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Plats och tid
Kommunstyrelsen, 2022-02-16 kl. 09:30-12:15. Ajournering 10:50-11:00.

Beslutande
Andreas Erlandsson (S), Ordförande §§ 24-40, §§ 42-48
Marie Holmgren (S) § 41
ersätter Andreas Erlandsson (S)
Lucas Lodge (M) 1:e vice ordförande §§ 24-40, §§ 42-48
Marko Raiskio (SD) § 41
ersätter Lucas Lodge (M)
Pontus Welin (L) §§ 24-37, §§ 40- 48
ersätter Mathias Karlsson (L)
Kenny Svahn (L) §§ 38-39
ersätter Pontus Welin (L)
Anita Hultgren (S)
Anton Sejnehed (S) §§ 24-40, §§ 42-48
Yvonne Bergvall (S)
Ingela Ottosson (M)
Rolf Lindström (M) §§ 24-39, §§ 41-48
Marie Holmgren (S) § 40
ersätter Rolf Lindström (M)
Jan Johansson (SD) Ordförande § 41
Leif Axelsson (SD) §§ 24- 39, §§ 41-48
Marko Raiskio (SD) § 40
ersätter Leif Axelsson (SD)
Ingemar Lennartsson (KD) §§ 24-40, §§ 42-48
Kenny Svahn (L) § 41
ersätter Ingemar Lennartsson (KD)
Charlotte Sternell (C) §§ 24- 40, §§ 42-48
Lena Granath (V) §§ 24-40, §§ 42-48

Icke tjänstgörande ersättare
Marie Holmgren (S) §§ 24- 39, §§ 42-48, Marko Raiskio (SD) §§ 24- 39, §§ 42-48, Kenny Svahn (L)
§§ 24- 37,§ 40, §§ 42-48.

Övriga deltagare
Kommundirektör Henrik Andersson och kommunsekreterare Linn Helmner.

Paragrafer
§ 36, omedelbar justering

Justeringens plats och tid
Digital justering, 2022-02-17. Underskrifter redovisas på dokumentets sista sida.
Andreas Erlandsson (S)
Ordförande

Leif Axelsson (SD)
Justerare

Linn Helmner
Sekreterare

Anslag
Det omedelbart justerade protokollet offentliggörs på kommunens digitala anslagstavla.
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2022-02-16
Anslaget sätts upp: 2022-02-17
Anslaget tas ned: 2022-03-11
Förvaringsplats för protokollet: KS:kansli
Underskrift

Utdragsbestyrkande
Linn Helmner
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Dnr KS 2022/000195-2

Samverkansavtal IP Only och Oskarshamns kommun;
Jämserum etapp1
Kommunstyrelsens beslut
1. Förslag till Samverkansavtal med IP Only för utbyggnad av bredband i område kallat Jämserum
1 (se bilagd utbyggnadsplan), Oskarshamn kommun, godkänns.
2. Förslag till IRU-avtal med IP Only om upplåtelse av kommunens kanalisation för fiber samt
underhåll och drift i område kallat Jämserum 1, Oskarshamns kommun, godkänns.
3. Projektet samordnas via Kansli- och utvecklingsenheten. Projektet belastar
investeringsbudgeten för Bredband med 1,3 Mkr kronor över åren 2022-2024.
4. Paragrafen förklaras för omedelbart justerad.

Ärendet
Kommunfullmäktige i Oskarshamns kommun antog 2021-02-08 en Bredbandsstrategi med
ambitionen att nå ut med bredband i hela kommunen fram till 2025. På kommunstyrelsen den 19/1
2021 godkändes ett samarbetsavtal med IP Only kring bredbandsutbyggnad inom kommunen och
kommunstyrelsen beslutade samtidigt om formerna för samverkan och gemensamma projekt.
Samverkansavtalen innebär att kommunen kommer bygga och överlåta kanalisation till en operatör.
Kommunens investeringsbudget hade 8,5 Mkr 2021 och har lika mycket i budgeten 2022 för
bredbandsutbyggnad. Merparten av investeringsmedel kommer användas i tidigare beslutat
samverkansprojekt Kristdala 2 men regionala medel kommer aktivt sökas för båda
samverkansprojekten varvid finansieringen anses kunna säkras.

