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Ansökan om kommunal borgen till Mokällan 
fiber ekonomisk förening 
Förslag till beslut 
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. 

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 
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. Total summa 
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som behöver lånas är 1 250 000 kronor och för vilket föreningen nu önskar att 
kommunen ska bevilja kommunal borgen för. 
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