
Tjänsteutlåtande 
0 Österåker 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Till Kommunstyrelsen 
Datum 2018-01-23 
Dnr KS 2018/0027 

Taxa för Österåkers Stadsnät AB 

Sammanfattning 
Styrelsen för Österåkers Stadsnät har beslutat om förslag till ny tax a för anslutningsavgifter samt 
trafikavgifter för bredband, TV m.m. med anslutning till Österåkers Stadsnät AB's fibcrnätverk. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta 

1. Anta ny taxa för Österåkers Stadsnät AB enligt bilaga till tjänsteudåt ande, 2018-01-23. 

2. Taxan ska gälla för 2018. 

Bakgrund 
Styrelsen för Österåkers Stadsnät AB har beslutat godkänna taxor och avgifter för år 2018 enligt 
bilaga samt att skicka ärendet till ägaren för vidare beslut. 

Förvaltningens slutsatser 
Österåkers Stadsnät verkar på en konkurrerande marknad. Österåkers stadsnät är nätägare. 
Tjänsteleverantörer köper in sig på nätet och säljer abonnemang till kunder som är anslutna till 
fibernätet. I vissa fall finns också en kommunikationsoperatör (KO) som har som uppgift att 
samordna tjänsteleverantörerna. 

De avgifter som förekommer i föreslagen taxa är till största delen jämförbara med andra 
stadsnätsbolags avgifter och kan därmed anses marknadsmässiga (dock med nedanstående 
undantag). 

Det har funnits önskemål att höja trafikavgiften till kommunala e nheter från 1 000 kr till 2 000 kr 
per månad, eftersom det är mer jämförbart med andra aktörer (trafikavgiften till kommunala e nheter 
har inte justerats sedan 2008). Här har man dock kommit fram till att en sådan kraftig höjning (100 
procent) inte är rimlig utan i stället bör höjningen i nuläget vara 1 500 k ronor per enhet och månad 
för att därefter justeras med en årlig indexhöjning. En kommunal enhet är en anslutning. Så är till 
exempel Alceahuset en enhet. 

De trafikavgifter som riktar sig mot hushall utan KO och hushåll med K O faktureras inte till 
hushållen utan till tjänsteleverantören som i sin tur säljer och levererar tjänster till hushållen. 
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Tjänsteutlåtande 
0 Österåker 

Bilagor 
Protokoll fört per capsulam - Sammanträde med styrelsen för Österåkers Stadsnät AB, 556378-
2530, 28 september 2017. 

a 
Kent Gullberg 
Samhällsbyggnadsche f 

Expedieras 
- Österåkers Stadsnät AB 
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PROTOKOLL fört per capsulam 

Sammanträde med styrelsen för Österåkers Stadsnät AB, 556378-2530 

Tid: Torsdagen den 28 september 2017 kl. 16:00 

Plats: Telefonsammanträde, Åkersberga 

Närvarande: Lars Österlind 
Stellan Bennich 
Leif Pettersson 

Mikael Dahlberg, VD 
Lise-Lotte Billborn, vice VD 
Jennie Norlin, ekonomichef 
Helena Åkersten, sekreterare 

Meddelat frånvaro: 

§ 28 Mötets öppnande 
Dagens styrelsemöte öppnades av Lars Österlind, som också valdes til l mötets 
ordförande. 

§ 29 Val av justerare 
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Leif Pettersson. 

§ 30 Dagordning 
Dagordningen fastställdes. 

§ 31 Taxor och avgifter i Österåkers Stadsnät AB 
Österåkers Stadsnät AB skall enligt ägarens önskemål inkomma med förteckning på 
taxor och avgifter till Kommunstyrelsen. Trafikavgifterna för de kommunala enheterna 
ändras istället till enligt ursprungligt förslag från 1000 kr till 1500 kr per enhet och 
månad. 
Styrelsen beslutade 
att godkänna taxor och avgifter enligt bilaga samt skicka till ägaren för vidare beslut. 

§ 32 Mötets avslutande 
Ordförande Lars Österlind avslutade dagens styrelsemöte. 

Nästa möte 31 oktober 2017 kl 16:30 

Vid Protokollet 

Helena Åkersten 
Sekreterare 

Lars Österlind 
Ordförande 

Leif/Pettersson Justeras: 



Anslutningsavgifter; 
Hushåll 
Pågående anslutningar: 

Efteranslutningar: 

Företag 
Företagsanslutningar: 

Trafikavgifter; 
Kommun 
Trafikavgift för bredband: 
Företag 
Trafikavgift 100 Mbit: 
Trafikavgift trädlös anslutning: 
Trafikavgift 10 Mbit: 
Hushåll utan KO 
Trafikavgift för bredband: 
Trafikavgift för TV: 
Hushåll med KO 
Trafikavgifter för bredband och tv: 

AR 2017 

25 600 
799 

32 600 

kr ink. moms 
kr ink. moms / månad i 36 månader 
kr ink. moms 
Delbetalning ej ett alterantiv 

25 000 kr ex. moms 

ÅR 2017 

1 000 kr ex. moms / enhet / månad 

300 kr ex. moms / ftg / månad 
100 kr ex. moms / ftg / månad 
100 kr ex. moms / ftg / månad 

30 kr ex. moms / hushåll / månad 
20 kr ex. moms / hushåll / månad 

50 kr ex. moms / hushåll / månad 

ÅR 2018 

25 600 kr ink. moms 
799 kr ink. moms / månad i 36 månader 

32 600 kr ink. moms 
Delbetalning ej ett alterantiv 

2S 000 kr ex. moms 

ÅR 2018 

1 500 kr ex. moms / enhet / månad (med årlig indexuppräkning enl. KPI) 

300 kr ex. moms / ftg / månad 
100 kr ex. moms / ftg / månad 
100 kr ex. moms / ftg / månad 

30 kr ex. moms / hushåll / månad 
20 kr ex. moms / hushåll / månad 

50 kr ex. moms / hushåll / månad 


