science Park, Region Blekinge, Region Skåne och Tillväxtverket.
E-post: fabs@skane.se
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www.skane.se/fabs

SA M VE RKA N FÖ R B R E DBA ND S UT V EC KLING

FLERA ANDRA TANKAR FRAMKOM
I DISKUSSIONER UNDER DAGARNA TRE.
VI HAR MED DOM I FRAMTIDA MÖTEN.

