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EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Arvidsjaurs kommun granskat
Arvidsjaurstadsnät i syfte att bedöma om verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och
ekonomiskt tillfredställande sätt.

Vår sammanfattande bedömning är att Arvidsjaurstadsnät i stort bedrivs på ett
ändamålsenligt sätt. Vi bedömer däremot att Arvidsjaurstadsnät inte bedrivs på ett
ekonomiskt tillfredställande sätt. Bedömningen grundas på att driftkalkyler inte har upprättats
för alla områden samt att de driftkalkyler som finns inte omfattar alla intäkter och kostnader.
Tätort och större områden i Arvidsjaur betalar en avgift som överstiger investeringsutgiften
för dessa områden för att medborgare på landsbygden ska kunna betala samma avgift, trots
att avgiften understiger deras investeringsutgift. Totalt sett så tillämpas ingen
underprissättning.

I granskningen har vi även uppmärksammat att kommunstyrelsens ordförandes beslut att
omfördela resurser från tillbyggnad av Tallbackaskolan till Stadsnät går i strid med
kommunallagen och fullmäktiges reglemente för verksamhets- och ekonomistyrning.
Investeringsbudgeten för Stadsnät har utökats med 8,6 mnkr utan att detta beslutats av
fullmäktige. Hur planen för kommande års investeringar påverkas av detta beslut är oklart.
Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att:
Utveckla strategin efter Arvidsjaurs lokala behov och förutsättningar. Sätt en tydlig
målsättning för kommunens bredbandsutbyggnad.
Förtydliga rollbeskrivningen i bredbandsstrategin med kommunstyrelsen som
strategiskt ansvarig och Arvidsjaurstadsnät som utförare.
Upprätta driftkalkyler för samtliga områden och inkludera samtliga overheadkostnader
samt intäkter för svartfiberhyra.
Säkerställ att eventuella beslut om justeringar i investeringsbudget beslutas av
fullmäktige.

På uppdrag av kommunens revisorer

Lars Holrn vist
Revisionens ordförande

Rikard Lundström
Revisionens vice ordförande
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1. Sammanfattning
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Arvidsjaurs kommun granskat Arvidsjaurstadsnät i syfte att bedöma om verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredställande sätt.

Vår sammanfattande bedömning är att Arvidsjaurstadsnät i stort bedrivs på ett ändamålsenligt sätt. Vi bedömer däremot att Arvidsjaurstadsnät inte bedrivs på ett ekonomiskt tillfredställande sätt. Bedömningen grundas på att driftkalkyler inte har upprättats för alla områden
samt att de driftkalkyler som finns inte omfattar alla intäkter och kostnader.

För svar på granskningens revisionsfrågor samt våra rekommendationer, se avsnitt 4.
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2. Inledning
2.1. Bakgrund

Med den ökade digitaliseringen blir det allt viktigare med den digitala infrastrukturen i form av
ett välutbyggt stadsnät. Tillgången på bredband är väsentlig för både verksamheter och invånare, inte minst för att kunna använda väldfärdteknikens möjligheter. Att det fungerar på ett
ändamålsenligt sätt är därför av stort intresse för kommunen.
Utifrån offentlig statistik går det utläsa att andelen hushåll som har tillgång till bredband om
minst 100 Mbit/s i Arvidsjaur var 67 % år 2018, vilket är en minskning från 2009 då andelen
låg på 80,2 %. Riket som helhet har under motsvarande period haft en positiv trend för andelen hushåll med tillgång till bredband. Enligt regeringens bredbandsstrategi "Sverige helt
uppkopplat 2025 — en bredbandsstrategi" bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband år
2025.
1 Arvidsjaurs årsredovisning lyfts att Arvidsjaurstadsnät i största möjliga mån samlägger fiber
där Vattenfall genomför markläggning av sitt stolpbaserade elnät. 1 Det har inneburit och
kommer framgent att innebära ökade kostnader. Samtidigt genomför även Jordbruksverket
en skärpning gällande stödmedel till landsbygden.
Kommunfullmäktige beslutade om nuvarande anslutningsavgifter i juni 2016.1 beslutet framgår att de beslutade anslutningsavgifter ska gälla till år 2021.
Mot bakgrund av att oförändrade anslutningsavgifter ska finansiera ökade kostnader ser
kommunens revisorer en risk med att verksamheten kommer vara underfinansierad och inte
uppnå målet i regeringens bredbandsstrategi. Vidare ser kommunrevisorerna en risk i att
stadsnätets prissättning kan bryta mot kommunallagens självkostnadsprincip respektive konkurrenslagens förbud mot underprissättning. Kommunrevisorerna har därför valt att granska
om Arvidsjaurs stadsnät bedrivs på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredställande sätt.
2.2. Syfte och revisionsfrågor

