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§ 230 Taxa för bredband 

Dnr KS/2019:736 

Kommunfullmäktige beslutar 

att taxor införs för bredbandsanslutning av enfamiljshus, flerfamiljshus, företag och 

fritidshus, att en taxa införs för överlåtelse av en bredbandsanslutning, att en taxa införs 

för nyttjande av Gällivare kommuns bredbandsnät (nätavgift) samt, att en timtaxa införs 

för arbete som utförs av bredbandstekniker. 

Ärendebeskrivning 

I KF 2016-05-23 § 120 beslutades om avgifter för anslutning till Gällivare kommuns 

bredbandsnät i samband med fiberutbyggnaden, samt en nätavgift för nyttjande av 

bredbandsnätet. Dessa avgifter behöver nu införas som taxor. Avgifterna i KF-beslutet 

avsåg en-familjshus och företag, utöver det behöver det även införas taxor för anslutning 

av fler-familjshus samt fritidshus.  

För att täcka de administrativa kostnaderna Gällivare kommun har i samband med att en 

bredbandsanslutning överlåts, behöver det införas en taxa för överlåtelse av en anslutning. 

För att täcka de kostnader Gällivare kommun har i samband med felsökning och åtgärd av 

fel, behöver det införas en timtaxa för teknikertid. Den här taxan ska inte tas ut om felet är 

orsakat av Gällivare kommun. 

Vid kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskotts sammanträde 8 oktober 

lämnades ärendet utan eget förslag till beslut till kommunstyrelsens sammanträde 21 

oktober. 

Vid kommunstyrelsens sammanträde 21 oktober lyftes ärendet ut för ytterligare 

handläggning i kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott.  

Ekonomiska konsekvenser 

Dessa taxor är i linje med den ekonomiska modell för fiberutbyggnaden som antogs i KF 

2016-05-23 § 120. 

Konsekvenser för barn och unga 

Bredbandsutbyggnaden generellt förväntas ha mycket positiva effekter för barn och unga. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 
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att taxor införs för bredbandsanslutning av enfamiljshus, flerfamiljshus, företag och 

fritidshus, 

att en taxa införs för överlåtelse av en bredbandsanslutning, 

att en taxa införs för nyttjande av Gällivare kommuns bredbandsnät (nätavgift) samt, 

att en timtaxa införs för arbete som utförs av bredbandstekniker. 

Underlag 

1. Taxa bredbandsrelaterade avgifter. 

2. Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott 2019-10-08 § 143. 

3. Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott 2019-11-11 § 158. 

4. Kommunstyrelsen 2019-11-25 § 429. 

Yrkande 

Maria Åhlén (S) yrkar med instämmande av Lars Alriksson (M) i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag till beslut 

att taxor införs för bredbandsanslutning av enfamiljshus, flerfamiljshus, företag och 

fritidshus, 

att en taxa införs för överlåtelse av en bredbandsanslutning, 

att en taxa införs för nyttjande av Gällivare kommuns bredbandsnät (nätavgift) samt, 

att en timtaxa införs för arbete som utförs av bredbandstekniker. 


