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§ 52 

Grundutbildning i hbtq 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade i november 2015 om en handlingsplan för 
hbtq-arbetet de närmaste åren. En av insatserna i handlingsplanen är att 
kommunens förtroendevalda ska ha grundkunskap i normkritik och hbtq-
frågor. 

Överläggning 
Louise Weidolf, strateg för social hållbarhet, kommunledningskontoret, 
genomför grundutbildning i hbtq-frågor. 

§ 53 

Lån till Förlösa-Årtebäck fiber ekonomisk förening 
Dnr KS 2016/0226 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 4 maj 2016. 
 
Låneansökan.  

Bakgrund 
Förlösa-Årtebäck fiber ekonomisk förening har lämnat in en ansökan om lån 
från Kalmar kommun på totalt 1 500 000 kronor. Beloppet är avsett att täcka 
föreningens kostnader för den kanalisation som föreningen genomför i 
samband med att Eon ersätter befintliga luftkablar med markkabel i området.  
 
Förlösa-Årtebäck fiber ekonomisk förening bildades sommaren 2015. Syftet 
med fiberföreningen är att på sikt kunna bygga ut bredband i Förlösa, Sporsjö, 
Ugglerum, Melby, Årtebäck med flera byar och omgivning. Föreningen 
beviljades kanalisationsstöd från regionförbundet på 550 000 kronor samt 
275 000 kronor från kommunen.  
 
För att kunna finansiera den första etappen av fibernätet d.v.s. samförlägg-
ningen med Eon behöver föreningen låna pengar. Då en kanalisation i sig ännu 
inte har något värde förrän den har fibrerats och aktiverats har föreningen 
svårt att få lån i en bank.  
 
I ändringar i Verksamhetsplan med budget och ekonomisk planering 2017-
2018 antagen av kommunfullmäktige i december 2015 antogs följande ändring 
och tillägg till fokusområden och mål: 
”Bredband via fiber 
Målet att 90 % av kommunens företag och hushåll ska ha tillgång till fiber på 
minst 100 Mbit/s senast år 2020 kommer att nås, bland annat genom sam-
verkansavtal med Telia Sonera.  
 
För att nå resterande 10 % intar kommunen en aktiv roll för att påskynda och 
underlätta utbyggnaden på landsbygden. Kommunen kommer tillsammans 
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med andra ledningsägare och aktiva byalag att identifiera och föreslå 
utbyggnadsområden. Kommunen kommer också att vidta olika åtgärder såsom 
samförläggningar, råd vid ansökningar om stöd från landsbygdsprogrammet, 
borgensåtaganden när stöd beviljats, lån samt bidrag till felande länkar för att 
minimera de vita fläckarna. Utgångspunkten är att möjliggöra en tillgång till 
fiber för hushåll och företag till en marknadsmässig jämförbar kostnad.” 

Överläggning 
Annika Fonseca, kommunledningskontoret, redogör för ärendet.  

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige beviljar Förlösa-Årtebäck fiber ekonomisk förenings 
ansökan om lån på högst 1 500 000 kronor. Följande ska gälla: 

- Räntan för lånet ska vara marknadsmässig.  
- Del av lånet ska återbetalas när föreningen erhållit stöd från 

regionförbundet med motsvarande belopp som stödet. Resterande del 
av lånet ska återbetalas när hela fiberutbyggnaden är genomförd eller 
senast 31 december 2021.  

- Avtal ska skrivas mellan kommunen och föreningen att 
markupplåtelseavtal och kanalisation övergår i kommunens ägo om 
lånet inte kan betalas tillbaka. 

§ 54 

Ansökan om kommunal borgen till Mokällan fiber 
ekonomisk förening 
Dnr KS 2016/0391 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 19 maj 2016. 
 
Ansökan.  

Bakgrund 
Mokällan fiber ekonomisk förening har lämnat in en ansökan om kommunal 
borgen till Kalmar kommun. Föreningen har redovisat en projektplan, beviljat 
kanalisationsstöd samt lånelöfte från bank. 
 
Fiberföreningen har beviljats kanalisationsstöd från regionförbundet om 
1 000 000 kronor och Kalmar kommun om 340 000 kronor. Bidraget från 
regionförbundet kommer att betalas ut när fibernätet är utbyggt. Kalmar 
kommun har betalat ut bidraget som ett förskott för att möjliggöra för 
föreningen att kunna påbörja sitt arbete. 
 
Fiberföreningen planerar en byggstart 2016 och har i dagsläget 64 fastigheter 
som ska anslutas till nätet. Budgeten för en anslutning är satt till maximalt 
25 000 kronor per fastighet, vilket är en marknadsmässigt jämförbar kostnad.  
Under byggprocessen behövs en likviditet för att kunna genomföra projektet. 
Utöver den summa som alla fastighetsägarna betalar, har föreningen en 
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bidragsdel på 1 340 000 kronor, plus den moms som först måste betalas in 
men som senare i projektet kan dras av i föreningen. Bidragsdelen från 
regionförbundet och momsdelen är summor föreningen inte får tillbaka förrän 
projektet haft redovisade och godkända kostnader.  
 
Föreningen behöver ett lån, motsvarande den beviljade bidragsdelen från 
regionförbundet om 1 000 000 kronor, samt för det momsbelopp om 250 000 
kronor som läggs på den summan i samband med investeringen, totalt  
1 250 000 kronor för vilket föreningen nu önskar att kommunen ska bevilja 
kommunal borgen för. 

