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 Utdragsbestyrkande 
 
 

Plats och tid Kommunförvaltningen, Älgens sammanträdesrum tisdagen den 1 mars 

2022 kl. 14.50 – 15.50 

 

Beslutande Mikael Lindfors (S) ordförande  

 Patrick Ström (C) 

 Lars-Åke Holmgren (KD) 

 

 
  

Övriga deltagande Aina Sjölin Ekman, sekreterare 

 Eleonore Hedman, kommunchef 

 Linda Lidén, bredbandssamordnare 

  

  

  

 
 

Utses att justera Patrick Ström Paragrafer: 1 - 7 
 
 
Underskrift ................................................................................................ 

Aina Sjölin Ekman, sekreterare 

 

 
 ................................................................................................ 

 Mikael Lindfors, ordförande   
 
 
 ................................................................................................. 

 Patrick Ström, justerande 
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KS-21/00467 § 1 

 

Statusrapport Etapp 1  
 

Alla områden i etapp 1 är nu utbyggda. Samtliga utom fem fastigheter är 

driftsatta. Markförläggning i byn är färdigställd och endast en kort sträcka 

med hängfiber återstår att montera upp. Detta arbete utförs under vintern. 

 

Under 2017-2021 har totalt 37 byar fått tillgång till bredband. Totalt har 

358 fastigheter anslutits varav 241 är bofasta hushåll. Även företag och 

fritidshus i områdena har i stor utsträckning anslutit sin fastighet. 

Minimumkravet på 175 permanent boende är därmed uppfyllt. 

 

Beräknad kostnad per anslutning uppgår till 55 692 kr exklusive 

anslutningsavgift. Projektet håller sig inom ramen för total budget. 

 

Region Västerbotten har blivit uppmärksammade att det fanns vissa brister 

i länets gemensamma upphandling för åren 2014-2018 vilket medför ett 

större administrativt arbete kring redovisning av gjorda materialinköp. 

 

Kvar att slutföra under 2022 

- Dokumentation av fibernätet 

- Ekonomisk slutredovisning. 

- Redovisa förteckning av samtliga mark- och anslutningsavtal. 

- Redovisa genomförda upphandlingar, leverantörsavtal och tillstånd.  

- För dokumentation och slutrapportering är stoppdatum 2022-05-31. 

- Ansökan om förlängning till 2022-12-31 ska skickas in. 

 

Anslutningar för etapp 1 (bilaga) 

 

Beslutsunderlag 

Sammanställning, bilaga. 

 

It-styrgruppens beslut 

• Redovisad informationen godkänns. 

 

----- 
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KS-21/00466 § 2 

 

Statusrapport Etapp 2 
 

- Anslutningsavtal har tecknats med 84 fastighetsägare i byar som ingår i 

etapp 2. Kravet för utbetalning av stöd är att minst 45 av dessa är 

permanentboende.  

- Petiknäs är slutfört med totalt 29 fastigheter 

- Tillstånd från Trafikverket finns klart för alla områden utom ett där 

ansökan finns inskickad men ej hunnit handläggas. Besked väntas 

under våren. 

- En stor beställning av slang och övrigt material har gjorts redan nu 

innan en rejäl prishöjning 1 mars.  

- Hela etapp 2 beräknas vara utbyggt under 2022. 

- Stoppdatum för slutrapportering är 2023-12-31.  

 

Anslutningar för etapp 2 (bilaga) 

 

It-styrgruppens beslut 

• Redovisad informationen godkänns. 

 

----- 
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KS-21/00765 § 3 

 

Fiberförbindelse för kapacitet och redundans, Bjursele – 
Bastuträsk 
 

Kanalisation för sträckan Bjursele – Bastuträsk finns nu förlagd fram till 

korsning vid Långträsk och upp till Åsen. 

Under 2022 kommer den sista sträckan fram till Bastuträsk att grävas och 

tillstånd för detta finns klart. Inga grävarbeten får dock utföras längs en 

sträcka mot Bastuträsk under juli månad varför planering måste göras i 

god tid. 

