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§ 10 Dnr 2019-00207  

Taxor och avgifter 2020, komplettering avseende fiberanslutning 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att korrigera taxan för år 2020 gällande 
anslutningsavgiften till fibernät för återetablering/standardanslutning.  

Sammanfattning 

Vid framtagande av taxan som lades fram för beslut 2019-09-24 användes den 
information som fanns tillgänglig vid tillfället. Efter det har ITSAM och 
samhällsbyggnadsförvaltningen gjort översyn av beräkningarna och slutsatsen är 
att tidigare information om taxa för återetablering/standardanslutning behöver 
revideras.   

Målet med taxan är att kommunen ska få täckning för kommunens självkostnader i 
samband med återetablering/standardanslutning. Kommunens IT-budget som 
samhällsbyggnadsnämnden har blivit tilldelad bygger på plus/minus noll varför 
kommunen behöver få täckning av sina självkostnader.   

Kostnader för en fiberanslutning består av bland annat fiberblåsning, inmätning 
och utsättning som Metria utför, slang och ITSAMs projektledning.    

En korrigering av taxan innebär att anslutningsavgiften för 2020 blir 15 072 kronor 
exklusive moms istället för 10 500 kronor exklusive moms.  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämnden § 232/2019 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-11-27 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
Akten 
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§ 232 Dnr 2019-00265  

Taxor och avgifter 2020 - korrigering 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att korrigera 
taxan för år 2020 gällande anslutningsavgiften till fibernät för 
återetablering/standardanslutning.  

Sammanfattning 

Vid framtagande av taxan som lades fram för beslut 2019-09-24 användes den 
information som fanns tillgänglig vid tillfället. Efter det har ITSAM och 
samhällsbyggnadsförvaltningen gjort översyn av beräkningarna och slutsatsen är 
att tidigare information om taxa för återetablering/standardanslutning behöver 
revideras.  

Målet med taxan är att kommunen ska få täckning för kommunens självkostnader i 
samband med återetablering/standardanslutning. Kommunens IT-budget som 
samhällsbyggnadsnämnden har blivit tilldelad bygger på plus/minus noll varför 
kommunen behöver få täckning av sina självkostnader.  

Kostnader för en fiberanslutning består av bland annat fiberblåsning, inmätning 
och utsättning som Metria utför, slang och ITSAMs projektledning.   

En korrigering av taxan innebär att anslutningsavgiften för 2020 blir 15 072 kronor 
exklusive moms istället för 10 500 kronor exklusive moms.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 

Akten 
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 Samhällsbyggnadsnämnden 

 

Korrigering av taxa 2020 gällande anslutningsavgiften till fibernät 

Förvaltningens förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att korrigera 
taxan för år 2020 gällande anslutningsavgiften till fibernät för 
återetablering/standardanslutning.  

Ärendebeskrivning 

Vid framtagande av taxan som lades fram för beslut 2019-09-24 användes den 
information som fanns tillgänglig vid tillfället. Efter det har ITSAM och 
samhällsbyggnadsförvaltningen gjort översyn av beräkningarna och slutsatsen är 
att tidigare information om taxa för återetablering/standardanslutning behöver 
revideras.  

Målet med taxan är att kommunen ska få täckning för kommunens självkostnader i 
samband med återetablering/standardanslutning. Kommunens IT-budget som 
samhällsbyggnadsnämnden har blivit tilldelad bygger på plus/minus noll varför 
kommunen behöver få täckning av sina självkostnader.  

Kostnader för en fiberanslutning består av bland annat fiberblåsning, inmätning 
och utsättning som Metria utför, slang och ITSAMs projektledning.   

En korrigering av taxan innebär att anslutningsavgiften för 2020 blir 15 072 kronor 
exklusive moms istället för 10 500 kronor exklusive moms. 

Beslutsunderlag 

Denna tjänsteskrivelse  

 

 

Bita Almasian 
Samhällsbyggnadschef 

Cecilia Dahlqvist 
Tf Stabschef 

Beslutet ska skickas till 
Ekonomiavdelningen Kommunstyrelsen 

Kommunalförbundet ITSAM 

Staben, Samhällsbyggnadsförvaltningen 




