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Kommunledningskontoret

Samverkansöverenskommelse
gällande

Stödpengar ur Jordbruksverkets Landsbygdsprogram avsedda för
bredbandsutbyggnad på Skånes landsbygd
Bakgrund
Länsstyrelsen Skåne (lst) har informerat om att en sista omgång stödmedel kommer att
finnas tillgängliga sommaren 2018. Det handlar om 84,5 miljoner som riktas till
bredbandsutbyggnad på landsbygden i Skåne.
För att få maximal nytta av stödmedlen har Region Skåne, genom projektet FABS
(Fiber till Alla i Blekinge och Skåne) i dialog med lst lyft fram möjligheten att inom de
gällande regelverken rikta de sista stödmedlen till fastigheter som inte bedöms ligga
inom utbyggnadsplaner på kommersiella villkor, till så kallade ”vita fläckar”.
FABS har sett att det är möjligt att ta fram en modell som visar på var vita fläckar
kommer att uppstå. Detta sker utifrån geografiska och lokala beskaffenheter. Tanken är
att stödet ska riktas till de områden som bäst behöver bidrag för att kunna få fiber
utbyggt. FABS beräkning har stämts av med ett urval av kommunala
bredbandssamordnare i Skåne.
År 2020 ska målet, att 95% av hushållen har möjlighet att koppla upp sig mot fibernätet,
vara uppnått. Årets stödmedel förväntas bli de sista som kan sökas innan målet ska var
uppfyllt. Utifrån beräkningar ser FABS att det finns möjlighet att kunna erbjuda
anslutning till alla landsbygdshushåll i Skåne år 2020 under förutsättning att nedan
beskrivna upplägg godtas av en majoritet av kommunerna i Skåne.

Tillämpning av kommunalt direktiv/laga stöd
Varje Skånsk kommun har idag, i samband med bidragsansökan, ett obligatoriskt
kommunalt samråd, där kommunen har möjlighet att godkänna eller avslå inkomna
samrådsförfrågningar. Det kommunala samrådet har, fram till idag, sällan använts för
att styra till vilka områden stödmedlen ska gå. Dock finns möjligheten för kommunen
att hänvisa till ramverket för Landsbygdsprogrammet (Förordning 2015:406) där det
framgår att (§ 6) Projektet ska vara förenligt med befintliga kommunala och regionala
bredbandsstrategier.
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För att säkerställa att ansökningar om bredbandsstöd denna gång verkligen riktas till
vita fläckar har varje kommun möjlighet att hänvisa till kommunal bredbandsstrategi
eller annat inriktningsdokument, i det här fallet till de underlag och
beräkningsdokument som FABS kommer att tillhandahålla för att stödet ska riktas till
vita fläckar.
FABS förser således respektive kommun med information om beräknings- och
kartunderlag. Även intresserade leverantörer ska kunna delges informationen, för att
kunna öka precisionen i utbyggnadsansökningarna.

Omfattning Samverkansöverenskommelse
Generellt



Denna överenskommelse gäller för bidragsomgång 2018, dvs fram till 2018-12-31.
Denna överenskommelse innebär inga kostnader eller ekonomiska åtagande.

Överenskommelsen innebär att kommunen kommer att:



Ansluta sig till ovanstående fördelningsprincip och genomförandeidé
Enbart godkänna ansökningar utifrån inriktningsdokument som tagits fram av och
baseras på FABS beräkningsgrund. Det innebär att vita fläckar kommer att prioriteras i
det kommunala samrådet.

Överenskommelsen innebär att FABS kommer att:





Förse kommunen med nödvändigt kart- och beräkningsmaterial så det blir tydligt
vad/vilka områden kommunen ska godkänna i det kommunala samrådet i samband med
ansökningar om stödpengar för bredbandsutbyggnad
Löpande hålla kommunens representanter samt operatörer informerade om processen.
Svara på frågor kring hur beräkningsunderlaget tagits fram (dialog med kommuner och
leverantörer)
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Processen vidare




FABS ambition är att snarast, ha skapat överenskommelse i en majoritet av Skånes
kommuner
Skulle inte en majoritet av kommunerna ansluta sig till detta förfaringssätt, kommer
denna överenskommelse att upphöra. Besked om detta ges av FABS.
Om detta avtal upphör kommer befintlig beslutsrutin från lst att fortsätta gälla för
fördelning av de sista stödmedlen. FABS bedömning är att detta kan leda till att vita
fläckar i de skånska kommunerna kommer att vara fler per 31/12 2020 än om en
fördelning av bidraget denna gång sker enbart till vita fläckar.
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