Det övergripande syftet med granskningen är att bedöma om Arvidsjaurs stadsnät bedrivs på
ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredställande sätt.
Inom ramen för ovanstående syfte ska följande revisionsfrågor besvaras:
Finns en aktuell bredbandsstrategi (innehållande mål, analys av tillgång, efterfrågan
och utbyggnadsbehov) som tydliggör stadsnätets roll?
Bedrivs verksamheten i linje med kommunens respektive regeringens strategi?
Finns ekonomiskt tillfredställande kalkyler för den planerade utbyggnaden av bredbandsnätet respektive drift och underhåll?
Är prissättningen (anslutningsavgifter respektive avgifter för tjänsteleverantörer) förenlig med självkostnadsprincipen och förbud mot underprissättning?
Görs en tillräcklig uppföljning och återrapportering av verksamhet och ekonomi?

1

Se utförligare beskrivning av de ökade kostnaderna under avsnitt 3.2. Verksamheten i förhållande till kommu-

nens respektive regeringens strategi, sida 7.
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2.3.

Genomförande

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervju med stadsnätschef och ITstrateg (samma person innehar båda befattningarna).
2.4. Revisionskriterier

Kommunallag (2017:725).
Lag (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät.
Konkurrenslag (2008:579).
Regeringens strategi "Sverige helt uppkopplat 2025 — en bredbandsstrategi"
Post- och telestyrelsens rapport (PTS-ER 2018:20)
Kommuninterna beslut och styrande dokument inom området.
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3. Granskningsresultat
3.1. Aktuell bredbandsstrategi som tydliggör stadsnätets roll.

Arvidsjaurs kommun har en aktuell bredbandsstrategi som är antagen av fullmäktige den 17
juni 2019. Bredbandsstrategin specificerar kommunens organisation för bredbandsfrågor enligt följande:
Kommunfullmäktige: Fastställer övergripande avgifter för anslutning till kommunens
IT-infrastruktur.
Kommunstyrelsen: Beslutar i utbyggnadsfrågor (prioriteringsordning, utbyggnadskriterier osv.)
Arvidsjaurstadsnät: Affärsdrivande verksamhet placerad på samhällsbyggnadsförvaltningen (under kommunstyrelsens ansvarsområde).
Post och telestyrelsen (PTS) lämnar i sin rapport (PTS-ER-2018:20) rekommendationer om
vad en kommunal bredbandsstrategi bör innehålla för att främja bredbandsutbyggnaden. Enligt PTS ska en kommunal bredbandsstrategi innehålla nedan punkter. Vid varje punkt lämnas en kommentar om innehållet i Arvidsjaurs kommun bredbandsstrategi.
Beskrivning av hur bredband kan skapa nytta för kommunen som helhet.
- I Arvidsjaurs bredbandsstrategi beskrivs i inledningen hur utbyggnaden av bredband kan skapa nytta för Arvidsjaurs medborgare. Utbyggnaden beskrivs som nödvändig för att det offentliga ska klara av sina uppdrag inom vård, skola och omsorg.
Samt att EU:s och Sveriges företagare ska kunna nå Arvidsjaurs invånare med tjänster och produkter.
Mål för utbyggnad av bredband.
- Bredbandsstrategin beskriver de övergripande målen från regeringens bredbandsstrategi om ett Sverige helt uppkopplat 2025.
Mål 1: År 2020 bör 95% av alla hushåll och företag ha tillgång till minst 100
Mbps bredband.
Mål 2: År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god
kvalitet.
Mål 3: År 2025 bör hela Sverige har tillgång till snabbt bredband. Det innebär
att 98 % ska ha tillgång till 1 Gbps, 1,9 % ska ha tillgång till 100 Mbps och 0,1
% tillgång till 30 Mbps.
Vidare så beskrivs att i Norrbottens regionala utvecklingsstrategi 2030 är målet att år
2025 ska 98% av hushåll och företag ha tillgång till 1 Gbps, och övriga 2% ska ha tillgång till 100 Mbps.
Arvidsjaurs kommunmål beskrivs vara att i så lång utsträckning som möjligt sträva efter
att uppnå de övergripande målen. Om det är regeringens mål eller region Norrbottens
mål anges inte. Utöver de övergripande nationella målen anger strategin att Arvidsjaurs
kommun ska verka för att minimera hinder i tillståndsprocesser för inblandade aktörer av
IT-infrastruktur.
Aktiviteter för att nå målen, när de ska genomföras samt följas upp.
- Det finns inga beskrivningar av direkta åtgärder för att uppnå målen i Arvidsjaurs
bredbandsstrategi. Däremot beskrivs prioritering av optiska fibernät och radiolänklösningar, robusthet och andra ramar för utbyggnaden av stadsnätet.

