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Projektdirektiv

Ärendebeskrivning
Bredband är en viktig förutsättning för landsbygdens utveckling och
överlevnad. Ett av de föreslagna målen i programarbetet för Stads- och
landsbygd är att 100 % av hushållen ska ha snabb (100Mbit/s)
bredbandsaccess år 2020.
En förstudie finansierat genom Leader Spira-fyrkanten har genomförts med
RÅEK som projektägare, för att utreda möjligheter till bredband via fiber, i nio
byar (totalt ca 550 hushåll) i Luleå kommun. Förstudien har resulterat i
marknadsanalyser för de deltagande byarna med antalet intresserade hushåll,
projektplan och kostnadsberäkningar. Den totala kostnaden för samtliga nio
byar är estimerad till ca 23,4 miljoner.
RÅEK´s nya styrelse har beslutat att projektet är för omfattande för deras
verksamhet. Luleå kommun har fått förfrågan att överta projektet och den av
RÅEK inlämnade ansökan om projektstöd från Länsstyrelsen. Länsstyrelsen
har handlagt ansökningarna och lämnat ett positivt besked och kan bevilja
delar av ansökan, totalt 10 miljoner kronor från landsbygdsprogrammets
bredbandsstöd. Dessutom söker länsstyrelsen 2,3 miljoner kronor från PTS.
Dessa medel kommer att användas under år 2013-2014 av projektet och nya
medel kommer att ansökas om under projektets gång.
Luleå kommun kommer även att ansöka om s.k. kanalisationsstöd via
Länsstyrelsen och därmed få möjligheten att växla upp den kommunala
medfinansieringen på 1 175 000kr till det dubbla.
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När den nya ansökan är formellt beviljad går kommunen in som projektägare
och genomför utbyggnaden.

Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut
-

Luleå Kommun går in som projektägare
medfinansiera projektet ”Bredband på landsbygden i Luleå” med
1 175 000 kronor från den befintliga bredbandspotten
ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att utföra projektet

Plan- och tillväxtutskottets förslag till beslut
Plan- och tillväxtutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta enligt
stadsbyggnadskontorets förslag.
_____

Kommunstyrelsen
Anders Josefsson (M), Annika Eriksson (MP)och Carola Lidén (C), Nina
Berggård (V) och ordföranden (S) yrkar bifall till plan- och tillväxtutskottets
förslag.

Proposition
Ordföranden ställer plan- och tillväxtutskottets förslag under proposition och
finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
-

Luleå Kommun går in som projektägare och medfinansiera projektet
”Bredband på landsbygden i Luleå” med 1 175 000 kronor från den
befintliga bredbandspotten samt ger stadsbyggnadskontoret i
uppdrag att utföra projektet.

_____

Beslutsexpediering: Utvecklingskontoret, Stadsbyggnadskontoret
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