
Proposition till medlemmarna i fiiliande fiireningar

Runmaro Bredband Ek. f6r
Orno Fiber Ek. fdr
Niimdo Fiber Ek. for
Haro Bredband Ek. for

Bakgrund

Ldnsstyrelsen i Stockholms liin har beslutat atl sista ansokningsdag for att soka bidrag
for fiberutbyggnad dr den 15 december 2076. Efter detta lr bidragsmedlen for
f ordbruksverkets programperiod, 20 14-202 0 sluL
For Stockholms lfln innebflr detta knappt 60 miljoner att fordela p& ett antal projekr

Vira fdreningar kan inte ensamma mdta de krav som fordbruksverket uppstdller for att
kunna bli bidragsmottagare fdr utbyggnad av fiberndten pi oarna.
De viktigaste kraven iir att vi fir ihop minst 200 fastboende hushflll inom omrfldet och
att minst BS o/o av dessa f&r tillg&ng till anslutning av bredband.

Diskussioner har frirts mellan foreningarna pi Orno, Ndmdo, Runmaro och Haro.
Styrelsernas uppfathing dr att enda mojligheten att ffl bidrag iir en gemensam, ny
ansokan for hela vflrtgemensamma omrf,de.

Vir samsyn iir att om vi ldmnar in en gemensam anseikan, sA skaffar vi oss m<ijlighet att
fullt mota de kriterier som fordbruksverket stAller.
D5 har vi en reell chans att kunna bli bidragsmottagare och dirmed f& en mojlighet att
bygga Etapp 2 pi Orno, Ndmdo och Runmaro, samt bygga p& Har6.

Planen

Planen ir att bilda ett gemensamt aktiebolag som agerar som bidragssokande,
bidragsmottagare, projektledare samt bestiillare av entreprenaderna pfr alla oar.
AIla fyra foreningar blir deldgare i bolaget med lika andelar.

Bolaget uppdrar flt varje forening att agera lokal projektledare, ddrmed behAller vi den
Iokala forankringen och beslutskraften,
Bolagets finansiering av lopande utgifter sker genom bidraget och medlemmarnas
insatser.

Nir ndten 5r fiirdigbyggda Sterfors de sfi sminingom till foreningarna som diirmed blir
dgare till det egna nybyggda nitet.

Bolaget kan dfirefter antingen awecklas eller leva vidare.

Riskanalys

Utdver de risker vi idag redan har, ser vi foljande tillkommande risker och hantering av
dessa:



L. Missat mtl gdllande antal fastboende hushill - avdrag p& bidrage! men hellre
reducerat dn inget bidrag alls.

2. skattemassiga och redovisningstekniska krav - juridisk konsultation.
3' Oenighetinom bolaget - tydliga avtal, gemensamt mAl och solidariskt ansvar.

Synergier - yinster

Gemensamma upphandlingar av entreprenader och material kan innebflra ligre
kosfirader.
Niitavgifterna kan fortsiitta vara p6 en 169 nivi eftersom vi driver niten i egen regi.

En fortsatt gemensam utbyggnad kan mdjligg6ra att ni alla intressenter inom v8ra
omr&den.

0kad drifusakerhet uppnis om vi bygger ihop ndten, och nya affArsmojligheter oppnas.

En gemensam drift- och underhillsorganisation kan spara in kostnader.

I kraft av antalet anslutningar, kan vi bli en viktig forhandlingspart gentemot
kommunikationsoperatdrer och tj dnsteleverantdrer.

Framtiden

I ett ldngre perspektiv kan bolaget agera som drift- och underh&llsorganisation
med lokal kompetens, och vara en affdrsdrivande aktor p& $iinstemarknaden.
Om vi bygger ihop ndten okar sdkerheten och risken for storre avbrott minskar.

Allt med syfte att agera med medlemmarnas bista for ogonen.

Respektive forenings investering for bildande av bolaget uppg&r till ca 15.000 kr,
varav 12.500 kr iir aktiekapital och 2.500 kr iir Bolagsverkets avgifter.

Om vi erhiller bidrag kommer en ny sfimma hillas i respektive fdrening, f6r beslut
om upptagningsomr6de och omfattning av den fortsatt utbyggnad.

Om vi inte erhfrller bidrag awecklas fdretaget och investerat aktiekapital flterfors till
f6reningarna.

Fdrslag till stiimman

Mot bakgrund av ovanstlende foresl&r styrelserna att respektive foreningsstdmma
beslutar:

- attfdreningen gdr in som deldgare i nybildat Bolag enligt ovanstdendefdrslag.
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