Ansökan om projektstöd - lokalt ledd utveckling
Steg 2
Du kan bara få stöd för godkända utgifter som uppstår efter att din ansökan om stöd kommit in till oss. Spara
alla underlag för utgifterna i original såsom fakturor och betalningsbevis. Påbörjar du din insats innan du har
fått ett beslut gör du det på egen risk. Det innebär att om myndigheten som beslutar om stöd inte beviljar din
ansökan får du stå för dina utgifter själv. Du kan läsa mer om stödet och vilka utgifter du kan få stöd för på
Jordbruksverkets webbplats, www.jordbruksverket.se/stod.

Bredband på landsbygden i Sollefteå kommun
Övergripande
Ansöker du för egen räkning?:

Nej

Uppgifter om sökanden
Person eller Organisationsnummer
Namn
Utdelningsadress
Postnummer
Postort
c/o adress
Telefonnummer - inklusive riktnummer
Mobilnummer
E-postadress

2120002437
SOLLEFTEÅ KOMMUN
DJUPÖVÄGEN 3
88180
SOLLEFTEÅ
0620-682310
0732751736
maria.danvind@solleftea.se

Generella uppgifter om ansökan
Ge en tydlig beskrivning av den planerade investeringen, projektet eller etableringen i
odlingslandskapet. Om din ansökan gäller skogliga miljöinvesteringar, skriv endast "skogens
miljövärden".
Enligt den Svenska modellen för finansiering av bredbandsutbyggnaden på landsbygden förutsätts en relativ
stor insats från de enskilda som bor på landsbygden om de ska få tillgång till en modern fiberinfrastruktur,
ofta i form av ideellt arbete. Planering och utbyggnad av en robust och tillförlitlig infrastruktur är en relativt
komplex process, såväl tekniskt som finansiellt. Projektets mål är att underlätta all denna hantering för de
ideella krafter som engagerar sig i sina byars framtid genom fiberutbyggnadsprojekt.
Ange slutdatum. Slutdatum är det datum då du har genomfört din investering, projekt eller
etablering och eventuellt betalt alla fakturor och redovisat alla utgifter till stödmyndigheten.
2019-08-30
Är du skyldig att redovisa moms för investeringen, projektet eller etableringen?
Ja

Kontaktpersoner

Kontaktperson MIKAEL NASSTROM
Namn
Utdelningsadress
Postnummer
Postort
Land
Telefonnummer
Mobilnummer
E-postadress
Ansvarsområde

MIKAEL NASSTROM
Djupövägen 3
88180
SOLLEFTEA
Sverige
0620-682808
070-5177621
mikael.nasstrom@solleftea.se
Näringslivs- och tillväxtchef

Välj projekt

Infrastruktur > Bredband > Aktiviteter för att underlätta bredbandsutbyggnad

Om projektet
Var ska du genomföra ditt projekt?
Välj det län där du ska genomföra investeringen, projektet eller etableringen
• VÄSTERNORRLAND
Välj den kommun där du ska genomföra investeringen, projektet eller etableringen
• SOLLEFTEÅ
Vilket leaderområde söker ni stöd i?
Svar: Lokalt ledd utveckling Höga Kusten
Vilken är målgruppen för projektet?
Svar: Målgruppen är boende, fastighetsägare, företag och föreningar på landsbygden inom Sollefteå kommun.
Som landsbygd räknas orter, byar och övriga områden med mindre än 200 inv.
Hur mycket stöd planerar ni att söka till projektet?
Svar: 2209495

Projektets syfte och vilket behov det finns av det
Vad är syftet med projektet?
Svar: Syftet med projektet är att bidra till utveckling av landsbygden i Sollefteå kommun genom utbyggnad
av fiberbredband i icke kommersiella områden, så att människor kan bo, leva och verka i hela kommunen
utifrån sina behov av digital kommunikation.
Vilket behov finns det av projektet?

Svar: Utbyggnaden av en modern digital infrastruktur är nödvändig för att människor ska kunna leva och
verka på landsbygden. Med det marknadsorienterade synsätt Sverige har på IT-infrastruktur, där marknaden
förväntas bygga den på kommersiell grund, har landsbygden en särskild utmaning. De finansiella resurser som
staten ställt till förfogande för att kompensera där marknadskrafterna inte räcker till är dessutom starkt
underdimensionerade. Om utbyggnad av fiberbaserat bredband på landsbygden, dvs icke kommersiella
områden, ska var möjlig krävs därför en stor insats från människor som bor och verkar där.
Kommer projektet endast att vara till nytta för företag?
Svar: Nej

