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Lån till Förlösa-Årtebäck fiber ekonomisk 
förening 
Förslag till beslut 
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. 

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. Startpunkten för 
föreringen var möjligheten att samförlägga en kanalisation i samband med att 
Eon ska gräva ned elledningar i delar av området. Föreningen beviljades 
kanalisationsstöd från regionförbundet på 550 000 kronor samt 275 000 kronor 
från kommunen. Regionförbundets stöd kommer att utbetalas när 
kanalisationen är färdigbyggd medan kommunen har betalat ut stödet i förskott 
så att föreningen kunde köpa in material till samförläggningen. För att kunna 
finansiera den första etappen av fibernätet d.v.s. samförläggningen 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.  
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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 
samverkansavtal med Telia Sonera.  
 
För att nå resterande 10 % intar kommunen en aktiv roll för att påskynda och 
underlätta utbyggnaden på landsbygden. Kommunen kommer tillsammans 
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.” 
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Kalmar Kommun Förlösa-Årtebäck Fiberförening
Att: Annica Fonseca Org nr: 769630-5957
Box 611
391 26 Kalmar

Låneansökan Förlösa Årtebäck Fiber

Härmed ansöker Förlösa Årtebäck Fiber om lån/låneutrymme på totalt 1 500 000 SEK (En miljon 
femhundratusen kronor)
Beloppet är avsett att täcka föreningens kostnader för den kanalisation som föreningen utför i 
samband med att Eon ersätter befintliga luftledningar med markkabel inom området.

Bakgrund
Intresset för fiber i Förlösa Årtebäck området är stort och i samband med att Eon skulle ersätta 
nuvarande luftledningar med markkabel aktualiserades de tankar som funnits förut att bilda en 
fiberförening och ta vara på den möjligheten till kostnadsbesparing för kanalisation som 
samförläggning med Eon medförde. Föreningen är bildad och ett antal möten har genomförts 
med bland annat deltagande av Annika Fonseca från Kalmar kommun.
Kostnaden för kanalisation är beräknad till  1 391 500 SEK + moms. Merparten av denna kostnad 
beräknas till kvartal 3 2016 då Eon förväntas fakturera sitt arbete men däremellan kan ytterligare 
utbetalningar behövas till entreprenörer och leverantörer av material. 

Föreningen har sedan tidigare erhållit ett bidrag från kommunen på 275 000 SEK vilket har täckt 
de initiala kostnaderna för huvudsakligen material i uppstartsskedet av kanalisationen. Ytterligare 
550 000 är beviljade från Regionförbundet att utbetalas i efterskott, dvs när kanalisationen är 
slutförd.
Ovanstående lånebelopp är avsett att täcka kostnader för kanalisationen inklusive moms och fram 
till föreningen beviljats och erhållit stöd från andra myndigheter.

Föreningen är tacksam för det bidrag som utbetalats och möjligheten att av kommunen få låna till 
resterande belopp för kanalisationen.

Sporsjö 2016-03-01

Ulf Lundström
Kassör Förlösa-Årtebäck Fiberförening
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