Bredbandsnyheter December 2012 och Jan 2013

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!!!
20/3!
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 20/3.
Övriga nyheter:
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Medfinansiering/ kommunkontakter
Lagen om Offentlig Upphandling och regelverket för ansökan om stöd
Finansiering
Ansökningar på gång!
Beslut på gång!
Prioriteringar i ansökningar och beslut.

1. Medfinansiering/ kommunkontakter
Långsiktiga beslut om medfinansiering är nu tagna i Norrtälje och Värmdö kommun.
Beluten innebär att man har anslagit 3MKr/år i 3 år till medfinansiering för bredband.
Kontakter har tagits med Haninge kommun och sannolikt kommer ett liknade beslut att fattas där
fast på en lägre nivå.
Våra lokala skärgårdsråd har varit ett viktigt och mycket bra forum att driva dessa frågor i.
Får vi ett långsiktigt beslut även från Haninge är mycket vunnet. Bredbansutbyggnaden i skärgården
kommer att pågå under lång tid, säker mer än 3 år.
Återstår nu att kontakta Nynäshamns kommun.
Ett större seminarium för alla länets kommuner (politiker och tjänstemän) kommer att ordnas 16/4.

2.

Lagen om Offentlig Upphandling och regelverket för ansökan om stöd

Detta avsnitt fanns med i förra månadsrapporten men jag tycker det verkar behöva upprepas!
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.
3. 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.
Ett ekonomiseminariun öppet för alla våra föreningar som tänker lämna in ansökningar
kommer att ordnas den 26/3. Inbjudan kommer!
Swedbank har kommit tillbaka med ett konkretförslag på finansiering av dels föreningens kostnader
under själva bygget och dels finansieringen av abonnentens anslutningsavgift.
Tag kontakt med mig om ni är har frågor om finansieringsupplägget och bakgrunden till det så kan
jag förmedla till Swedbank.
Swedbank:
”Återkommer enligt överenskommelse med affärsförslag avseende anläggning av bredband,
förskottering av bidrag samt medlemsfinansiering av anslutningsavgift;
-Föreningen har beviljats en byggnadskredit om 1,5 mkr (utifrån lämnad likviditetsprognos),
kontraktsavgift 0,5 % samt dispositionsränta 5,0 % och en uppläggningsavgift på 5.000 kr, kredittid
längst 1 år från projektstart.
-Som säkerhet för byggnadskrediten pantsätter föreningen beviljade EU-bidrag samt bidrag från
medfinansiär. Pantsättningen av bidrag denuntieras respektive myndighet med utbetalning angiven
direkt till Swedbank för amortering av kredit.

- Medlemmarna erbjuds en delbetalning avseende finansieringen av anslutningsavgiften, med
återbetalningstid max 24 mån, fast belopp per månad beroende på valt kreditbelopp,
Produkt

Uppl.avgift kr

Adm.avg
kr/månad

Ränta %

Delbetalning
12.000 kr

Delbetalning 12 395
mån

35

0

1068 kr/månad

Delbetalning 24 495
mån

35

0

556 kr/månad

-Föreningen blir förmedlare av respektive medlems kreditansökan till Entercard via en webblösning
där även delbetalningsavtalet skapas för utskrift och påtecknande av medlem. Föreningen använder
en betalterminal för kort för att aktivera medlems delbetalning och Entercard betalar ut likvid till
föreningens bankkonto inom 3 dagar.
Finansieringsförslaget förutsätter att föreningens ansökan om bidrag beviljats, att den
ekonomiska föreningen är bildad, att stämman beslutat om att genomföra projektet samt att
medlemsinsatser och anslutningsavgifter betalats in till projektet före det att bankfinansieringen
ianspråktas. ”
4.

Ansökningar på gång!

Detaljerade diskussioner pågår på Sandhamn.
Telia/Skanova har visat intresse och föreningen diskuterar med dem hur man skall gå vidare.
Ornö har snart sin ansökan klar. Ornö har gjort en stor projektering med upp till 1400 möjliga
abonnenter. Kommer att lämna in sin ansökan före 20/3.
I Möjaskärgården pågår projekteringen och första förslaget till grovplanering skall presenteras 1:a
februari. Möjaskärgårdens Bredbandsförening kommer att lämna sin ansökan till 20/3.
5.

Beslut på gång!

Nämdö väntar fortfarande på sitt beslut, det enda som saknas nu är ett beslut från Pts angående extra
medfinansiering son Lst ansökt om där.
6. Prioriteringar i ansökningar och beslut.
Vi kan tydligt se att de ansökningar som redan inkommit och de som är på gång kommer att
överskrida tilljängliga medel.
Därför har jag tillsammans med Länsstyrelsen diskuterat hur prioriteringarna skulle kunna ske.
En viktig målsättning med prioriteringarna är att ge föreningaran sådana riktlinjer att de viktigaste
prioriteringarna görs i föreningen och inte i Länsstyrelsens beslutsapparat, se nedan.

Bredbandsutbyggnaden i skärgården kommer att pågå under många år och successivt ge
högklassigt bredband till allt fler abonnenter.
Det är viktigt att alla föreningar gör tydliga prioriteringar i projekten.
Tyvärr finns inte möjlighet att finansiera utbyggnaden till "alla" på en gång. Tillgängliga medel
kommer att variera under åren.
I genomsnitt kostar en anslutning ca 40.000:- om man ser till hela Sverige.
Det är acceptabelt att det kostar mer i skärgårdsnatur, uppskattningsvis ca 60.000:-.
Länsstyrelsen kommer att prioritera projekt där kostnaden per anslutning ligger under 60.000:-.
I projekteringsarbetet bör tydliga etappindelningarna göras så att den totala kostnaden per
abonnent inte överskrider 60.000:- i den mest prioriterade etappen.

Jobba nu på med era ansökningar!
Möja 21/1 2013
Sune