Överläggning 
Annika Fonseca, kommunledningskontoret, redogör för ärendet.  

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja kommunal borgen om 1 250 000 
kronor till Mokällan fiber ekonomisk förening. Avtal ska skrivas mellan 
kommunen och föreningen att markupplåtelseavtal och fibernät övergår i 
kommunens ägo om borgensåtagandet utfaller. 

§ 55 

Kommunal borgen och lån till fiberföreningar 
Dnr KS 2016/0446 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse rev. den 20 maj 2016. 

Bakgrund 
Fiberutbyggnaden i kommunen pågår på flera olika sätt. I kommunens tätorter 
pågår en kommersiell utbyggnad av olika aktörer. På landsbygden finns ett 
antal fiberföreningar som driver fiberutbyggnaden utifrån sina lokala förut-
sättningar. Några föreningar kan bygga ut genom så kallad kundinitierad fiber 
via en aktör på marknaden. Andra föreningar bygger ut sitt nät själva med eller 
utan bredbandsstöd. I de fall utbyggnaden är så dyr att stöd behövs kommer 
föreningen ha ett behov av att låna pengar i bank för att finansiera del av 
anläggningskostnaden till dess stödet är utbetalat. För att en ekonomisk 
förening för bredband, som saknar tillgångar vid lånetillfället, ska kunna uppta 
ett lån, kan det komma att krävas möjlighet till borgen.  
 
För att ge möjlighet till fiberföreningarna att genomföra en samförläggning 
med andra ledningsägare kan kommunen behöva låna ut pengar till fiber-
föreningar eftersom det är svårt att få lån innan hela fiberprojektet är 
genomförbart. 
 
Reglerna för att få stöd från jordbruksverket medger att kommunen kan gå i 
kommunal borgen för banklån.  
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Överläggning 
Annika Fonseca, kommunledningskontoret, redogör för ärendet.  

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunstyrelsen får, med rätt att delegera vidare, bevilja kommunal borgen 
till fiberföreningar i Kalmar kommun under följande förutsättningar: 
 
Föreningen ska till ansökan om kommunal borgen bifoga: 
- Projektplan för utbyggnad av ett bredbandsnät, d.v.s. en anläggning som 

består av passiv bredbandsinfrastruktur och aktiv utrustning. 
- Kopia på ansökan om stöd som är inlämnad till länsstyrelsen. 
- Beslut från länsstyrelsen om beviljat bredbandsstöd. 
- Lånelöfte från banken. 
- Avtal om att ledningsrätt och fibernät övergår i kommunens ägo om 

borgensåtagandet utfaller. Detta avtal utformas av kommunen. 
 
Borgen beviljas upp till ett belopp motsvarande det beviljade bidraget. Beviljad 
borgen ska gälla från investeringens start fram till en månad efter det att 
föreningen fått bidraget utbetalt från bidragsgivande myndighet. Borgensavgift 
ska ej tas ut. 
 
Kommunstyrelsen får, med rätt att delegera vidare, bevilja kommunalt lån till 
fiberföreningar i Kalmar kommun under följande förutsättningar: 
- Lånet ska i första hand möjliggöra för föreningar att kunna samförlägga 

kanalisation med andra ledningsägare. 
- När lån inte kan erhållas i bank. 
- Räntan för lånet ska vara marknadsmässig.  
- Lånet ska återbetalas när hela fiberutbyggnaden är genomförd eller senast 6 

år efter att kanalisationen är genomförd. 
- Avtal ska skrivas mellan kommunen och föreningen att markupplåtelseavtal 

och kanalisation övergår i kommunens ägo om lånet inte kan betalas 
tillbaka. 

 

§ 56 

Kommunstyrelsens och kommunledningskontorets 
ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2016 
Dnr KS 2016/0012 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 17 maj 2016. 
 
Ekonomi och verksamhetsuppföljning per april 2016. 
 
Ekonomisk sammanställning per april. 
 
Uppföljningsrapport verksamhetsplan 
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Bakgrund 
Kommunledningskontoret redovisar varannan månad det ekonomiska utfallet 
för perioden och en ekonomisk prognos för årsutfallet. Efter april och augusti 
görs också uppföljning av verksamhetsplanen. 
 
Kommunledningskontoret har efter april månad förbrukat 12,8 % av sin 
budget mot riktvärdet 33,33 %. Utfallet påverkas av att något periodiserat 
bokslut inte upprättas per april. Prognosen för helåret pekar mot ett överskott 
mot budget på 28,9 miljoner kronor där exploateringsverksamheten står för 
25,0 miljoner kronor. 
 
Kommunstyrelsen har antagit 17 nämndsmål som ska bidra till att fullmäktige-
målen uppnås. För samtliga av dessa mål har arbetet påbörjats genom olika 
aktiviteter. Av de 28 aktiviteterna har arbetet påbörjats eller slutförts för 26 
stycken medan resterande aktiviteter planeras att genomföras under andra 
halvåret 2016. 
 
Kommunledningskontoret har också 15 uppdrag att arbeta med. Av dessa har 
två slutförts medan resterande pågår. 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 
 
Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av ekonomi- och 
verksamhetsuppföljningen efter april 2016. 
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