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Projekt 
Verksamheten är indelad i fem disparata projekt: 

Benämning Projektkod Beskrivning 

Robertsfors kommun 1882 Projekt finansierat av Robertsfors kommun och privata 
anslutningsavgifter. I första hand OSN. 

Bredband till fler (ERUF) 18811 Projekt finansierat av Robertsfors kommun, Region 
Västerbotten och EU:s Strukturfonder. Samordnat med 
AC-Net. Begränsat till OSN. 

Robertsfors 2015-2016 18812 Projekt finansierat av Landsbygdsprogrammet och 
privata anslutningsavgifter. Endast inriktat mot ON men 
även till viss del tillhörande OSN. 

Robertsfors 2016-2017 18821 

Robertsfors 2016-2017_2 18822 

 

Projekt 1882 
Till dags dato har c:a 80 anslutningar i Ånäset färdigställts och ytterligar 30 st. beräknas vara 

färdigställda innan årsskiftet. Under 2017 kommer ett begränsat antal ytterligare anslutningar i 

Ånäset att etableras. Utöver detta har c:a 15 st. anslutningar i befintliga nät samt 9 st. VA-

anslutningar färdigställts. Utgifterna för dessa anslutningar samt övriga kostnader för OSN har 

bokförts på projekt 1882 och uppgår per den 28/11 2016 till 1 360 Tkr. Inkomsterna i form av 

anslutningsavgifter, vilka dock ej ännu fakturerats, uppgår till c:a 1 134 Tkr. Skillnaden, 226 Tkr, 

belastar investeringsbudgeten för OSN. 

OSN-sträckorna mellan Västra Sjulsmark – Ytterklintfäboda samt Överklinten – Nya Storbäcken är 

färdigställda. Under hösten har samförläggning i Rickleå med Skellefteå Kraft. Denna samförläggning 

omfattar både ON och OSN. Förläggning av OSN ske mellan Laxbacken - Rickleå kommer att ske 

under 2017. Sträckan Rickleå – Bäck planeras först till ett senare tillfälle. En av anledningarna till 

detta är att berörda områden fortsättningsvis har ADSL-access. 

Redovisningsmetoden för projektet är inte helt klarlagt men dialog sker. Ekonomikontoret stödjer hur 

detta ska lösas. Per Alm har kontakten med Länsstyrelsen. 

Frågan är hur inbetalningarna redovisas. Nedanstående tabell visar in och utbetalningar samt 
utgående behållning fram till 2016-11-28. Belopp i kr. 
 

 2014 2015 2016-11-28 

Ing. behållning 0 -809 794 1 091 816 

Utbetalningar -2 809 794 -2 789 425  -1 360 000 

Inbetalningar 0 2 201 035  

Fordran: Lst, ansl.avg  490 000 1 134 000 

Investeringsbudget 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Utg. behållning -809 794 1 091 816 2 865 816 

 

Utfallet avprojektet ”Bredband till fler”, 18811, innebär dock en medfinansiering om 1 100 000 kr, i 

jämförelse med budgeterat 869 269 kr. Detta innebär en utgående behållning om c:a 1,8 Mkr. Klart 

är att investeringsutrymmet är ianspråktaget till relativ begränsad del. Styrgruppen föreslår att 

medfinansieringen nyttjas på föreslaget sätt samt att projektet bör budgeteras fram till 2020. 

Anledningen till det är de utgifter som är förenade med de olika OSN-sträckorna som framgår av 
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bredbandsstrategin, men också vilket utrymme som finns att reducera anslutningsavgifterna i 

områdesnäten.  

Projekt 18811 
Projektet följer tidsplanen och är driftsatt. Utfallet per 2016-11-28 är enligt nedan. En mer detaljerad 

uppföljning av utfallet bör kunna vara gjord innan årsskiftet då förhoppningen är att projektet kan 

slutredovisas per den 31/12 2016.  

