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Kommunal borgen och lån till fiberföreningar
Förslag till beslut
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.
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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
förutsättningar. 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
fiberföreningar eftersom det är svårt att få lån innan hela fiberprojektet är
genomförbart.
I ”Ändringar i Verksamhetsplan med budget 2016 och ekonomisk planering
2017-2018” gjordes följande 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 ansökan 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.”
Reglerna för att få stöd från jordbruksverket medger att kommunen kan gå i
kommunal borgen för banklån.
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