Bredband till alla i Bromölla kommun
Bredband är en infrastruktur som nu och i framtiden möjliggör för såväl privatpersoner,
företagare som offentliga och statliga aktörer att bo och verka i hela landet. För Bromölla
kommuns del, liksom många andra kommuner, möjliggör den snabb kommunikation,
besparingar i vård och omsorg, moderna hjälpmedel i skolan, digitala verktyg för
medborgarna vid kontakter med kommunen och mycket mer. Den möjliggör även en
landsbygd utanför tätorten som kan erbjuda såväl modernt boende, service och viktiga
funktioner för företag som valt att lägga sitt företag på landsbygden, men som kanske har
kunder över hela världen. MEN, för att få utväxling på allt detta krävs att det finns fiber i hela
kommunen och till alla invånare.
Näsums byutveckling har sedan starten runt 2012 haft fiber till hela byn som ett av sina
övergripande mål. Vi insåg tidigt att fiber var en förutsättning och möjlighet för många som
bor i byn. Kommunen hade ingen plan för utbyggnaden i kommunens yttre delar varför vi
bestämde att titta på möjligheten att bygga ut via bidrag från Landsbygdsprogrammet. Under
2015 påbörjades det mycket tidskrävande arbetet att lämna in en bredbandsansökan. Via
ideella krafter på sammanlagt uppemot 1000 h (motsvarande drygt en halvtid), lämnades en
ansökan in. Den föregicks av byaträffar för information, dörrknackning för att få anmälningar,
kontakter med såväl kommunen, länsstyrelsen, banken, Jordbruksverket, entreprenörer,
bredbandsleverantörer m fl. Trots en godkänd ansökan vad gäller det formella, fick den då
bildade Näsums fiberförening (en avknoppning från byutvecklingen) avslag då konkurrensen
var hård och finanseringen istället gick till ett par få stora projekt i Skåne.
Sedan dess har föreningen arbetat vidare för att få till en så omfattande utbyggnad som
möjligt i och utanför byn. Någon mer ansökan har inte varit aktuell att lämna in då
finansieringen i Skåne varit slut.
Olika aktörer har delvis byggt ut i området , dels Telia som tagit de offentliga byggnaderna
och kommunens egna bostäder enligt avtal, men huvudsakligen OKTV i Olofström som har
byggt ut samtidigt som man levererat el och vatten genom och förbi byn. Under en period har
IP Only kampanjat i byn, men dragit sig ur p g a för svagt intresse i kommunen som helhet
(Näsum hade god intressegrad, men det räckte inte för helheten). Oavsett intressent har
Näsums Fiberförening - återigen - lagt ner otaliga ideella timmar för samverkan, information
och för att i möjligaste mån försöka få huvuddelen av byn utbyggd.
Vi har under åren haft en dialog med kommunen och även fått hjälp med kartor och annat
underlag. Vår uppfattning är dock att det inte finns en plan för att se till att en utbyggnad sker
i hela kommunen, ut till sista hus. Vi ser inte heller någon tydlig ambition eller dialog från
varken tjänstemän eller politiker för att lyckas med den totala utbyggnaden enligt statens
övergripande mål, något handfast och inte bara en strategi - något som faktiskt får det att
hända! Vi är förvånade över detta då varje kommun med ambitioner idag borde vilja se till att
man dels kan erbjuda nya och befintliga invånare fiber, men framförallt för att man vill kunna
använda modern digital teknik i framtiden vilket kan sänka kostnader och ge mervärde för
invånarna på andra sätt.

En samordning och kartläggning från kommunens sida tillsammans med en uttalad ambition
för utbyggnadslösningar med målet att nå minst den utbyggnad staten satt upp och i den bästa
av världar se till att 100 % av kommunens invånare får erbjudandet, borde vara en
självklarhet. Varför har man t ex inte sett till att samverka med OKTV när de ändå grävt
genom byarna och lagt ner el och vatten? Vi vet att man t o m missat att lägga ner fiberrör när
man ändå grävde eftersom Bromölla kommun inte gett det uppdraget. Man har ett avtal med
Telia för utbyggnad i tätorterna; varför har man inte haft större ambitioner och använt
möjligheten att göra det i samråd med dem?
I Näsum ser vi nu ett antal områden som riskerar att bli utan höghastighetsfiber. Delar i mer
avlägsna områden med färre hus, men även i hyfsat närliggande områden till tätorten där det
ligger ett större antal fastigheter inklusive ett antal företagare. Vi arbetar på med Telia och
OKTV för att hitta lösningar, men ser att kommunens engagemang (såväl politiskt som i
tjänstemannaorganisationen) är en förutsättning för att lyckas i Näsum och i andra
ytterområden av kommunen.
Fiber är en infrastruktur som i ett rättviseperspektiv borde erbjudas alla. Men framförallt
borde Bromölla kommun vilja vara en kommun som vill använda och erbjuda moderna
lösningar för att både vara attraktiv OCH kostnadseffektiv. Näsums Byutveckling och
Näsums Fiberförening har lagt oräkneliga ideella timmar på att försöka lösa detta själva, men
vi har snart nått vägs ände och inte lyckats hela vägen. Vii behöver nu kommunens hjälp att
slutföra detta och se till att vi når det mål vi ser som självklart – fiber till alla i kommunen!
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