
 

PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum: 2020-05-25    

19 
(29) 

 

  
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 51 OK KS 2017/00073-4 

 

Bredband till bystugor - tillfällig reducering av 
anslutningsavgiften 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att tillfälligt reducera anslutningsavgiften för att ansluta 

allmänna samlingslokaler såsom till exempel bystugor och hembygdsgårdar i Orsa 

kommun till 10 000 kr inklusive moms för beställningar kommunen tillhanda senast 

den 31 december 2020. För beställningar kommunen tillhanda efter detta datum gäller 

ordinarie priser (enligt dnr OK KS 2018/00995). 

Sammanfattning av ärendet 
I början av år 2017 kom det in ett förslag till kommunen från Byarådet i Orsa att 

ansluta bystugorna till stadsnätet. Dåvarande stadsnätsansvarig utarbetade ett förslag 

att finansiera 90 % av anslutningskostnaderna genom att söka Jordbruksverkets bidrag 

vid namn ”Investeringsbidrag för fritids- och idrottsanläggningar”. Som motprestation 

för detta erbjöd Byarådet sig att anordna informationsträffar där de bland annat skulle 

informera om fiber. Idén med dessa informationsträffar var att bidra till att fler 

personer i kommunen skulle få upp ögonen för de möjligheter (ekonomiska så väl som 

praktiska) som finns med fiber och att de då skulle ansluta sig till stadsnätet. 

Utskottet för samhälle tog den 26 februari 2019 beslut om att avvakta med att ansöka 

om bidraget på grund av resursbrist och till fördel för den övriga stadsnätsutbyggnaden 

men att fortsätta dialogen med Byarådet om möjliga lösningar. Ärendet har sedan dess 

pausats men i januari 2020 återupptogs ärendet igen. 

Länsstyrelsen administrerar ovan nämnda stöd och konstaterade att de har tagit emot 

ansökningar för en högre totalsumma än vad de har möjlighet att fördela ut under 

nuvarande programperiod. Då återstår två alternativ: 

1) Vänta till nästa programperiod med att ansöka om bidraget. 

2) Tillfälligt och under en fördefinierad period erbjuda bygdegårdar (och rimligtvis 

även hembygdsgårdar) en reducerad avgift för att ansluta sig till stadsnätet. 

Efter detta datum gäller ordinarie priser enligt tidigare beslut. I övrigt behandlas och 

prioriteras anslutningarna av bystugorna som vanliga kundanslutningar och i enlighet 

med 2020 års utbyggnadsplan. De föreslagna insatserna bedöms alltså sammantaget 

inte nämnvärt påverka stadsnätets investeringsbudget. Bystugornas och 

hembygdsgårdarnas motprestation behöver definieras och vidareutvecklas och det 

åligger i första hand Byarådet att genomföra och följa upp dessa. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2020-04-06.  

Tjänsteutlåtande, verksamhetsområde samhälle, 2020-03-17 med bilaga 1 – Förslag till 

utveckling, 2017-02-24. 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

Tillfälligt reducera anslutningsavgiften för att ansluta allmänna samlingslokaler såsom 

till exempel bystugor och hembygdsgårdar i Orsa kommun till 10 000 kr inklusive 

moms för beställningar kommunen tillhanda senast den 31 december 2020. För 

beställningar kommunen tillhanda efter detta datum gäller ordinarie priser (enligt dnr 

OK KS 2018/00995). 

 

Yrkanden 
Mikael Thalin (C) yrkar, med instämmande av Magnus Bjurman (S), bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 

 

Sändlista 
Verksamhetsområde samhälle 

Stadsnätsansvarig 
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