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Borgen till Starrkärrs fiberförening
Ärendet
Starrkärrs fiberförening Ekonomisk förening är en förening som avser bygga ett
optiskt bredbandsnät på̊ landsbygden i kommunens södra del runt Starrkärr.
Föreningen beräknar byggkostnaden till 21,8 Mkr, varav 8,7 Mkr utgör bidrag, det
finns idag tecknade anslutningsavtal med ett värde om 11,7 Mkr, under projektet
beräknar man nå 13,6 Mkr. Tidplanen för besked om bidrag på̊ 40% av
byggkostnaderna har kontinuerligt flyttats fram av Jordbruksverket. Om bidrag
erhålls behövs en kredit under byggtiden, 2 år, då bidraget normalt betalas ut efter
godkänd slutbesiktning av anläggningen. Skepplanda fiberförening har nu
inkommit med en begäran om kommunal borgen för föreningen under
byggnationstiden.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-12-14 § 208 att ge Skepplanda fiberförening
borgen om max 6,8 miljoner.
I kommunens finanspolicy, fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26 § 173,
framgår: "Kommunal borgen och garantier lämnas normalt endast till företag
ingående i kommunkoncernen och då för lån till bostäder och lokaler för
allmänna ändamål". Kommunen ska ha "en mycket restriktiv inställning till
borgen för lån till andra låntagare och ändamål. Det förutsatts att kommunen har
ett uttalat intresse för verksamheten/aktiviteten och att kommunal borgen är en
sannolik förutsättning för finansiering."
Ale kommun har i IT Infrastrukturplan 2014-2020 formulerat följande: "Den
övergripande målsättningen för Ale kommun är att bredband ska underlätta
tillvaron för invånare och näringsliv, stimulera tillväxten samt bidra till en
långsiktigt hållbar utveckling i enlighet med kommunens vision. Delmål:
•

År 2015 bör 40 procent av invånare och näringsliv ha tillgång till bredband
med hastighet om minst 100 Mbit/s.

•

År 2020 bör 90 procent av alla hushåll och arbetsplatser ha möjlighet till
bredband med hastighet om minst 100 Mbit/s.

Med detta antar kommunen de mål som anges i bredbandsstrategi för Sverige.
Riskbedömning: När fiberföreningarna söker stöd ska de uppfylla vissa kriterier
som poängsätts, maximalt 500 poäng. Länsstyrelsen, som handlägger
stödprogrammet, säger att fiberföreningar som har kompletta ansökningar och når
upp till 400 poäng, kommer att få stöd i denna omgång (beslut uppskattningsvis i
januari/februari/mars 2016). Förvaltningen har kontaktat Starrkärrs fiber och fått
uppgiften att de når maxpoäng i sin ansökan.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2016-02-23

I detta fallet finns inte möjlighet att infordra någon säkerhet för ett
borgensåtagande. För att minimera kommunens risktagande, vid ett eventuellt
borgensbeslut, kan beslutet villkoras till att borgen lämnas för maximalt 8,7 Mkr
under förutsättning att det finns beslut om stöd från länsstyrelsen och att det finns
undertecknade anslutningsavtal motsvarande 13,6 Mkr.
Beslutsunderlag





Tjänsteutlåtande, 2016-02-02.
Förfrågan borgensman, 2016-02-02
Likviditets och investeringsplan, 2016-02-02
Ansökan om projektstöd, 2016-02-02

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Förvaltningen överlämnar ärendet till politiskt ställningstagande.
Yrkande
Paula Örn (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att gå i kommunal borgen för Starrkärrs fiberförening om max 8,7 Mkr under
förutsättning att det finns undertecknade anslutningsavtal motsvarande 13,6 Mkr.
Paula Örn (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige uppdrar
till kommunstyrelsens ordförande och kommunchef eller deras ersättare att
underteckna erforderliga handlingar.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på sina egna yrkanden och finner att
kommunstyrelsen bifaller desamma.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att gå i kommunal
borgen för Starrkärrs fiberförening om max 8,7 Mkr under förutsättning att det
finns undertecknade anslutningsavtal motsvarande 13,6 Mkr.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsens
ordförande och kommunchef eller deras ersättare att underteckna erforderliga
handlingar.
___
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Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunfullmäktige
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