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Plats och tid

Digitalt möte kl. 15.20 – 15.30

Beslutande

Mikael Lindfors, ordförande (S)
Lars-Åke Holmgren (KD) ersättare för Patrick Ström (C)

Övriga deltagande

Aina Sjölin Ekman, sekreterare
Eleonore Hedman, kommunchef

Utses att justera

Lars-Åke Holmgren

Justeringens tid

Onsdagen den 30 juni, kl 09.00

Underskrift

……………………………………………………………………….

Paragrafer:

Aina Sjölin Ekman, sekreterare
……………………………………………………………………….

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

Lars-Åke Holmgren, justerande

BEVIS

Allmänna utskottets protokoll har justerats och anslagits på kommunens digitala
anslagstavla
Sammanträdesdag 2021-06-29
Anslaget uppsatt

2021-06-30

Anslaget tas ned

2021-07-22

Protokollet förvaras på kanslienheten, Norsjö
Underskrift ..................................................................................................................................
Aina Sjölin Ekman
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§ 105

Fastställande av portavgifter
Bakgrund
Beredande tjänsteperson: Eleonore Hedman
Norsjö kommuns portavgifter är för närvarande 140 kr exklusive moms.
Det innebär att avgifterna är lägst i Västerbotten och inte i enlighet med
nuvarande budget eller med de kalkyler som gjorts för nya investeringar i
stadsnätet. En översyn av avgifterna har varit på tal länge.
Ekonomi
En jämförelse i länet visar att samtliga kommuner utom två har
differentierad portavgift beroende på vilken hastighet på uppkopplingen
som man väljer. Tjänsteleverantörerna har i sin tur olika prissättningar ut
till slutkund.
Flera kommuner (Robertsfors, Vindeln samt ytterligare kommuner på gång)
har lagt sig på samma nivå och det kan vara lämpligt att Norsjö anpassar
sina priser till dessa:

Portavgift

10/100
Mbit

250/250
Mbit

500/500
Mbit

1000/1000
Mbit

190 kr

250 kr

350 kr

525 kr

Priset är per månad exkl.
moms

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv
Portavgifterna föreslås gälla från 1 januari 2022 eller om möjligt tidigare i
samband med att nya avtal med tjänsteleverantörer tecknas.
Allmänna utskottets beslut
• Portavgifterna ex. moms fastställs till 190 kr för 100 Mbit, 250 kr för
250 Mbit, 350 kr för 500 Mbit samt 525 kr för 1000 Mbit.
• Avgifterna ska gälla senast från den 1 januari 2022 för befintliga
tjänsteleverantörer.
• Avgifterna ska gälla omgående för nya tjänsteleverantörer.
-----

Protokollet skickas till
Mona Lindfors, Linda Lidén, Eleonore Hedman
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Expediering

