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Beslutande 
 

Stig Eng (C), Ordförande 
Ola Wigg (S), 1:e vice ordförande 
Sigbritt Persson (S) 
Per-Ola Wadin (L) 
Tor Tolander (M) 
 

Ersättare 
Sandra Bjelkelöv (SD) 

Övriga deltagande Eva Engström, kommunsekreterare 
Erik Hedlund, kommunchef 
Hans-Åke Oxelhöjd, verksamhetschef 
Erland Jakobsen, teknik- och miljöhandläggare 

Utses att justera Ola Wigg (S) 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö 2021-12-02 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 237-239 

 Eva Engström  

 Ordförande 

  

 Stig Eng  

 Justerare 

  

 Ola Wigg (S)    

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Ledningsutskottet 

Sammanträdesdatum 2021-12-02 

Datum då anslaget sätts upp 2021-12-03 Datum då anslaget tas ned 2021-12-25 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret i Bergsjö 
 

Underskrift 

  

 Eva Engström  
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§ 237 Dnr 2017-000351  

Godkännande av dagordning 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna dagordningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Ledningsutskottet ska fastställa dagordningen.  

Inga ändringar föreslås. 
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§ 238 Dnr 2021-000339  

Fiberutbyggnad accessnät Bergsjö/Jättendal - Beslut 
om investeringsmedel 

Ledningsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige beslutar  

Bygga och driftsätta ett accessnät i området mellan Bergsjö och Jättendal, trots att 

den tidigare beslutade anslutningsgraden inte uppfyllts.    

Sammanfattning av ärendet 

Nordanstigs kommun har under 2021 byggt ett transportnät mellan Bergsjö och 

Jättendal. Detta transportnät möjliggör för ett accessnät i samma område. Den 

fiberleverantör som har haft området i sin ”portfölj” har valt att inte bygga detta 

område, vilket innebär att ca 230 fastigheter inte fick möjlighet till fiberanslutning. 

Därför beslutade styrgruppen för bredband i november att ansöka om bidrag för att 

genomföra detta område. Bidragsansökan beviljades 2020-12-21 med ett 

investeringsstöd om 7 509 242 kr. Kravet var att 61 procent av fastigheter med 

folkbokförda personer ska ansluta sig för att bidraget ska betalas ut.  

Kommunfullmäktige beslutade 2021-04-26 att anslutningsgraden för fastigheter 

med folkbokförda personer skulle uppgå till 80 procent av de fastigheter med 

folkbokförda personer för att projektet skulle genomföras i kommunal regi. Då 

intresset varit lågt har endast 63 % av ägarna av fastigheterna med folkbokförda 

personer valt att teckna avtal. 

Investeringen är bedömd till ca 15 500 000 kr varav bidraget uppgår till 

7 509 242 kr. Det innebär att nettokostnaden för kommunen uppgår till 

ca 8 000 000 kr och finansieringen sker inom den avsatta investeringsram om 

38 000 000 kr som beslutats i kommunfullmäktige, KF 2018 § 5. 

Kommunens styrgrupp för bredband föreslår att ett accessområde, alltså ett område 

med fiberanslutning, genomförs för de drygt 100 fastighetsägare som tecknat avtal 

för fiberanslutning i den kampanj som nådde ca 230 fastigheter i området mellan 

Bergsjö och Jättendal. 

Detta innebär att det i vissa områden inte kommer att förberedas fram till tomtgräns 

då det finns områden där det inte finns något intresse, det dimensioneras dock för 

att kunna byggas ut i framtiden om det skulle bli aktuellt. Den totala 

investeringskostnaden får maximalt uppgå till 15 500 000 kr.      

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att trots att den tidigare beslutade anslutningsgraden 

inte uppfyllts, bygga och driftsätta ett accessnät i området mellan Bergsjö och 

Jättendal (Erik Hedlunds och Hans-Åke Oxelhöjds tjänsteutlåtande 2021-11-25, 

dok nr 128752). 
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Forts. § 238 

 

Yrkanden 

Ola Wigg (S) med bifall av Tor Tolander yrkar bifall till verksamhetens förslag.      

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Ola Wiggs yrkande och finner det antaget.      
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§ 239 Dnr 2021-000340  

Fiberutbyggnad accessnät Kvarnmon, Hårte, Bäling 
samt Hällan och Håcksta - Beslut om 
investeringsmedel 

Ledningsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige beslutar  

1. Bygga och driftsätta område Kvarnmon-Hårte-Bäling som sökt bidrag beviljats 

för. 

2. Bygga och driftsätta område Hällan-Håcksta som sökt bidrag ej beviljats för. 

3. Den totala investeringskostnaden får maximalt uppgå till 13 587 990 kr. 

4. Finansieringen sker inom den avsatta investeringsram om 38 000 000 kr som 

beslutats i kommunfullmäktige, KF 2018 § 5.    

Sammanfattning av ärendet 

Nordanstigs kommun ansökte under sommaren 2021 om bidrag till att bygga fiber i 

tre områden efter att Post- och telestyrelsen (PTS) släppt en pott med pengar som 

blivit över då beviljade bidrag inte betalts ut när projekt inte blivit av. 

Dessa områden täckte in Älvsta, Tensätter, Dvästa, Hällan, Kvarnmon, Hårte och 

Bäling. 

Bidrag beviljades för området Kvarnmon-Hårte-Bäling medan de två områden som 

täckte in övriga inte beviljades på grund av att IP Only sökt på delar av dessa två 

områden och beviljats bidrag. 

Detta resulterar i att mellan kommunens beviljade område och IP Onlys beviljade 

område finns 29 fastigheter som är möjliga att ansluta i Hällan och Håcksta och 

därför har kostnaden för att ansluta dessa tagits fram för att om beslut tas erbjuda 

även dessa fiber i samband med att området som beviljats bidrag byggs. 

Kommunens styrgrupp för bredband föreslår att ett accessområde, alltså ett område 

med fiberanslutning, genomförs för de ca 250 fastigheter som finns inom området 

Kvarnmon-Hårte-Bäling där kommunen sökt och beviljats bidrag oberoende av 

anslutningsgrad. 

Kostnaden för området har beräknats till 10 587 990 kronor, varav beviljat stöd 

utgör 4 700 000 kronor och egen investering 5 887 990 kronor. 

Kommunens styrgrupp för bredband föreslår även att ett accessområde genomförs 

för de 29 fastigheter som finns inom området Hällan-Håcksta där bidrag sökts men 

inte beviljats på grund av att IP Only sökt och fått bidrag för delar av de områden 

som kommunen sökt för där området ingick. 

Kostnaden för området beräknas till 3 000 000 kronor som bekostas av kommunens 

investeringsmedel. 
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Forts. § 239 

 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd och teknik- och miljöhandläggare Erland 

Jakobsen föredrar ärendet.   

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att kommunfullmäktige beslutar att Bygga och driftsätta 

område Kvarnmon Hårte Bäling som sökt bidrag beviljats för, att Bygga och 

driftsätta område Hällan Håcksta som sökt bidrag ej beviljats för, att den totala 

investeringskostnaden maximalt får uppgå till 13 587 990 kr samt att finansieringen 

sker inom den avsatta investeringsram om 38 000 000 kr som beslutats i 

kommunfullmäktige, KF 2018 § 5 (Erik Hedlunds och Hans-Åke Oxelhöjds 

tjänsteutlåtande 2021-11-25, dok nr 128764). 

Yrkanden 

Ola Wigg (S) yrkar bifall till verksamhetens förslag.      

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Ola Wiggs yrkande och finner det antaget.      

 

 