5

EY

Building a better
work ing world

s.

Beskrivning av hur olika verksamheter kan bidra till bättre förutsättningar för
utbyggnad i syfte att uppnå satta mål.
- Vi kan inte i Arvidsjaurs bredbandsstrategi hitta någon beskrivning av hur olika
verksamheter inom kommun kan bidra till bättre förutsättningar för utbyggnaden.
Däremot beskrivs att samordning med andra organisationer respektive samverkan
med andra nätägare ska eftersträvas.
Utgångpunkten i regeringens bredbandsstrategi är en marknadsdriven utbyggnad. Detta bör enligt PTS därför uppmärksammas i bredbandsstrategin för att
skapa ett så gynnsamt klimat som möjligt för marknadsaktörer, i syfte att
kunna ta del av de investeringar som görs på bredbandsområdet.
- Arvidsjaurs bredbandsstrategi tydliggör att tillträde till den egna infrastrukturen ska
ges på lika villkor till privata marknadsaktörer för att inte snedvrida konkurrens. Arvidsjaurs stadsnät ska vara öppet och tillgängligt för marknadens aktörer på lika villkor.

Bedömning
Vi bedömer att bredbandsstrategin delvis är ändamålsenlig och följer den nationella bredbandsstrategins mål.
Arvidsjaurs bredbandsstrategi anger att målet är att i så lång utsträckning som möjligt, sträva
efter att uppnå de övergripande målen. Det saknas därmed en tydlig målsättning (kritisk nivå)
för tillgången på bredband i kommunen. Vidare specificerar inte strategin om kommunen eftersträvar de övergripande målen i regeringens strategi eller regionens lätt snävare mål. Då
regeringens mål är av lägre omfattning har det ingen betydelse i följsamheten mot regeringens bredbansstrategi men det skapar en otydlig styrning och målsättning för Arvidsjaurstadsnät.
Det är positivt att strategin framhäver kommunstyrelsens roll som strategiskt ansvarig. Stadsnätets roll som utförare är dock inte tydligt beskriven.

Rekommendationer
Strategin kan utvecklas efter de lokala behoven och förutsättningarna. Målen bör formuleras
specifikt för Arvidsjaur i förhållande till de lokala förutsättningarna och aktiviteter för att uppnå
målen bör fastställas. Hur de olika verksamheterna i kommunen kan bidra till utbyggnaden
bör också förtydligas, t.ex. Bygg-, miljö och räddningsnämndens planläggningsverksamhet.
Stadsnätets roll som utförare bör förtydligas för att inte blanda ihop kommunstyrelsens strategiska roll med stadsnätets verksamhet. Det riskerar att kommunstyrelsen tappar styrningen, insyn och förståelse över bredbandsområdet
3.2. Verksamheten i förhållande till kommunens respektive regeringens strategi.
Planerad utbyggnad
Enligt intervju med IT-strateg och Stadsnätschef arbetar verksamheten för att nå målet i den
regionala utvecklingsstrategin att 98% av hushåll och företag ska ha tillgång till 1 Gbps, och
övriga 2% ska ha tillgång till 100 Mbps år 2025.
Att andelen i Arvidsjaur med tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s har minskat beror enligt intervju på att Telia och Skanova har lagt ner alla telestationer i kommunen. Dessa telestationer hade en hög anslutningsgrad för ADSL-kunder.

6

EY

BuiWing a better
work ing world

Den planerade utbyggnaden i tätorten finns tillgänglig på Arvidsjaurstadsnäts hemsida.
Tätorten är indelad i 8 områden där förtätning och utbyggnad planeras eller håller på att genomföras. Enligt en lägesrapport till kommunstyrelsens arbetsutskott beräknas utbyggnaden
av tätorten vara klar under år 2019.
Utbyggnadsplanerna för landsbygden är enligt intervju med IT-strateg och stadsnätschef helt
beroende av att nå en anslutningsgrad på 75 % av hushållen för att möjliggöra en utbyggnad. Där det inte är ekonomiskt hållbart att anlägga fiber ska istället av PTS godkända radiolänkslösningar användas.

