Bygderådet Örnsköldsvik – För bygd och stad i balans!

Angående Länsstyrelsen Västernorrlands Hantering av bidragsmedel
för Bredbandsutbyggnad.
Undertecknade har tagit del av länsstyrelsens handläggning via er hemsida, er utredning om
framtida bredband samt i ett samtal med Tomas Jensen på er näringslivsenhet.
Vi konstaterar ganska snart att regeringens mål, om att 90 % av befolkningen ska ha
100mbit/s innan 2020, inte på långa vägar kommer att uppnås med gällande bidragstillgång
och den frikostighet som ni hitintills visat när det gäller att fördela dem. Trots att en skrivning
i ärendet tillsänts er av Örnsköldsviks kommun i syfte att få medlen att räcka till flera hushåll
och företag i länet fortsätter ni er frikostighet med att ge ut 100 % i bidrag till de som söker
det. Det argument som vi fått till ert försvar är att ni vill ha hög söktryck på dessa medel för
att inte tvingas lämna tillbaka dem, under 2011 och 2012 delade ni ut 100 % i bidrag (3,5 och
10 milj.) till byanätsföreningar i Kramfors(Nordingrå) och Ånge kommun. Kostnaden per
fastighet/hushåll/företag är för oss inte känd, för dessa utdelningar, men borde vara det för er!
Efter årets sökperiods utgång den 6 mars har ni 23 projekt byanätsföreningar att fördela 23
miljoner till.
Resultatet efter er första genomgång är att 8 projekt går vidare för ytterligare beredning, när vi
granskar de uppgifter ni lagt ut på er hemsida samt efter samtal med handläggare för Sollefteå
kommun framkommer följande kostnadsbild per hushåll(fastighet) och företag:
Kommun/ort hushåll/företag ideella tim

km

Bidrags
kostn./km

Örnsköldsvik
Sollefteå
Kramfors

311
17,1
10,8

51 446 kr
233 625 kr
277 777 kr

988
330
89

39 740
0
3 681

Fastighetens
egen insats
16 194 kr 50%
10 000 kr
0 kr

Bidrags
kostn./hushåll
16 194 kr
12 106 kr
33 707 kr

Vi konstaterar att den egna insatsen per fastighetsägare är väldigt olika i dessa projekt vilket
naturligtvis skapar ett misstroende för myndighetens sätt att använda bidragsmedlen, en
självklar förutsättning borde vara att fastighetsägare inte skall gynnas av dessa bidragsmedel.

Detta är dock ett faktum att så sker med er tillämpning, er tjänsteman förvarar agerandet med
att det inte finns lagligt utrymme att ändra ansökningsförutsättningarna under gällande
ansökningstid. Det borde dock finnas möjlighet att inte tillstyrka dessa projekt, under gällande
ansökningstid, när det finns projekt med 50 % i egen finansiering som fått avslag!
Huruvida det är lagligt att ge 100 % i indirekt statligt stöd till fastigheter i populära
fritidshusområden kan i sammanhanget dock sägas vara mycket anmärkningsvärt. Klart är väl
dock att marknadsvärdet för alla fastigheter med fiberanslutning stiger rejält. Vår senaste
information säger också att Telia (Scanova) erbjuder sig ”köpa” byanätet för 8400 kr per
fastighet, vilket då alltså då blir 8400 kr plus för de fastigheter som fått 100 % i bidrag!
Länsstyrelsen beviljar stöd till bredbandsutbyggnaden. Utbyggnaden av bredband ska ske på kommersiell
grund i marknadens regi, det vill säga av operatörerna själva för att de kan tjäna pengar på det.

Ovanstående är utdrag ur er utredning, som ex. kan nämnas att den fastighet som i
Örnsköldsviks stad har möjlighet att ansluta sig till det kommersiella stadsnätet får betala ca
15 000 kr i anslutningsavgift.
Vår slutsats är att Länsstyrelsen snarast bör fatta ett beslut om en minsta egen insats per
fastighet, för att bidragsmedel skall utgå, detta för att inte misstanke om otillbörligt
användande av statliga medel sker. Hänsyn till den stora kostnadsskillnaden per km i
förhållande till bidragsmedel bör naturligtvis också vägas in i sammanhanget.
Förhoppningsvis medför det att ytterligare hushåll/företag i länet kan dra nytta av dessa
bidragsmedel.
Slutligen konstaterar vi att okunskapen är stor i länet över hur bidragsmedlen för bredbandsutbyggnaden kan användas, vilket länsstyrelsen snarast bör tillsätta resurser (e-lots) för att
motverka. Ett sådant agerande i begynnelsen hade säkerligen skapat betydligt större
”söktryck” än er strategi att ge ut 100 % i stöd. Ser vi också till kostnaden per km så
konstaterar vi att man i Örnsköldsviks kommun får ca 5 ggr längre sträcka för bidraget än
övriga kommuner, vilket kanske också är något att ”lära ut”.
För kännedom bifogas också Örnsköldsviks kommuns skrivning i ärendet, samt tipsar vi om
vår riksorganisations hemsida där mycket kunskap i ämnet finns att hämta.
Detta ärende diskuterades vid Helasverigeskaleva länsbygderåds årsmöte 13-04-06 varvid det
uppdrogs till undertecknad att tillskriva länsstyrelsen, samt att åter försöka få till stånd ett
möte med länsbygderådet och länsstyrelsen för en samverkan kring länets
landsbygdsutveckling.
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