Tillstånd har sökts för att gräva längs sträckan mellan Åsen – Svanheden 

samt för anslutning till befintlig fiber. Besked väntas under våren. 

Inga kundanslutningar görs i samband med projektet men möjlighet för 

framtida inkopplingar förbereds längs hela sträckan.  

Kostnaderna uppgår hittills till 2,4 mkr. Total budget 9,8 mkr. 

Projektet bedöms hålla budget och vara genomfört under 2022. 

 

It-styrgruppens beslut 

• Informationen noteras. 

 

----- 
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KS-21/00463 § 4 

 

Möjlig framtida fiberutbyggnad för Norsjö kommun – Projekt 
genom Post och telestyrelsen (PTS) 
 

Ansökan för PTS bredbandsstöd 2022 kräver ett omfattande förarbete vilket 

organisationen inte mäktar med.  

Norsjö avstår från att lämna in ansökan i år.  

    

It-styrgruppens beslut 

• Informationen noteras. 

 

----- 
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KS-21/00997 § 5 

 

Kommande projekt 
 

Nätet i Bastuträsk är i behov av upprustning och modernare teknik.  

Förprojektering för kapacitetsökning och utbyggnad av Bastuträsk 

samhälle har genomförts. 

 

Intresseundersökning har sammanställts för Bastuträsk samhälle och den 

visar att det finns ett stort behov.   

 

Tjänsteskrivelse för investeringsprojekt lämnas till kommunfullmäktige i 

mars. 

 

Förfrågan har inkommit om bredbandsutbyggnad i Örträsk.  

 

Bredbands-utbyggnad utanför stadsnätet tillhör taxa-3område vilket 

innebär självkostnadsprincipen. Förprojektering är gjord och en 

kostnadskalkyl är framtagen.  

 

It-styrgruppens beslut 

• Informationen noteras. 

 

----- 
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KS-21/00998 § 6 

 

Övrigt i stadsnätet 2022 

- Norsjö kommun har gått med i Tjänsteleverantörshubben och tecknar 

nu avtal med fyra nya tjänsteleverantörer. 

- Avtal har också tecknats med Cesar2 som är en gemensam plattform 

för svenska stadsnät. Via tjänsten görs affärer mellan operatörer och 

stadsnät enklare genom ett gemensamt avtalspaket. 

- Förslag till prissättning av svartfiber ska tas fram och avtal ska tecknas 

för inplacering av utrustning.  

- Nya dokumentationssystem håller på att införas. Samarbetsavtal har 

tecknats med Bjurholms kommun för användande av dpCom som är 

specifikt avsett för fibernätsdokumentation.  

- Avtal tecknades redan 2018 med Netadmin avseende 

portdokumentation. Detta system införs nu som ett viktigt led i 

kommande samarbete med drifttjänsteleverantör och bidrar till säkrare 

drift och underhåll. 

- Under 2021 efteranslöts totalt 37 hushåll till stadsnätet. Det finns 

ytterligare 10-15 hushåll på väntelista inför kommande säsong. 

 

It-styrgruppens beslut 

• Informationen noteras. 

 

----- 
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KS-22/00262 § 7 

 
Investeringsprojekt kapacitetsökning, samhället 
 

En betydande uppgradering av fibernätet pågår och en ny central 

nodbyggnad uppförs som beräknas bli driftsatt under våren. Två befintliga 

hyrda nodutrymmen kommer att avvecklas. 

 

Kompletterande kanalisation och stamfiber finns på plats och nu pågår 

arbetet med att svetsa all ny fiber. Detta kan innebära kortare avbrott för 

kunder i delar av samhället när de flyttas över till det nya nätet. 

 

Målsättningen med projektet är att utöka kapaciteten, säkra kvalitet och 

driftsäkerhet samt ge möjlighet till fler att nyttja Norsjö kommuns stadsnät.  

    

It-styrgruppens beslut 

• Informationen noteras. 

       