Strategiskt arbete och samordning för att främja bredbandsutbyggnaden
PTS uppmärksammar vikten av att den kommunala bredbansstrategin genomsyrar hela
kommunens verksamhet. Kommunen har viktiga roller för bredbandsutvecklingen i sin roll
som planläggare, markägare och samordnare.
I nuvarande översikts- och tillväxtplan som antogs av fullmäktige i november 2015 beskrivs
nuläge och framtid för Arvidsjaurs IT-samhälle med fokus på stadsnätet. Eftersom regeringens nya bredbandsstrategi publicerades i december 2016 utgår översikts- och tillväxtplanen
från den tidigare versionen, Sveriges Digitala Agenda. I kommunens översikts- och tillväxtplan beskrivs utbyggnaden som avgörande för kommunens utvecklingspotential. I planen
lyfts hinder mot bredbandsutbyggnaden i form brist på ekonomiska medel, både interna och
externa. Vidare lämnas ett antal rekommendationer i planen:
En gemensam projektsamordning bör ske via t.ex. IT Norrbotten för så kallade byakraftsprojekt runtom i länet. Så att tröskeln för att bygga ut fiber sänks.
Samarbetet mellan kommuner och olika teleoperatörer bör utökas för att i större utsträckning möjliggöra bredband på landsbygden genom luftburna system.
En digital agenda för Arvidsjaurs kommun bör tas fram för att närmare utreda och
precisera kommunens roll för bredbandsutbyggnaden.
Samtliga rekommendationer är genomförda.
Det genomförs olika aktiviteter genom IT Norrbotten men de agerar inte som gemensam projektsamordnare eftersom kommunerna ligger i olika faser i bredbandsutbyggnaden. Aktiviteterna som genomförs är informationsmöten, kontakter med länsstyrelsen och region, upphandlingar, samt all projektering i samband med Vattenfalls ombyggnationer. Vattenfalls ombyggnationer har medfört utökade kostnader för kommunen till följd av att de marklägger sitt
stolpbaserade elnät där stadsnät har hyrt stolplinjer för bredband. De ökade kostnaderna
kommer från att stadsnät måste lägga ny fiber till följd av att de förut raka stolpnäten nu
läggs längs med de krokiga vägarna, vilket innebär längre fiberkablar. Kommunen har ett
tecknat dispositionsavtal med IT-Norrbotten som reglerar ansvarsfördelningen.
I sammanträdesprotokoll från november 2014 framgår att samtliga kommuner i Norrbotten
har gett IT-Norrbotten i uppdrag att genomföra en utredning om effektivisering och finansiering av bredbandsutbyggnaden. Utredningen visade att kostnaden för att ansluta 100 % av
hushållen i ANidsjaur var 237 mnkr. Utifrån utredningen gjorde IT-Norrbotten en förhandlad
upphandling av leverantörer. I kvalificeringsfasen fick IP-Only högst utvärderingsresultat. I
protokollet framgår att målet är att bygga ut fibernätet inom tidsramen i den regionala utvecklingsstrategin.
Enligt intervju med IT-strateg och stadsnätschefen så gick kommunen inte vidare med IPOnly till följd av det skulle bli för dyrt för kommunen att vara kund i nätet. Vidare så följde
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kommunen SKL:s ställningstagande (Dnr: 17/0424) om att kommunalt ägande av fibernät säkerställer ett öppet nät som tillhandahålls på lika villkor. Kommunen såg risken med att IPOnly skulle sälja nätet för att uppfylla sina avkastningskrav, kommunen skulle därmed tappa
kontrollen över en viktig infrastruktur.
Enligt intervju har även Zitius (Telia) som sedan tidigare har fiber i tätorten blivit erbjudna att
ta över kommunens kundavtal och beviljade statsbidrag från Jordbruksverket. Telia har kollat
intresset i byn Lauker men är inte intresserade av att bygga fiber på landsbygden. Vi har tagit
del av ett e-postmeddelande där Zitius förklarar att de inte kan erbjuda någon fiberanslutning
i byn Lauker då intresset för anslutning är för lågt för att motivera utbyggnad.

Bedömning
Vi bedömer att Arvidsjaurstadsnät verksamhet bedrivs i enlighet med kommunens och den
nationella bredbandsstrategin. Vi noterar att utbyggnaden på landsbygden är beroende av en
anslutningsgrad på 75% och statsbidrag från Jordbruksverket.
Kommunstyrelsen främjar bredbandsutbyggnaden genom att betona vikten av utbyggnaden i
Översikts- och tillväxtplanen. Genom att kommunens IT-strateg är stadsnätschef på 50 % så
går kommunstyrelsens strategiska roll och stadsnätets roll som utförare delvis ihop. Utifrån
protokoll kan vi dock se att kommunstyrelsen genom IT-Norrbotten kartlagt kostnader för utbyggnad, varit transparenta samt undersökt möjligheterna till kommersiell utbyggnad som
den nationella bredbandsstrategin förespråkar.