En mer detaljerad uppföljning kan visa att utgiftsstaten är för hög beroende på att delar av 

kostnaderna inte explicit hör till projektet enligt den ansökan som lämnats in och godkänts. Framför 

allt har en sträcka i Ytterklintfäboda som inte ingick i ansökan bokförts på projektet. Se bild nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

I det fall en justering av räkenskaperna skulle visa att den kompletterande sträckan uppgår till ett 

försvarbart belopp samtidigt som utrymme kommer att finnas i budgeten planeras en komplettering 

av ansökan. Detta är dock en relativ komplicerad åtgärd och det kan till och med vara icke 

genomförbart. En överslagsberäkning visar att utgiften för sträckan uppgår till c:a 180 Tkr.  

Utgiftsstaten för projektet uppgår till 2 275 838 kr vilket skall jämföras med budget 2 124 880 kr. 

Bidraget uppgår till 1 255 611 kr. Den kommunala finansieringen skall sedermera överföras till 

projekt 1882. 
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Projekt 18812 
Byarna Östra Sjulsmark, Ytterklintfäboda, Estersmark, Korssjön samt Ultervattnet (norra delen) är 

färdigbyggda. Dessa byar har haft koppling till projekt 18811. Totalt har 66 st. fastigheter anslutits.   

En delrekvisition är inlämnad som avser perioden fram till 2015-12-31. I huvudsak avser dessa 

utbetalningar Sandåsbrånet. Viss osäkerhet råder kring denna rekvisition då redovisningen under 

denna period inte sorterades under ett suveränt objekt. Likaså var upphandlingarna avseende 

fiberarbeten och konsulttjänster direktupphandlingar. Detta kan vara föremål för kritik, men 

argumentet är att man då inte kunde utgå från andra förutsättningar än att omfattningen av 

upphandlingarna understeg gränsen för direktupphandling. Att notera är dock att upphandlingarna 

genomfördes enligt gällande regelverk.   

En kontroll av jordbruksverket har genomförts avseende den inlämnade rekvisitionen. Vissa frågor 

uppstod, vilket var väntat enligt resonemanget ovan, samt en del kompletteringar begärdes. Slutlig 

kontrollrapport har ej lämnats. 

Utgiften för investeringar under 2015 har bokförts på driftskontot 5271. Dessa uppgår till c:a 490 Tkr. 

I det fall rekvisitionen godkänns i sin helhet kommer utbetalning om 343 Tkr att ske. Troligtvis 

kommer avdrag att ske. Till det kommer anslutningsavgifter från Sandåsbrånet om 215 Tkr att 

infordras. Således kommer 558 Tkr att inbetalas till kommunen. Att det inbetalade beloppet 

överstiger det rekvirerade beror på att bidraget för Sandåsbrånet är satt till 50 %. Frågan är då var 

detta skall bokföras. Skall det krediteras konto 5271 eller skall de krediteras objekt 1882? Konto 5271 

är avslutat för räkenskapsåret 2015.  

De byar som återstår i projektet är Ytterklinten, Nya Storbäcken, Långsjön, Bastufjärden, 

Kvarnrödningen samt Högfors m.m. Högfors m.m. kommer att påbörjas 2016 och om vädret tillåter 

kommer likaså Bastufjärden att påbörjas.  

Utfallet för projektet uppgår per 2016-11-28 till 1 971 Tkr. Alla leveranser är inte fakturerade men 

vad som kan konstateras att den totala utgiften för projektet i sin helhet troligen inte kommer att 

uppgå till det budgeterade beloppet, 7 316 Tkr. Om så är fallet innebär det att beviljat bidrag inte kan 

utnyttjas och skall återgå. Att notera är dock att projektet sträcker sig fram till 2020-12-31 och att det 

är i detta läge för tidigt att spekulera i konsekvenserna.  
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Projekten 18821 och 18822 
Dessa projekt har reviderats då tillgängligt bidragsutrymme inte uppgick till estimerat behov vilket 

inneburit att projekt 18822 kraftigt har reducerats. Då man på goda grunder kan förvänta sig, vilket 

bl.a. visat sig i höstbudgeten, att ytterligare medel kan bli tillgängliga kan då eventuellt vid ett senare 

tillfälle ny ansökan göras för den delen av det ursprungliga projektet som exkluderats.  

Projekt 18821 

I projektet ingår byarna Skäran, Flarken, Ultervattnet/Buafors, Östra Kålaboda, Granån, Klintsjön och 

Gumbodahamn. 

