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Hej!
I fortsättningen kommer jag att sammanfatta månadens Bredbandsnyheter på detta sätt och maila till
er på min ”bredbandslista”.
Det känns bättre att sprida informationen på det sättet än att publicera på en hemsida.
Bredbandsprojekten karakteriseras av att förutsättningarna ändras eller att projekten stöter på nya
förutsättningar när man kommer till en ny fas.
Så fort förutsättningarna ändras eller att nya dyker upp så försöker jag med Länsstyrelsens hjälp
tolka reglerna och återkomma till er.
När ni har frågor, ring eller maila så försöker vi reda ut problemen så fort det går.

För nu är det dags igen!!!
Den 25/3 kommer nästa omfördelning mellan Sveriges län att ske och till dess måste vi ha in
så många ansökningar som möjligt annars kan pengar dras tillbaka från de 27,5 Mkr som
finns NU!
Förra omfördelningen skedde 1/7 och till dess fick vi in tillräckligt med ansökningar så att Sthlm
fick behålla de medel som fanns.
Alltså, ni som har pågående förstudier, gör det ni kan för att få in ansökningarna innan 25/3.
Övriga nyheter:
Medfinansiering
Norrtälje kommun har fattat beslut om att anslå 3 Mkr/år till medfinansiering till bredband.
Värmdö kommun har just nu en process där man förhoppningsvis kommer att omfördela befintliga
bredbandsmedel så att ett liknande beslut som i Norrtälje kan fattas.
Diskussionen med Haninge och Nynäshamn kommer när Värmdö fattat sitt beslut.
Lagen om Offentlig Upphandling och regelverket för ansökan om stöd
Projekt som har en budget som överstiger 200.000 EUR skall följa Lagen Om offentlig
Upphandling (LOU).
Alla ansökningar skall följa regelverket för ansökan om stöd.
Två regelverk som alltså skall uppfyllas om ansökan överstiger 200.000 EUR.
Regelverket för ansökan säger att alla poster i ansökan som överstiger 100.000 SEK skall motiveras
med kostnadsuppskattningar. Kostnadsuppskattningar skall tas in från flera tänkbara leverantörer
(helst från minst 3) om så är möjligt. Viktigast är att man dokumenterar noga hur man kommit fram
till just den kostnaden.
När ansökan är beviljad skall själva projektet starta med att riktiga upphandlingar görs och det är då
som LOU måste följas om projektet är större än 200.000 EUR.
LOU är ett omfattande regelverk som lätt kan se komplicerat ut men för föreningar gäller förenklad

upphandling som är ett begrepp inom LOU.
Förenklad upphandling innebär att fler leverantörer måste tillfrågas och att detta dokumenteras
ordentligt.
Förfrågan kan göras i brev, mail eller muntligt det viktiga är återigen att man dokumenterar vad
man frågat efter och vilket svar man fick.
Kravet på dokumentation är högre än när ansökan skrevs, förslagsvis bör besluten om val av
leverantör dokumenteras i föreningens styrelseprotokoll.
Finansiering
Länsstyrelsen har klart förbättrat den finansiella situationen för våra projekt genom att tillåta fler
delutbetalningar.
Detta gäller om vi ser till att våra föreningar lägger upp system som stämmer med hur Lst vill ha in
begäran om utbetalning.
Projekt BUD kommer att ta initiativ till ett möte på Lst där vi i detalj får information om hur en
begäran om utbetalning skall ske. Möte planeras till senare delen av januari. Mer info kommer.
Jag har tagit kontakt med Swedbank för att förhandla fram ett förslag på hur finansieringen av våra
projekt skulle kunna se ut.
Dels finansieringen av själva projekten och dels finansieringen av abonnenternas anslutningsavgift.
Jag förvänta ett förslag före jul. Swedbank för just nu diskussioner med Lst om eventuell
pantsättning av den beslutade ansökan.
Möjaskärgårdens Bredbandsförening , ekonomisk förening är bildad.
Förstudiearbetet i Möjaskärgården har kommit framåt en bit till och den 29/11 bildades en
ekonomisk förening som skall hantera inlämnandet av ansökan och förhoppningsvis hela projektet.
Projektet omfattar flera öar och kommer att delas upp i ett antal delprojekt på samma sätt som
Nämdö.
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