3.3.

Ekonomiska kalkyler för planerade utbyggnaden, driften och underhåll av bredbandsnätet.

Investeringskalkyl & reinvesteringskalkyl
Som underlag för investeringen beskrivs behovet i kommunens bredbandsstrategi. Enligt intervju med stadsnätchef finns inga realistiska alternativ för att täcka framtida behovet av
bredband med hög kapacitet. Det är fiber och den radiolänklösning som IT-Norrbotten upphandlat som uppfyller kraven på driftsäkerhet och är bidragsberättigade.
Stadsnät har upprättat en investeringskalkyl för perioden 2019-2024. Den investeringskalkyl
som vi tagit del av är uppdelad på tätort och byanivå. Däremot visar kalkylen endast budgeterat belopp per fastighet och är inte fördelad efter olika kostnadsslag.
Enligt kommunfullmäktiges, i april 2017, fastställda riktlinjer för investeringar ska även en investeringsbudget upprättas för budgetåret innehållande budget för investeringsobjekt för de
2 kommande åren samt en mer översiktlig investeringsplan för ytterligare 3 år. Investeringskalkylen visar planerade investeringar enligt riktlinjens tidsplan.
Av fullmäktige beslutad investeringsbudget i Mål- och resursplan 2019 och framåt visar en
investeringsbudget för Stadsnät under 2019 på 800 tkr. Stadsnäts investeringskalkyl visar på
investeringar om totalt 6,4 mnkr under år 2019. I ett beslut av kommunstyrelsens ordförande
förklaras att ett av projekten om bredbandsutbyggnad av någon anledning inte kom med i
budget. Ordförande beslutar därför att omfördela 8,6 mnkr till projektet för bredbandsutbyggnad från projektet tillbyggnad av Tallbackaskolan som inte kommer genomföras under år
2019. Den totala investeringsbudgeten för Stadsnät är efter det 9,4 mnkr. Beslutet har delgivits styrelsen under rubriken delegeringsbeslut.
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Vidare har stadsnät upprättat en reinvesteringskalkyl som visar reinvesteringsbehovet i nätet
fram till år 2040. Kalkylen visar även den totala avskrivningskostnaden som kommer belasta
kommunen respektive år.

Finansieringskalkyl
I Bredbandsstrategin framgår att utbyggnaden av bredband på landsbygden pågår med hjälp
av stöd på 9 mnkr från Jordbruksverket. Nuvarande programperiod sträcker sig till 31 december 2022. Bidragsansökan berör ca. 200 hushåll och för att stöd ska betalas ut måste 75 %
ansluta sig. Det är endast landsbygden som är bidragsberättigad med villkoret att 70 % finansieras med bidrag och 30 % med anslutningsavgifter, det innebär att inga kommunala
medel får investeras.
Vi har tagit del av en kalkyl som visar hur stor andel av totala investeringsutgifterna per projekt som finansieras av bidrag respektive anslutningsavgifter. Investeringsutgifterna är en totalsumma för jobbet som kommer att utföras av entreprenaden BDX. I kalkylen framgår att i
tätorten, vars utbyggnad inte är bidragsberättigad, överstiger anslutningsavgifterna investeringsutgifterna med ca. 1,5 mnkr. Totalt för de projekterade byarna på landsbygden, vars utbyggnad är bidragsberättigad, så understiger anslutningsavgifterna investeringsutgifterna
med ca 400 tkr. Totalt sett överstiger anslutningsavgifterna därmed investeringsutgifterna
med ca. 900 tkr.
Enligt stadsnätschef så är målet att utbyggnaden totalt ska bära sig själv. De mindre områdena är inte självfinansierade medan de större områdena går med överskott.

Driftkalkyl
Vi har tagit del av driftkalkyler för 4 byar på landsbygden. Driftkalkylen tar hänsyn till intäkter
av relationsavgifter respektive kostnader för elektronik, fiberhyra, andel i central och avskrivningar. Enligt av kommunfullmäktige, i juni 2019, fastställda riktlinjer för särredovisning av
stadsnät så tillämpas följande avskrivningstider:
Lokaler 20 år
Fiber 20 år
Kanalisation 20 år
Elektronik 7 år
Enligt intervju med Stadsnätchef har längre avskrivningstider på fiber och kanalisation diskuterats men vid uppgrävning av fiber konstaterades att 20 år var den uppskattade nyttjandeperioden.
I driftkalkylen ser vi att den totala driftkalkylen för de 4 byarna är balanserad med ett överskott på 18 tkr. Men en av byarnas driftkalkyl är underbalanserad. Enligt intervju med stadsnätschefen bär inte de minsta områdena sina egna kostnader utan det är tänkt att deras
kostnader ska täckas upp av större områden och tätort. Det finns däremot ingen driftkalkyl
för tätort och de övriga 5 redan utbyggda byarna.

