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§ 230  Dnr 2019/369 

 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 

  

Fiberkanalisation på landsbygden  

Ärendebeskrivning 

 

Fiberutbyggnaden till hushåll och företag har pågått i kommunen sedan 2014 och idag har 

cirka 95 % en fiberuppkoppling eller kan enkelt erbjudas en sådan. Återstår ett antal områ-

den, benämnda ”vita fläckar” främst i kommunens norra delar, se bifogad karta.  

 

För fortsatt utbyggnad finns det nu två alternativ.  

 

- Kommunen bidrar till fortsatt utbyggnad av fiber på landsbygden genom resurs 

som samverkar med fastighetsägare som vill ha fiber och aktörer av fiberutbygg-

nad. 

 

- Kommunen avsätter investeringsmedel till fortsatt utbyggnad av fiber på landsbyg-

den. Investeringen motsvarar 10 miljoner fördelat på perioden 2022-2024. 

 

Beslutsunderlag 

 

Kommunstyrelsens beslut, 2020-11-18, § 218 

Arbetsutskottets beslut, 2020-10-28, § 220 

Denna tjänsteskrivelse 

Tjänsteskrivelse daterad 2019-08-27 

Ny Karta, Vita fläckar Simrishamn. 

 

Yrkande 

 

Pia Ingvarsson (S), Jeanette Ovesson (M) och Gudrun Schyman (FI) yrkar bifall till kom-

munstyrelsens beslutsförslag. 

 

Karl-Erik Olsson (S) lägger följande tilläggsyrkande: 

 

Att fiberutbyggnaden på landsbygden sätts igång omedelbart. 

Att kommunfullmäktige avsätter 3 miljoner 2021 och 7 miljoner 2022. 

Att de 3 miljonerna för 2021 finansieras utav överskottet från 2020,  

Att de 7 miljonerna för 2022 finansieras i investeringen för 2022. 
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§ 230 forts  Dnr 2019/369 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 

Beslutsomgång 

 

Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Olssons (S) tilläggsyrkande och finner att 

kommunfullmäktige beslutat avslå detsamma. 

 

Ajournering 

 

Ajournering begärs och verkställs kl 16.40-16.45. 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

• Kommunen bidrar till fortsatt utbyggnad av fiber på landsbygden genom att vara en 

resurs som samverkar med fastighetsägare som vill ha fiber och aktörer av fiberut-

byggnad 

 

• Kommunens avsätter investeringsmedel, upp till 10 mnkr, till en fortsatt utbyggnad 

av fiber på landsbygden. Investeringarna behandlas i budgetprocessen 2022-2024. 

 

• Fiberutbyggnaden på landsbygden ska genomföras enligt samhällsbyggnadsförvalt-

ningens projektmodell. 

 

• Omedelbart påbörjar projektering och upphandling under 2021 för att kunna starta fi-

berutbyggnaden 2022. 

 

Reservation 

 

Karl-Erik Olsson (S) reserverar sig till förmån för sitt tilläggsyrkande. 

_______ 

Beslutet expedieras till: 

IT-enheten 

Ekonomienheten 

 

  

 

 


