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Ansökan om kommunal borgen
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå ansökan om borgen från Ömmern-Östra
Nedsjöns fiberförening med hänvisning till kommunens borgenspolicy.
Ärendet
Ömmern-Östra Nedsjöns fiber ekonomiska förening har ansökt om kommunal borgen
för ett passivt nät för fiberkommunikation i Alingsås och Bollebygds kommuner.
Projektet potential är ca 1 000 fiberanslutningar med ca 50 % i respektive kommun.
Inledningsvis var tanken att projektet skulle finansieras fullt ut med ett bidrag från
länsstyrelsen på 40 % samt föreningens medlemmar. Kostnaden beräknades till ca 27
mnkr, under projektets gång har det visat sig att markförhållandena i vissa lägen varit
med svårgenomträngliga än förväntat vilket har inneburit en förväntad
kostnadsökning på ca 3,0 mnkr.
Föreningen har därför vänt sig till båda kommunerna med en borgensansökan på
totalt 3,0 mnkr vilket borde innebära 1,5 mnkr för vardera kommunen.
Alingsås kommun beslutade vid sitt fullmäktigesammanträde 2018-11-28 att avslå
ansökan om borgen från fiberföreningen.
Ekonomiska förutsättningar
Ett borgensåtagande innebär alltid en risk för borgensmannen, annars skulle inte
borgen nyttjas som säkerhet. Enligt kommunens Policy för kommunal borgen kan
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kommunen kräva säkerhet i olika former, i denna typ av borgensåtagande är det svårt
se någon sådan säkerhet vilket delas av andra kommuner som beslutat om liknande
åtaganden. En ekonomisk förening är också den grupp som tillhör den största
riskgruppen enligt SKLs (Sveriges Kommuner och landsting) riskgruppering.

Övergripande kalkyl:
Insats 25 000 per medlem

17 500 000

Bidrag länsstyrelsen

12 000 000

Beräknad kostnad

- 31 000 000

Summa

- 1 500 000

Enligt föreningen finns det osäkerheter i både länsstyrelsens bidrag och i den
beräknade kostnaden som har inneburit att borgensansökan ligger på 3,0 mnkr.

Föreningen planerar en nätavgift på 100 kr/ månad vilket ger en intäkt på 840 000
per år ifall 700 ansluter sig.
2018-09-30 hade 60,0 av 128,2 km grävts och iordningsställts.
Enligt föreningen skulle ett lån på 3 mnkr kunna återbetalas över tio år genom att ta
ut 35 kr i extra nätavgift.
Med en stabil intäkt i form av nätavgifter bedöms risken för ett borgensåtagande som
relativt liten.
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Alternativet för föreningen är att ta ut ytterligare anslutningsavgift motsvarande
förväntad fördyring delat med 700.
Beslutsunderlag
Enligt borgenspolicy ska vissa kriterier vara uppfyllda för att borgen ska beviljas:
•

Kommunens borgensåtagande får inte äventyra eller fördyra kostnaden för den
egna upplåningen

•

Investering som ligger till grund för borgensansökan ska inte påbörjas innan
ansökan inkommit till kommunen.

•

Borgensteckning får endast ske om för lån till investeringar i organisationer
med säte i kommunen om det inte föreligger särskilda skäl för annat.

•

Investeringen ska bidra till positivt till en stor andel av kommunens invånare.

•

Nyttan bör inte vara alltför geografiskt eller demografiskt begränsad.

Enligt borgenspolicyn är denna ansökan mycket tveksam, punkt 2,4 och 5 uppfylls
inte, punkt 3 delvis eftersom föreningen visserligen har sitt säte i Alingsås men
omfattar även verksamhet i Bollebygds kommun.
Emellertid har kommunfullmäktige angivit som mål att andel hushåll och företag med
möjlighet till bredband med minst 100 Mbit ska uppgå till minst 95 % vid utgången av
2020. Ett beviljande av borgen skulle vara positivt och underlätta att detta mål
uppnås.
Enligt kommunens bredbandssamordnare finns det i nuläget inga andra
fiberföreningar som skulle vara aktuella för en ansökan om borgen.
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