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§ 248 Bredbandsstöd för bredbandsutbyggnad på 
landsbygden i Lunds kommun 
Dnr KS 2022/0468 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att     avsätta 10 miljoner kronor för kommunal medfinansiering till 
bredbandsutbyggnad på landsbygden, 

  
att     kommunalt stöd villkoras till att medel hos Region Skåne 

beviljas,  
  
att     ge kommunkontoret i uppdrag att lämna in ansökan om 

regionalt stöd till Region Skåne samt att efter positivt beslut 
upphandla och teckna avtal med nätverksoperatörer,  

  
att     finansiering sker inom kommunstyrelsens budgetram, samt 
  
att     uppmana kommunkontoret att växla upp satsningen ytterligare 

genom att ansöka om EU-medel för bredbandsutbyggnad. 

Protokollsanteckningar 
Karin Svensson Smith (MP) får till protokollet anteckna: 

Vi är kritiska till att hela kommunstyrelsen fick beslutsunderlaget 
väldigt sent. 
 
Victoria Tiblom (SD) instämmer i Karin Svensson Smiths (MP) 
protokollsanteckning. 

Sammanfattning 
För att möjliggöra det nationella bredbandsmålet för år 2025 har 
Region Skåne inrättat ett regionalt bredbandsstöd och har avsatt 25 
miljoner kronor under 2022 för att sträva mot målet. Det regionala 
bredbandsstödet får endast användas till geografiska ytor som kan 
anses vara marknadsmisslyckanden. Stödet är villkorat till att Region 
Skåne och kommunerna finansierar stödet med 50% var. Genom att 
avsätta kommunala medel för bredbandsstöd som kan växlas upp 
med regionalt stöd kan bredbandstäckningen på landsbygden öka 
avsevärt.  
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Kommunstyrelsen föreslås besluta att avsätta 10 miljoner kronor för 
att stödja bredbandsutbyggnaden på landsbygden i Lunds kommun. 
Avsättningen villkoras till att sökt Regionalt stöd beviljas.  

Yrkanden 
Inga-Kerstin Eriksson (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar 

att avsätta 10 miljoner kronor för kommunal medfinansiering till 
bredbandsutbyggnad på landsbygden, 

att kommunalt stöd villkoras till att medel hos Region Skåne 
beviljas,  

att ge kommunkontoret i uppdrag att lämna in ansökan om regionalt 
stöd till Region Skåne samt att efter positivt beslut upphandla och 
teckna avtal med nätverksoperatörer, 

att finansiering sker inom kommunstyrelsens budgetram, samt 

att uppmana kommunkontoret att växla upp satsningen ytterligare 
genom att ansöka om EU-medel för bredbandsutbyggnad. 
 
Camilla Neptune (L), Anders Almgren (S), Philip Sandberg (L), Karin 
Svensson Smith (MP), Jesper Sahlén (V), Fredrik Ljunghill (M), Jan 
Annerstedt (FNL) och Victoria Tiblom (SD) instämmer i Inga-Kerstin 
Erikssons (C) yrkande. 

Beslutsgång 
Ordförande Philip Sandberg (L) frågar om nämnden kan bifalla 
yrkandet och finner frågan med ja besvarad. 

Underlag för beslut 
 Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-06-

20 § 80 Bredbandsstöd för bredbandsutbyggnad på 
landsbygden i Lunds kommun 

 Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2022-06-14 
Bredbandstöd för bredbandsutbyggnad på landsbygden i 
Lunds kommun 

 Handlingsplan Bredband i Lunds kommun, 2020-05-12 
 Riktlinjer Region Skånes Bredbandsstöd 
 Ansökan Region Skånes Bredbandsstöd 

Beslutet skickas till 
För verkställighet eller motsvarande åtgärd: 
Kommunkontoret 
  
För kännedom: 
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Region Skåne 
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Kommunstyrelsen 
 
Tid och plats 2022-06-22 klockan 14.00–17.28, ajournering klockan 14.22–

15.43, Sessionssalen, Stadshuset 
  
Beslutande  
Ledamöter Philip Sandberg (L), ordförande 

Fredrik Ljunghill (M), vice ordförande 
Anders Almgren (S), 2:e vice ordförande, § 237–266, kl. 14.00–
16.40 
Camilla Neptune (L) 
Birger Swahn (M) 
Inga-Kerstin Eriksson (C), § 237–264, kl. 14.00-16.36 
Jan Annerstedt (FNL) 
Hedvig Åkesson (KD) 
Fanny Johansson (S) 
Björn Abelson (S) 
Karin Svensson Smith (MP), § 245–277, kl. 14.10–17.28 
Victoria Tiblom (SD), § 237–269, kl. 14.00–17.12 

 

  
Tjänstgörande ersättare Camilla Ländin (C), tjänstgör för Inga-Kerstin Eriksson (C) § 265–

277, i övrigt närvarande men ej tjänstgörande 
Lena Fällström (S), tjänstgör för Anders Almgren (S) § 267–277, i 
övrigt närvarande men ej tjänstgörande 
Axel Hallberg (MP), tjänstgör för Karin Svensson Smith (MP) § 
237–244, i övrigt närvarande men ej tjänstgörande 
Jesper Sahlén (V), tjänstgör för Helena Falk (V) 
Urban Nilsson (SD), tjänstgör för Victoria Tiblom (SD) § 270–
277, i övrigt närvarande men ej tjänstgörande 

 
Övriga närvarande  
 

Ersättare Fabian Zäll (L) 
Klas Svanberg (M), § 237–274, kl. 14.00–17.13 
Louise Rehn Winsborg (M) 
Amanda Thonander (M) 
Liv Severinsson (FNL) 
Kenth Andersson (S), ej närvarande § 265–266, i övrigt 
närvarande 
Cherry Batrapo (FI) 

  
Övriga Anna Nordén, HR-direktör, § 237 

Christoffer Nilsson, kommundirektör 
Emma Ehrenberg, nämndsekreterare 
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Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, § 237–267 
Karl Jönsson, kommunikationsstrateg 
Oscar Arnell, chefsjurist 
Vesna Casitovski, kanslichef 

 
Justerare Fanny Johansson (S) 
  
Paragrafer § 237–277, varav § 250 är omedelbart justerad 
  
Tid och plats för justering Digital justering tisdagen den 28 juni 2022 kl. 10.00 
 
Underskrifter  
  
Sekreterare  
 Emma Ehrenberg 
  
  
Ordförande  
 Philip Sandberg (L) 
  
  
Justerare  
 Fanny Johansson (S) 
 

  
  
 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom 

anslag. 
  
Organ Kommunstyrelsen 
  
Sammanträdesdatum 2022-06-22 
  
Paragrafer § 237–249 och 251–277 
  
Datum då anslaget sätts upp 2022-06-29 Datum då anslaget tas ned 2022-07-21 
  
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund 
  
  
Underskrift  
 Emma Ehrenberg 
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