Bedömning
Vi bedömer att stadsnät inte har en tillfredställande säkerhet i sina investerings- och driftkalkyler.
Totalt sett är investeringskalkylen balanserad, d.v.s. att anslutningsavgifterna överstiger investeringsutgifterna. Det sker genom att beräkna överskott i tätorten och underskott på landsbygden. Detsamma gäller de driftkalkyler som finns, där större områden finansierar driften i
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mindre områden. Däremot saknas driftkalkyler för 5 av de utbyggda byarna och tätorten. Vi
kan därför inte bedöma om den totala driftkalkylen är balanserad. I de driftkalkyler som finns
saknas även intäkter av svartfiberhyra samt overhead-kostnader i form av löner.
Det delegeringsbeslut som tagits för att omfördela medel till projektet för bredbandsutbyggnad, bedömer vi inte vara förenligt med kommunens Reglemente för verksamhets/ekonomistyrning och 1-2§§ 5 kap. kommunallagen. Genom delegeringsbeslutet omfördelas pengar
från projektet Tallbackaskolan med hänvisningen att projektet inte hinner genomföras under
år 2019. Det kommer därmed genomföras vid ett senare tillfälle och projektet kvarstår. Det
innebär att delegeringsbeslutet i praktiken utökar investeringsbudgeten med 8,6 mnkr kommande år eftersom de omfördelade pengarna fortfarande behövs för att genomföra projektet
Tallbackaskolan. Beslutet om utökad budget ska tas av fullmäktige enligt Reglementet och
kommunallagen.
Rekommendationer
Upprätta driftkalkyler för samtliga områden och inkludera samtliga overhead-kostnader samt
intäkter för svartfiberhyra. Säkerställ även att beslut om budget tas av fullmäktige.
3.4. Prissättningen i förhållande till självkostnadsprincipen och förbud mot underprissättning.

I Arvidsjaurs bredbandsstrategi står det att prissättning under självkostnad inte tillämpas. Priserna ska dessutom enligt strategin i så lång utsträckning som möjligt vara i paritet med priserna på en fungerande marknad.
Anslutningsavgift för medborgare till fibernätet

Fullmäktige beslutade i oktober 2017 om avgiften för att ansluta en fastighet till Arvidsjaurs
stadsnät. Avgiften fastställdes till 18 000 kr exkl. moms för anslutning till det optiska fibernätet. I beslutet står det att anslutningsavgiften på 18 000 kr inte alltid kommer täcka de faktiska utgifterna för att ansluta enstaka fastigheter, varken i tätort eller i någon av de fiberlagda byarna. Avgiften baseras på att man bygger nytt nät i ett område eller att många ansluter sig samtidigt. Minst 75% måste ansluta sig för att priset på 18 000 kr ska gälla. Vid senare anslutning lämnas en offert där fastighetsägaren får betala 18 000 kr plus överskjutande
del som inte täcks av ordinarie anslutningsavgift.
I april 2018 informeras fullmäktige om att kostnaderna för en utbyggnad inom vissa områden
på landsbygden inte täcks av jordbruksverkets landsbygdsstöd och fastighetsägarnas anslutningsavgift trots en anslutningsgrad på 100%.
Utifrån investerings- och bidragskalkylerna som beskrivits ovan så framgår det att större områden och tätort betalar en högre avgift än investeringsutgiften för respektive område för att
finansiera utbyggnaden av mer kostnadskrävande områden på landsbygden.
Relationsavgift

Genom avtalet med Stadsnät i samverkan så verkar IT Norrbotten som stadsnätsoperatör.
Det innebär att det är IT Norrbotten som ska se till att tjänsteleverantörerna når medborgarna. Tjänsteleverantörerna säljer abonnemang till medborgarna och IT Norrbotten tar ut en
relationsavgift av tjänsteleverantören. En del av relationsavgiften går sedan till Arvidsjaurs
stadsnät som ägare av infrastrukturen för hyra av fiber inom kommunen.
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Svartfibertaxa
Taxan för nyttjande av svartfiber (fiber utan optisk eller elektronisk utrustning, något kunden
själv får ombesörja) är fastställd av fullmäktige och kostar 1 000 kr/månaden per verksamhetsställe. Kommunstyrelsen kan dock i specifika fall ändra taxan för att möta marknadens
behov av konkurrenskraftiga priser.