Bakgrund
Oskarshamns kommun har som andra kommuner en utmaning i att nå målen om uppkoppling till
snabbt bredband. Det är främst på landsbygderna denna utmaning synliggörs i och med att de
marknadsmässiga fördelarna uteblir och det kostar för mycket för att få lönsamma projekt. Fler
kommuner har därför börjat bygga egen infrastruktur i olika konstellationer.
Ett sådant är i öppen transparant samverkan tillsammans med en marknadsaktör planera, projektera
och dela upp områden för att åstadkomma utbyggnad av bredband, oftast fiber. Kommunen bygger
huvudnät och i avgränsningen till lönsamma områden övergår byggnationen till marknadsaktören.
Kommunala sträckor är öppna för fler och minst två kanalisationer byggs.

Område Jämserum 1
Oskarshamn har ett samarbetsavtal med IP Only som har sökt PTS-stöd för flera områden i
kommunen. Många projekt har beviljats medel och byggs nu på marknadsmässig grund med stöden
som bas. Området Jämserum 1 beviljades inte medel men är viktigt för att kunna bygga ut fler
områden i norra kommunen. Försäljning i området har gett en hög anslutningsgrad på > 60% och IP
Only ser att det krävs en måttlig kommunal uppbackning i kanalisation av huvudledningar.
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§ 36 fortsättning
Tillsammans bedömer kommunen att det finns en möjlighet och att det är läge att teckna
samverkansavtal.
Efter tecknande av samverkansavtal så gör IP Only en detaljprojektering och kommunen och IP
Only bereder därefter ärendet med tillståndsansökningar, markförhandlingar och upphandling. Detta
tar normalt 6-9 månader varför ett undertecknande nu efter nyår innebär en möjlig start i slutet av
2022. Projektet förväntas sedan pågå under 2023 och färdigställas under 2024.
I den preliminära projekteringen har kostnaden bedömts till ca 4 Mkr. Fördelningen mellan
Kommunen och IP Only är fastslagen i Utbyggnadsplanen där gröna ledningssträckor är
kommunens och de röda är IP Onlys. Exakt pris för kommunens del framgår först efter en
upphandling, men kommunens totala kostnad beräknas till 1,3 Mkr. Oskarshamns kommun avser för
sin allmänna del i infrastrukturen söka regionalt bredbandsbidrag motsvarande ca 20% av total
kostnad eller knappt 0,8 Mkr. Behovet är kommunicerat med Regionen.
Del av projektkostnaden kommer gå till en upphandlad bredbandsamordnare som kommer vara
operativ i projektering, tillstånd och markfrågor, upphandling och som kommunens
byggledare/kontrollant.
Konsekvenser för barn och unga
Digital infrastruktur – att vara uppkopplad – är viktigt för ungas möjligheter till socialt umgänge,
utbildning och fritidsintressen. Konsekvensen av beslutet är att erbjuda denna möjlighet till fler både
äldre och unga.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2022-01-26, från kommundirektören föreslås följande:
-

Förslag till Samverkansavtal med IP Only för utbyggnad av bredband i område kallat Jämserum
1 (se bilagd utbyggnadsplan), Oskarshamn kommun, godkänns.

-

Förslag till IRU-avtal med IP Only om upplåtelse av kommunens kanalisation för fiber samt
underhåll och drift i område kallat Jämserum 1, Oskarshamns kommun, godkänns.

-

Projektet samordnas via Kansli- och utvecklingsenheten. Projektet belastar
investeringsbudgeten för Bredband med 1,3 Mkr kronor över åren 2022-2024.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår, 2022-02-01, § 37, beslut enligt förslaget från
kommundirektören.

Dagens sammanträde
Kommundirektör Henrik Andersson redogör för förslaget till samverkansavtal med IP Only gällande
utbyggnad av bredband i Jämserum etapp 1.
Ordföranden ställer proposition på förslaget från arbetsutskottet samt att paragrafen kan förklaras för
omedelbart justerad och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-02-16
§ 36 fortsättning

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, kommundirektören, 2022-01-26
Bilaga: Samverkansavtal IP Only Jämserum 1
Bilaga: Utbyggnadsplan
Bilaga: Utbyggnadsplan
Bilaga: IRU avtal Jämserum
Bilaga: IRU-avtal Jämserum
Bilaga: Karta
KSAU, 2022-02-01, § 37

Skickas till
För åtgärd
Kommundirektören
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