Kompetens och samarbete
Vilken erfarenhet och kompetens finns i projektet?
Svar: För att realisera bredbandsmålet har kommunen inom kommunstyrelsens verksamhetsområde en
särskild organisatorisk del som ansvarar för utbyggnad, drift, förvaltning och utveckling av en modern och
operatörsneutral fiberinfrastruktur. Verksamheten bedrivs inom ramen för varumärket Sollefteå stadsnät och
har verkat sedan år 2003. Inom Sollefteå stadsnät finns mångårig erfarenhet av att arbeta med utbyggnad av
fiberbaserat bredband i samverkan med kommunens byar. I organisationen finns stor kunskap om
informationsarbete, försäljning, administration, projektering, projektledning, fiberbyggnation och hantering av
kommunikationsutrustning och tjänsteleverantörer.
Vilka andra samarbetar projektet med?
Svar: Den viktigaste samarbetspartnern till detta projekt är våra byalag. Förutom ett samarbete med
byalagen så krävs ett nära samarbete med länsstyrelsen och de andra kommunerna som deltar i projektet DIG
2020, detta för att samordna fibernätsutbyggnaden i byarna med utbyggnaden av stomnät, vilket finansieras
via DIG 2020. Kommunen har också upprättade samarbeten med olika tjänsteleverantörer som levererar olika
typer av tjänsteinnehåll, på operatörsneutrala villkor, till de företag, föreningar och hushåll som är anslutna.

Genomförande och aktiviteter
Hur ska ni genomföra projektet och vilka aktiviteter ska ingå?
Svar: Projektets mål är att bidra till kommunens och Sveriges mål genom att underlätta för de företag och de
människor som bor på landsbygden att få tillgång till en fiberaccess. Enligt den Svenska modellen för
finansiering av bredbandsutbyggnaden på landsbygden förutsätts en relativ stor insats från de enskilda som
bor på landsbygden om de ska få tillgång till en modern fiberinfrastruktur, ofta i form av ideellt arbete.
Planering och utbyggnad av en robust och tillförlitlig infrastruktur är en relativt komplex process, såväl
tekniskt som finansiellt. Projektets mål är att underlätta all denna hantering för de ideella krafter som
engagerar sig i sina byars framtid genom fiberutbyggnadsprojekt. Följande aktiviteter planeras: - Skapa
engagemang för bredbandsutbyggnad i byarna genom informationsaktiviteter - Kunskapsstöd och rådgivning i
planeringsfasen - Kunskapsstöd och rådgivning i byggfasen - Samordning i och mellan byar - Uppföljning och
lärande

Nytänkande och andras erfarenheter
Är projektet nytänkande och i så fall hur?
Svar: Projektet handlar väldigt mycket om att ta in befintliga och beprövade metoder och rutiner till byar som
inte ännu fått möjlighet att bygga bredband. De byar som deltar i detta projekt kommer att upptäcka ett nytta
arbetssätt där det offentliga och byn samverkar på ett sätt som inte skett tidigare. Detta arbetsmetodik har
inte använts tidigare av de offentliga. Sverige anses unik i Europa för sitt sätt att i partnerskap mellan
föreningar, privata och det offentliga etablera en helt ny modern infrastruktur.
Känner ni till något liknande projekt?
Svar: Ja

Vilket projekt är det och hur tar ni tillvara på deras erfarenheter?
Svar: Vi har själva egna positiva erfarenheter av ett liknande projekt från förra leaderperioden och som ledde
till att boende i Resele och Edsele fick tillgång till fiberbaserat bredband. Vi har också information om ett
liknande projekt inom Härnösands kommun som vi kommer att byta erfarenheter med.

Geografiskt område
Vilket geografiskt område kommer ha nytta av projektet?
Svar: Projektet riktar sig enbart till landsbygden inom Sollefteå kommun, dvs orter, byar och övriga områden
med mindre än 200 invånare. Detta är samma avgränsning som gäller för landsbygdsprogrammets stöd till
investeringar i bredband.

Mål
Vilka mål ska ni ha nått vid projektets slut?
Svar: Projektets mål är att tillsammans med byakraften, förflytta kommunens anslutningsgrad från i dagsläget
ca 39% fibertäckning, tydligt mot målet 90 %. Projektmålet är att 1000 st nya fastigheter fått en fiberbaserad
anslutning innan projektets slut.
Vilka mål ska ni nå på lång sikt?
Svar: Sveriges mål är att 90 % ska ha tillgång till bredband med minst 100 megabit senast år 2020.
Kommunfullmäktige i Sollefteå kommun har antagit det nationella målet som sitt eget. Avgörande för att nå
detta mål är tillgången till externfinansiering. En bredbandsanslutning på landsbygden är kostsam att etablera.
Landsbygden är också en glesbygd, vilket gör att det blir svårt att göra det lönsamt, framförallt ur ett
kortsiktigt perspektiv, vilket gör att intresset från marknaden att skjuta in pengar är lågt. Så även om det vore
önskvärt att höja det långsiktiga målet mot en 100% anslutningsgrad, så är det inte realistiskt, med tanke på
att vi redan i dagsläget ser att 90% målet är underfinansierat.