Budgeten för detta projekt uppgår till 10 270 Tkr. Här har den estimerade anslutningsavgiften 

reducerats till 20 Tkr per anslutning, bl.a. som följd av erfarenheterna av projektet 18812 och 

tillgängligt bidragsutrymme. 

I Östra Kålaboda och Skäran har skett och sker samförläggning med Skellefteå Kraft respektive 

Skärans Vattenförening.  

Östra Kålaboda samt Rickleå bör etableras under 2016 bl.a beroende på att kopparnätet 

nedmonteras i området varvid xDSL-accessen upphör. Likaså bör Flarken påbörjas samt OSN mellan 

Ultervattnet och Flarken vilket möjliggör områdesnäten i Ultervattnet/Buafors. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Område projekt 18821 
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Projekt 18822 

Detta projekt omfattade ursprungligen områdena Lägdeviken/Göransmarken, Rickleå, Bäck, 
Öndebyn/Junkboda, Näs, Yttre/Gamla Storbäcken, Sundskärsfjärden, Nyvik/Lillåbron, Gryssjön samt 
Djäkneboda. Då det inte fanns bidragsutrymme för detta projekt reducerades det till att omfatta 
endast Lägdeviken/Göransmarken, Rickleå samt Yttre/Gamla Storbäcken. Budgeten uppgår då till 
2 262 Tkr. Betydelsen av att ansöka om denna investering är att vi under sensommaren/hösten 
samförlagt optokanalisation med Skellefteå Kraft i Rickleå och då ansökningsdatum kvarstår innebär 
det att kostnaderna för denna samförläggning är stödberättigade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Område projekt 18822 

 

Projekt 18823 
Detta projekt, som alltså omfattar de områden som uteslutits ur projektet 18822, kommer att 

ansökas om i det fall ytterligare medel vid en ny utlysning kommer att vara tillgängliga. Detta 

kommer dock att ske i ett senare skede under programperioden. Projektet kommer att omsluta c:a 

4.2 Mkr och omfatta byarna Bäck, Öndebyn/Junkboda, Näs, Sundskärsfjärden, Nyvik/Lillåbron, 

Gryssjön samt Djäkneboda. 
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Upphandling 
Upphandling av byggnation, drift och underhåll av bredband är i princip undantaget LOU enligt kap 1 

§ 4,  

Teletjänster 

4 § Denna lag gäller inte för kontrakt som huvudsakligen syftar till att ge en upphandlande myndighet möjlighet att 

tillhandahålla eller driva publika telenät eller att för allmänheten tillhandahålla teletjänster. 

 

Enligt yttranden från konkurrensverket samt en utredning från en advokatbyrå beställd av AC Net 

tydliggörs innebörden av undantaget. Detta innebär att kommunen inte behöver upphandla dessa 

tjänster. Däremot föreligger krav på upphandling i projekt där medfinansiering sker från 

Jordbruksverket samt Tillväxtverket. De investeringar som genomförs inom Ånäsets och Robertsfors 

samhälle samt kompletterande anslutningar i befintliga nät omfattas således icke av LOU varför vi är 

fria att ta annan leverantör varigenom resurser från upphandlade leverantörer, vilka visat sig vara 

begränsade, inte behöver tas i anspråk. 

Fiberarbeten 

Avtal är träffat med ElTeleTeknik AB i Umeå och sträcker sig fram till 2016-12-31 förlängs till 2017-12-

31. 

Samtal förs med leverantören för förbättrad tillgänglighet kommande år då utbyggnad i stor 

omfattning sker inom leverantörens geografiska marknadsområde. Under 2017 ska styrgruppen 

inleda arbetet med ny upphandling. 

Konsulttjänster 
Avtal är träffat med Per Alm Konsultbyrå och sträcker sig fram till 2016-12-31 samt med nyttjad 

option på förlängning till 2017-12-31. 

Material 
Avtal är träffat med Solar AB som beviljats förlängning till som längst 2018-12-31. 

Samförläggning andra kommunala verksamheter 
Eftersom att VA/Gator inom Robertsfors kommun nu finns med i Ledningskollen så ökar möjligheten 

till samförläggning. Planerad grävning 2017 ska även ses över under våren. 


