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Bidragsansökan fiber - Ömmern-Östra Nedsjöns fiber ekonomiska
förening
Ärendebeskrivning
Ömmern-Östra Nedsjöns fiber ekonomiska förening (ÖÖNF) har inkommit med tre skrivelser
med begäran om regionalt bredbandsstöd. Den 1:a november 2018 inkom skrivelse
avseende stöd för en fiberförbindelse mellan Hulabäcken och Ödenäs telestationer. Den
16:e maj 2019 inkom skrivelser avseende fiberförbindelse mellan Lygnared och Stora Lyngö
samt fiberförbindelse sträckan mellan Ödenäs och Lövhult.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 8 augusti 2019 lämnat följande yttrande:
Regionalt bredbandsstöd från Västra Götalandsregionen finns för att finansiera byggnation
av stamledningar mellan befintliga punkter där det finns bredband och nya
anslutningspunkter där fiberföreningar kan ansluta sina lokala nät. Byggnation kan endast
ske till i förväg av VGR definierade bristpunkter. VGR:s bredbandsstöd har därutöver
följande villkor:
Kommunen måste söka stödet.
Kommunen ska ha en antagen bredbandstrategi. Vilket uppfylles genom att
bredbandstrategin för Alingsås kommun antogs av kommunfullmäktige den 26:e november
2018,§ 220.
Bidrag kan endast erhållas för stamnätsförbindelse.
Bidrag utgår från VGR för 50% av kostnaden. Medfinansiering krävs av kommunen på
resterade 50%.
Kommunen måste upphandla och teckna avtal med en nätägare som bygger, äger och
sköter drift/underhåll. Anbudsgivaren ska bygga, äga och driva ett passivt nät. I detta ingår
projektering, kanalisation, fiber, brunnar, och nodhus. Anbudsgivaren kan välja att även
etablera ett aktivt nät.
Kommunen ska även svara för uppföljning av avtalets villkor gentemot upphandlad nätägare.
Avtalet ska ha en avtalstid om minst sju år.
Vid bristande uppfyllelse av villkoren kan kommunen via avtalet vidta åtgärder för att komma
till rätta med eventuella brister. Fiberstrukturen måste vara öppen och tillgänglig för
marknadens tjänsteleverantörer till marknadsmässiga villkor.
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Om kommunstyrelsen beslutar att ansöka regionalt bredbandsstöd ska ansökan skickas till
VGR. Om VGR beslutar att godkänna kommunens ansökan så reserveras stödbelopp hos
VGR. Därefter upphandlar kommunen en bredbandsoperatör och skriver avtal. När
utbyggnad är genomförd ansvarar kommunen för besiktning och slutredovisning till VGR.
Efter att VGR mottagit slutredovisning fattar VGR slutgiltigt beslut om medel ska betalas ut.
Därefter betalar kommunen ut sin del.
VGR har bedömt att samtliga sträckor fiberföreningen söker stöd för utgör bristområden och
omfattas av VGR:s bredbandstöd.
Kommunledningskontoret ställer sig positiv till att bevilja Ömmern-Östra Nedsjöns fiber
ekonomiska förening regionalt bredbandsstöd. Alingsås kommun antog den 12 december
2018, § 227, Alingsås kommuns bredbandsstrategi. Strategin innehåller kommunens mål och
ambitioner med bredband i kommunen, däribland finns målet ”Alla hushåll och företag i
Alingsås kommun bör senast 2020 erbjudas möjlighet att ansluta sig till bredband om minst
100 Mbit/s”. Kommunledningskontoret bedömer att ärendet ligger helt i linje med antagen
bredbandstrategi och kommunens målsättningar och ambitioner i bredbandsfrågan.
Nedan följer kort information om respektive sträcka:
En fiberförbindelse mellan Hulabäcken – Ödenäs kan koppla upp 700 personer.
Telestationen är ansluten via en radiolänk och hushållen via koppar med begränsad
överföringskapacitet. En fiberanslutning av telestationen i Ödenäs skapar förutom möjligheter
för hushåll och företag i området också möjlighet att ansluta F-6 verksamheten vid Ödenäs
skola med fullvärdig bredbandskoppling.
En fiberförbindelse mellan Lygnared och Stora Lyngö kan koppla upp 29 hushåll. Området
saknar idag fiberinfrastruktur.
En fiberanslutning mellan Ödenäs och Lövhult kan koppla upp 108 hushåll. Området saknar
idag fiberinfrastruktur.
Vid eventuell prioritering bedömer kommunledningskontoret att sträckan Hulabäcken –
Ödenäs bör komma i första hand.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 augusti 2019, § 130.
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Ärendet hänskjuts till budgetberedningen inför flerårsstrategi 2020 – 2022.
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Jäv
Boris Jernskiegg (SD) och Eva-Lotta Pamp (M) deltar inte i handläggning och beslut på
grund av jäv.
Expedieras till
Flerårsstrategi 2020 - 2022, Ömmern-Östra Nedsjöns fiber ekonomiska förening
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