Bedömning
I Arvidsjaurs bredbandsstrategi står att prissättning under självkostnad inte tillämpas. Dock
så framgår av information till fullmäktige i april 2018 att i vissa landsbygdsområden täcks inte
kostnaderna av stöd och anslutningsavgifter trots 100 % anslutningsgrad. Men enligt investeringskalkylerna så genererar det totala avgiftsuttaget ett överskott. Tätort och större områden
betalar en avgift som överstiger investeringsutgiften för dessa områden för att medborgare
på landsbygden ska kunna betala samma avgift trots avgiften understiger deras investeringsutgift. Totalt sett så tillämpas alltså ingen underprissättning.
Vi bedömer att det inte råder några kommersiella grunder för utbyggnad vare sig i tätort eller
landsbygd och stadsnät måste därför efterleva kommunallagens självkostnadsprincip.
Enligt 2 kap. 6§ kommunallagen får inte kommunen ta högre avgifter än vad som svarar mot
kostnaderna för tjänsterna som tillhandahålls (s.k. självkostnadsprincipen). Detta för att förhindra att kommunen utnyttjar en monopolsituation. Självkostnadsprincipen syftar dock till
det totala avgiftsuttaget för verksamheten och inte den enskilda abonnenten. Det innebär att
prissättningen som stadsnät tillämpar med samma anslutningsavgift oberoende vart i kommunen medborgaren bor, är förenlig med kommunallagens självkostnadsprincip.
Enligt 2 kap. 3§ kommunallagen ska kommunen behandla sina medlemmar lika, om det inte
finns sakliga skäl för något annat (s.k. likställighetsprincipen). Avgiftssättningen får därmed
inte stå i konflikt med denna princip. Likställighetsprincipen innebär att medlemmar eller
grupper av medlemmar i samma situation ska behandlas lika, i detta fall betala samma avgift. Särbehandling får endast ske på saklig och objektiv grund. Den enhetliga anslutningsavgiften i kommunen bedömer vi är i enlighet med likställighetsprincipen. Det finns däremot
inget hinder för att ta ut olika avgifter med hänsyn till kostnadsskillnader i utbyggnaden.
3.5. Uppföljning samt återrapportering av verksamhet och ekonomi.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 24 oktober 2016 beslutat att en lägesrapport om hur arbetet med stadsnätet och bredbandsutbyggnaden fortskrider ska redovisas vid varje arbetsutskott. Enligt kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll har de hittills under 2019 fått uppföljning i januari, april och maj. Vid samtliga uppföljningar är det stadsnätschefen som informerar om status på utbyggnad av fibernätet och samverkansprojektet - Stadsnät i samverkan.
Vidare har det rapporterats om upphandling av radiolänklösning samt driftsäkerhetsprojekt.
Genom protokollgranskning framgår att IT-strateg och stadsnätschef även varit och informerat om verksamhet och ekonomi på kommunstyrelsens sammanträden under år 2019. I februari har kommunstyrelsen fått en redovisning av stadsnätets reinvesteringar och pågående
arbete. I maj antog de ny bredbandsstrategi och uppdaterade riktlinjer för särredovisning av
stadsnät.
Stadsnät ingår även i kommunstyrelsens månadsvisa ekonomiska uppföljning under posten
"Affärsverksamheter".
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Bedömning
Vi bedömer att kommunstyrelsen får en tillräcklig uppföljning av stadsnätets verksamhet och
ekonomi. Uppföljning av stadsnätets verksamhet sker dock i stor omfattning i arbetsutskottet.
Rekommendationer
Utifrån protokoll tenderar uppföljningen i arbetsutskottet vara mer detaljerad och djupgående
på arbetsutskottets sammanträden än kommunstyrelsens. Uppföljning kan därmed utvecklas
för att säkerställa att även styrelsen har en god inblick i området.
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4. Sammanfattande bedömning
Vår sammanfattande bedömning är att Arvidsjaurstadsnät i stort bedrivs på ett ändamålsenligt sätt. Vi bedömer däremot att Arvidsjaurstadsnät inte bedrivs på ett ekonomiskt tillfredställande sätt. Bedömningen grundas på att driftkalkyler inte har upprättats för alla områden
samt att de driftkalkyler som finns inte omfattar alla intäkter och kostnader.
Vår bedömning grundar sig på nedanstående:
Revisionsfråga

Svar

Finns en aktuell bredbandsstrategi
(innehållande mål, analys av tillgång,
efterfrågan och utbyggnadsbehov)
som tydliggör stadsnätets roll?