Vad händer med resultatet?
Vem kan vara intresserad av projektet och resultatet utöver er själva?
Svar: Andra kommuner och byar som arbetar med liknande frågor.
Hur kommer ni att sprida projektets resultat?
Svar: Information om projektet, dess framsteg och resultat, kommer att finnas på vår hemsida samt i artiklar
i Sollefteå bladet. Sollefteå bladet är en lokaltidning som distribueras i hela kommunen
Hur ska verksamheten se ut efter projektets slut?
Svar: Målsättningen är att kommunen ska uppnå bredbandsmålet år 2020. I de fall målet nås kan den
mobiliserings- och rådgivningsverksamhet som etableras i projektet avvecklas. Metoder, rutiner och andra
värdefulla erfarenheter som skapas inom ramen för projektet ska dock överföras till kommunens organisation,
Sollefteå stadsnät. Vår bedömning är också att personalen i projektet sannolikt kommer att erbjudas fortsatt
arbete i ordinarie organisation, då fler anslutna fastigheter innebär ett större åtagande för drift- och
utveckling.

Er vanliga verksamhet
Hur är projektet avgränsat från er vanliga verksamhet?
Svar: Projektet kommer att avgränsas genom egen redovisning och egen styrgrupp.

Andra sökta och beviljade stöd
Har du som sökande sökt eller beviljats andra stöd för utgifter som du tar upp i denna ansökan?
Svar: Nej
Har din verksamhet fått stöd som är av typen statsstöd av mindre betydelse under de senaste tre
beskattningsåren?
Svar: Nej
Kommer ni att genomföra projektet även utan det stöd ni söker här?
Svar: Nej
Motivera ert svar.
Svar: Om stödet ej beviljas kommer vi inte ha resurser att ge detta stöd till byarna. Kommunen har redan
avsatt stora pengar, ca 15 mnkr, till medfinansiering av projektet DIG 2020 vilket gör att detta projekt inte
kan genomföras utan finansiellt stöd.

Ideellt arbete och övriga ideella resurser
Kommer ni att ha med ideella resurser i projektet?
Svar: Ja
Beskriv det ideella arbetet
Svar: Vår utarbetade metod innebär att det för varje område/by utses en eller flera kontaktpersoner som
kommer från bygden. Kontaktpersonernas uppdrag är att vara en kontaktyta och ett stöd under hela
etableringsfasen. Inledningsvis hjälper dessa till med att arrangera lokala informationsmöten som riktar sig till
de som bor eller driver företag i "byn". Steg två är insamling av intresseanmälningar, vilket också sköts av
kontaktpersonerna och ibland med stöd av fler intressenter i byn. Steg tre är projekteringsfasen, där olika
bybor med kunskap om byns struktur är behjälplig. Det kan exempelvis vara kunskap om markägande,
vägföreningar, vattenföreningar mm. Steg fyra innebär att kontaktpersonerna är behjälplig i arbetet med att
säkerställa att nyttjanderättsavtal finns i de markområden där fiberförläggning ska ske. Steg fem handlar om
insamling av avtal så att beslut kan tas om projekten. När väl investeringsbeslut har fattats och byggnationen
kommer igång har kontaktpersonen en samordningsroll avseende förläggning och material.
Ange värdet av det ideella arbetet i kronor?
Svar: 525000

Mätbara mål och uppföljningsuppgifter
Kommer projektet att leda till att nya företag skapas?
Svar: Ja
Ange uppskattat antal företag.
Svar: 5
Kommer projektet att leda till nyskapade arbetstillfällen för kvinnor?
Svar: Ja
Ange hur många timmars sysselsättning per år som kommer att skapas.
Svar: 1720
Kommer projektet att leda till nyskapade arbetstillfällen för män?
Svar: Ja
Ange hur många timmars sysselsättning per år som kommer att skapas.

Svar: 1720

Utgifter
Utgifter
Utgiftstyp
Beskrivning
Belopp (kr)
Indirekta kostnader
15% indirekta kostnader
257999
Övriga utgifter
info.mtrl + bilkostnader
477000
Utgifter för personal
lön + PO
1719995
* Momsredovisningsskyldig - utgifter är redovisade exklusive moms.

Finansiering
Typ av finansiering
Offentliga resuser från kommun
Sökt projektstöd

Belopp (kr)
245499
2209495

Bilagor
Bifogade bilagor
•
•
•
•

Aktivitetsplan: Aktiviteter ansökan.docx
Annan bilaga: Priser & mått _ Sollefteåbladet.pdf
Annan bilaga: underlag övriga kostnader exkl bil.xlsx
Budgetmall för projektstöd: budgetmall bredband.xlsx

196605047874

