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Begäran om regionalt bredbandstöd från Ömmern-Östra
Nedsjöns fiber ekonomiska förening
Ärendebeskrivning

Ömmern-Östra Nedsjöns fiber ekonomiska förening (ÖÖNF) har inkommit med tre
skrivelser med begäran om att Alingsås kommun ska söka regionalt bredbandsstöd.
Begäran avser fibersträckorna Hulabäck – Ödenäs, Lygnared - Stora Lygnö samt
Ödenäs - Lövhult.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 19 augusti 2019, § 142 och beslutade att
hänskjuta ärendet till budgetberedningen.
Budgetberedningen har behandlat ärendet och kommunfullmäktige fastställde budget
2020-2022 den 27:e november 2019 §XXX. Inga medel har avsatts för den
kommunal medfinanisering som krävs för regionalt bredbandsstöd.
Förvaltningens 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. I Alingsås kommuns
bredbandsstrategi framgår att kommunen har en samordnande roll när det gäller
fiber- och bredbandsutbyggnad men inte själv är operativ aktör. Bredbandsstrategin
uppdrar till Alingsås Energi att bygga bredband på marknadsmässiga villkor för att nå
de strategiska bredbandsmålen. Alingsås Energi har uppdraget att om så är möjligt
söka samverkan med andra bredbandsaktörer. Förvaltningen föreslår att frågan kring
bredbandsutbyggnad i det aktuella området ska omhändertas av Alingsås Energi. Ett
eventuellt regionalt bredbandsstöd från Västra Götalandsregionen som kräver 50%
kommunal medfinansiering utgår enligt regelverket till den aktör som kommunen
upphandlar varpå ett ekonomiskt bidrag till föreningen inte är aktuellt och detta
ärende inte är att betrakta som en bidragsansökan till Alingsås kommun.
I kommunfullmäktiges budget 2020-2022 har inte pengar avsatts för kommunal
medfinansiering av ett regionalt bredbandsstöd.

Ekonomisk bedömning

I kommunfullmäktiges budget 2020-2022 har inte pengar avsatts de kostnader som
uppstår vid ett regionalt bredbandsstöd.

Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Begäran från Ömmern-Östra Nedsjöns fiber ekonomiska förening
om att Alingsås kommun ska ansöka om regionalt bredbandsstöd för fibersträckorna
Hulabäck – Ödenäs, Lygnared - Stora Lygnö samt Ödenäs – Lövhult avslås.
Beslutet ska skickas till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.
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