Ja delvis. Det finns en aktuell bredbandsstrategi
som innehåller stora delar av PTS rekommendationer. Målsättningen för kommunen är dock otydlig. Strategin tydliggör inte stadsnätets roll som
utförare fullt ut.

Bedrivs verksamheten i linje med
kommunens respektive regeringens
strategi?

Ja. Förutsättningar för en kommersiell utbyggnad
har undersökts och olika lösningar på teknik undersöks för att nå hela kommunen. Då stadsnätschef även är IT-strateg så går den strategiska och
utförande rollen dock ihop.
Nej, investeringskalkylerna är balanserade på total nivå men det saknas driftkalkyler för tätorten
och några av byarna. Vidare ingår inte alla intäkter och kostnader i driftkalkylerna.

Finns ekonomiskt tillfredställande kalkyler för den planerade utbyggnaden
av bredbandsnätet respektive drift
och underhåll?

Här vill vi även uppmärksamma styrelsen på att
ordförandes beslut att omfördela resurser från tillbyggnad av Tallbackaskolan till Stadsnät går i
strid med kommunallagen och fullmäktiges reglemente för verksamhets- och ekonomistyrning.
Budgetärenden ska beslutas av fullmäktige efter
beredning i kommunstyrelsen. I detta fall har investeringsbudgeten för Stadsnät utökats med 8,6
mnkr och utbyggnaden av Tallbackaskolan har
minskats med motsvarande belopp utan att detta
beslutats av fullmäktige. Hur planen för kommande års investeringar påverkas är oklart.
Är prissättningen (anslutningsavgifter
respektive avgifter för tjänsteleverantörer) förenlig med självkostnadsprincipen och förbud mot underprissättning?

Ja, avgifterna är förenliga med självkostnadsprincipen som gäller till följd av avsaknad av intresse
för en kommersiell utbyggnad. Vidare tillämpas
ingen underprissättning.

Görs en tillräcklig uppföljning och
återrapportering av verksamhet och
ekonomi?

Ja, stadsnätets verksamhet och ekonomi följs upp
regelbundet. Däremot får arbetsutskottet enligt
protokollen en mer detaljerad uppföljning än kommunstyrelsen.

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att:
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Utveckla strategin efter Arvidsjaurs lokala behov och förutsättningar. Sätt en tydlig
målsättning för kommunens bredbandsutbyggnad.
Förtydliga rollbeskrivningen i bredbandsstrategin med kommunstyrelsen som strategiskt ansvarig och Arvidsjaurstadsnät som utförare.
Upprätta driftkalkyler för samtliga områden och inkludera samtliga overhead-kostnader samt intäkter för svartfiberhyra.
Säkerställ att eventuella beslut om justeringar i investeringsbudget beslutas av fullmäktige.

Skellefteå den 2 oktober 2019
Linda Marklund
Certifierad kommunal yrkesrevisor, EY
David Larsson
Revisionskonsult, EY

PerAke Brunström
Certifierad kommunal yrkesrevisor, EY
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Bilaga /: Källförteckning

Intervjuade funktioner:

IT-strateg och Stadsnätschef

Dokument:

Arvidsjaurs bredbandsstrategi (antagen juni 2019).
Arvidsjaurs översikts och tillväxtplan (antagen november 2015).
Digital agenda Arvidsjaur kommun.
Stadsnäts bidragskalkyl
Stadsnäts driftkalkyl för byar
Stadsnäts intäktskalkyl Pjester och Renträsk
Stadsnäts investeringskalkyl bredband 2019-2024.
Stadsnäts reinvesteringskalkyl.
Utfallsredovisning av Pjester och Renträsk.
Delegeringsbeslut, omfördelning av medel i kommunstyrelsens investeringsbudget
2019 för utbyggnad av bredband.
Del av konsekvensanalys och åtgärdsplan Arvidsjaurs Stadsnät 2019.
Dispositionsavtal mellan Arvidsjaurs kommun och IT-Norrbotten.
Fullmäktigebeslut om anslutningsavgift och anslutningsgrad (oktober 2017)
Fullmäktigebeslut om finansiering vid utbyggnad där kostnaden inte täcks (april 2018).
Stadsnäts lägesrapporter till kommunstyrelsens arbetsutskott (januari, april och maj
2019)
Lägesrapport Stadsnät i Samverkan 2019
Komrnunstyrelsens sammanträdesprotokoll 2014-2019
Arsbokslut 2017
Arsbokslut 2018
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