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Kommunstyrelsen

Beslut om tilldelning av stöd för
bredbandsutbyggnad i Eskilstuna kommun Barva
network AB
Förslag till beslut
Att avslå Barva networks ansökan om stöd för bredbandsutbyggnad i Eskilstuna
kommun, pga pågående marknadskampanj av annan nätaktör. Detta omöjliggör
tilldelning av stöd av konkurrenshänseende.

Bakgrund
Kommunstyrelsen har beslutat om att anslå 2 miljon kronor i stöd till
bredbandsutbyggnad för 2017. Formerna för detta stöd beskrevs och beslutades om
2016-11-08. Ansökningsperiod var 1 januari- 12 februari 2017.
Kommunledningskontoret har bearbetat och prioriterat ansökningarna utifrån
uppställda kriterier. Kommunstyrelsen beslutar i detta ärende om tilldelning av
stöd.
Sökt belopp ska kunna sänkas om summan av sökta medel från kvalificerade
ansökningar överstiger tillgänglig budgetram. Detta för att bidra till så stor
fiberutbyggnad som möjligt.
Problemet är att få till en fiberutbyggnad till rimliga kostnader per bostad främst
där bebyggelsen är gles, ligger långt ifrån ett fibernät och/eller består av relativt få
bostäder. Glesa områden får höga kostnader för spridningsnät, medan små
bebyggelsegrupper kan få höga kostnader per bostad för anslutningen till
huvudnätet.
För att kommunen ska kunna dela ut ett ekonomiskt stöd måste en rad villkor
uppfyllas för att vara juridiskt korrekt ur ett antal aspekter, främst utifrån:
1. Konkurrenshänseende
2. Lika behandling – ej gynnande av enskild
3. Transparens
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En annan aspekt är att sträva efter hög kostnadseffektivitet, dvs att få ett så stort
antal anslutna bostäder och företag för bredbandsstödet som möjligt. Sökt
stödbelopp per bostad och företag kommer därför att utvärderas.
Anslutningsavgiften till Eskilstuna stadsnät för enfamiljsbostad är för närvarande
25 000 kr inkl moms med en anslutningspunkt vid tomtgräns, dvs kostnader för
förläggning på den egna fastigheten tillkommer. Denna nivå är ur
likabehandlingssynpunkt och konkurrenshänseende viktig att hålla sig till, dvs stöd
kan inte ges så kostnaden för fibernätsanslutning per bostad blir lägre än så.
Beslutade kvalificeringskrav
•
•
•
•
•
•

Stödet avser utbyggnad av ett öppet fibernät, ev i kombination med
radioteknik för glesa delar, dock om minst 100 Mbit/s.
Stödberättigade är bostäder och företag.
Stöd ges enbart för kostnader för fiberanslutning fram till tomtgräns
överstigande 25 000 kr inkl moms per bostad eller företag (gäller även för
mindre flerfamiljbostäder eller bostäder på ofri grund).
Grupperingen behöver formera sig på något sätt i en förening eller något
annat organ så att det klart framgår vilka fastighetsägare etc som gått
samman.
Inga marknadsaktörer ska kunna leverera fibernätsanslutning till kostnaden
max 25 000 kr inkl moms till tomtgräns inom tre år till samtliga bostäder
och företag i bebyggelsegruppen.
Efteranslutning till nätet ska kunna göras till klargjorda villkor, vilka ska
beskrivas i ansökan.

Beslutade prioriteringsgrunder
1. Bebyggelsen omfattas av genomförd eller kommande
kopparnätsavstängning 2017.
2. Bebyggelsen har omfattats av genomförd ADSL-avstängning.
3. Kostnadseffektivitet, dvs större antal anslutna boende och/eller företag för
sökt stödbelopp värderas högre.
4. Hög anslutningsgrad inom bebyggelsegruppen
5. Projektkapacitet, projektplan inkl tidplan
6. Värde att kunna leverera välfärdstjänster ur ett säkerhets-, kvalitets eller
kostnadsperspektiv. Bedömningen görs både ur ett demografiskt samt ett
tillgänglighets- och resursperspektiv.

Ärendebeskrivning
Fyra ansökningar har inkommit under ansökningstiden. Steg 1 av utvärderingen är
kontroll av (andra) marknadsaktörers intresse och i så fall ekonomiska villkor.
Finns ett intresse av nätutbyggnad på marknadsmässiga villkor, dvs till maxkostnad
25 000 kr inkl moms till tomtgräns per bostad, kan ansökan inte beviljas. Detta är
fallet för tre av ansökningarna som därför inte utvärderas vidare.
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Utvärdering av de beslutade prioriteringsgrunderna ifråga om behov och
kostnadseffektivitet redovisas i tabellerna nedan.
Marknadsintresse

Nedläggn
Kopparnät 2017
ADSL 15
Ja
Nej
Nej
Ja

Anslutn- Anslutn- Antal
bostäder +
grad
grad ej
företag
rätt till
stöd*
100%
75+8
57%
80%
23+2
85%
8+3
52%
66%
257+86

Barva
Ja
Bondeka
Nej
Tandersten Ja
SkiftingeJa
Kullersta
*Beräkning av vid vilken anslutningsgrad projektet inte har rätt till stöd, dvs
kostnad per bostad överstiger inte gränsen 25 000 kr inkl moms. Värde över 100%
har inte angivits.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Social dimension Digitalt innanförskap genom bra bredband är en viktig fråga för
allas delaktighet i samhället, liksom möjlighet att bl a sköta dagens skolarbete.
Miljömässig dimension God tillgänglighet till bredbandsinfrastruktur ger
möjlighet till färre personbilsresor tack vare bl a distansarbete och resfria möten.
Ekonomisk dimension Tillgång till bredband är idag en grundförutsättning för att
kunna driva de flesta former av företagande och utbildning. Stödets avsikt är att ge
likvärdiga ekonomiska förutsättningar för fibernätsanslutning som inom stadsnätet,
vilket dock inte omfattar hela stadsbygden.
Effektiv organisation har beaktats i målet om utveckling av kommunen som etjänsteleverantör samt förbättringar kring den kommunkoncerninterna ITinfrastrukturen.
KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Pär Eriksson
Kommundirektör

Kristina Birath
Miljö- och samhällsbyggnadsdirektör
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