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Svar på medborgarförslag om fiber.nät på landsbygden
Bakgrund
Björn Viding har inkommit med ett medborgarförslag om utbyggnad av fibernät på
landsbygden. Frågan avser om kommunen kan tillse att även personer bosatta
utanför kommunens samhällen kan få tillgång till fiberuppkoppling
Sammanfattning
Då kommunen deltar i utbyggnaden av fibernät sker det främst i samband med
utläggning av nya tomter. Då bekostar kommunen kanalisation och Utsikt
Bredband AB bekostar fibern. Kommunen får kostnadstäckning för kanalisationen
via tomtförsäljningen.
Utbyggnaden av fibernät på landsbygden har skett genom att fastighetsägare gått
samman i byalag som ansökt om medfinansiering från kommunen som sökt
medfinansiering från länsstyrelsen.
Hösten 2015 ändrades regelverket för stöd till Byalagsprojekt. Det nya regelverket
tillåter inte offentlig medfinansiering av fiberprojekt där kommuner i sin tur söker
bidrag via Länsstyrelsen
Det finns idag en idé om att flytta fram anslutningspunkten s.k ÖP
(Överlämningspunkt) närmare Byalagens anslutningspunkt för Accessnät vilket
medför att den totala kostnaden blir lägre för Byalagsprojekten. Samt att
kommunen medfinansierar för stamnätskanalisation.
Områden där detta eventuellt kan förverkligas är Hattorp – Axstad, Skrukeby,
Östra Tollstad, Normlösa By, Hammaren – Ånetorp,
Hammaren – Sandvik – Habblarp, Västra Harg Etapp 2 och Spellinge.
Några beslut om detta är änu inte fattade.
På grund av jävssituation deltar ej ordförande Cecilia Vilhelmsson (S) i beslutet.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att tacka för medborgarförslaget men anse det besvarat.
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Svar på medborgarförslag om fiber.nät på landsbygden
Bakgrund
Björn Viding har inkommit med ett medborgarförslag ang. utbyggnad av fibernät
på landsbygden. Frågan avser om kommunen kan tillse att även personer bosatta
utanför kommunens samhällen kan få tillgång till fiberuppkoppling

Sammanfattning
Utbyggnaden av fibernät på landsbygden har skett genom att fastighetsägare gått
samman i så kallade byalag som i sin tur har ansökt om delfinansiering från
jordbruksverket via länsstyrelsen. Alternativt kan fastighetsägare i området gå
samman och direktupphandla en anslutning av Utsikt Bredband AB som är
nätägare.
Då kommunen deltar i utbyggnaden av fibernät sker det främst i samband med
utläggning av nya tomter. Då bekostar kommunen kanalisation och Utsikt
Bredband AB bekostar fibern. Kommunen får kostnadstäckning för kanalisationen
via tomtförsäljningen.
Huruvida det finns planer på en kommunal utbyggnad av fibernät på landsbygden
är en fråga för kommunstyrelsen att besvara.

Tekniska nämnden beslutar
att hänskjuta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för besvarande.
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Svar på medborgarförslag om fiber.nät på landsbygden
Bakgrund
Björn Viding har inkommit med ett medborgarförslag om utbyggnad
av fibernät på landsbygden. Frågan avser om kommunen kan tillse att
även personer bosatta utanför kommunens samhällen kan få tillgång
till fiberuppkoppling
Sammanfattning
Då kommunen deltar i utbyggnaden av fibernät sker det främst i
samband med utläggning av nya tomter. Då bekostar kommunen
kanalisation och Utsikt Bredband AB bekostar fibern. Kommunen får
kostnadstäckning för kanalisationen via tomtförsäljningen.
Utbyggnaden av fibernät på landsbygden har skett genom att
fastighetsägare gått samman i byalag som ansökt om medfinansiering
från kommunen som sökt medfinansiering från länsstyrelsen.
Hösten 2015 ändrades regelverket för stöd till Byalagsprojekt. Det nya
regelverket tillåter inte offentlig medfinansiering av fiberprojekt där
kommuner i sin tur söker bidrag via Länsstyrelsen
Det finns idag en idé om att flytta fram anslutningspunkten s.k ÖP
(Överlämningspunkt) närmare Byalagens anslutningspunkt för
Accessnät vilket medför att den totala kostnaden blir lägre för
Byalagsprojekten. Samt att kommunen medfinansierar för
stamnätskanalisation.
Områden där detta eventuellt kan förverkligas är Hattorp – Axstad,
Skrukeby, Östra Tollstad, Normlösa By, Hammaren – Ånetorp,
Hammaren – Sandvik – Habblarp, Västra Harg Etapp 2 och Spellinge.
Några beslut om detta är änu inte fattade.
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att tacka för medborgarförslaget och anse det besvarat
Kommunstyrelsens förvaltning

Dag Segrell
Kommunchef

Postadress
Mjölby kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
595 80 MJÖLBY

Besöksadress
Telefon
Burensköldsvägen 11-13 0142 - 850 00
Telefax
0142-851 20

Internetadress
Ba
www.mjolby.se
79
e-postadress
kommunstyrelsen@mjolby.se

