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Tjänsteskrivelse
Kommunledningsförvaltningen
Anna Mevius

2020-10-08

Dnr KS 2020-703

Kommunstyrelsen

Utsikt Bredband AB, delägande i bolaget Nodena AB
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Utsikt Bredband AB ges mandat att gå in som delägare i bolaget med
arbetsnamn Nodena AB med en ägarandel om 25 procent.
Ärende
Utsikt Bredband AB ägs i sin helhet av Tekniska verken i Linköping AB.
Bolagets uppdrag är att skapa förutsättningar för tillväxt och ett hållbart
samhälle, lokalt och regionalt genom att tillhandahålla bredbandsinfrastruktur.
Marknaden för nationella och regionala fibergrossistaffärer (svartfiber,
kapacitet och våglängd) är stor och antas växa. För att få fler regionala
fibergrossistaffärer önskar fyra kommunägda stadsnätsbolag i Mellansverige
samarbeta genom att bilda ett gemensamt aktiebolag. Målet med bolaget är att
som en aktör möta en regional efterfrågan för att generera affärer till respektive
delägare. Motsvarande/liknande bolag delägda av stadsnät finns redan i övriga
delar av landet.
Envar av de fyra delägarna, Utsikt Bredband AB, Fibra AB, Kumbro Stadsnät
AB och MittNät AB erhåller 25 procent av aktierna. Inledningsvis finansieras
verksamheten med ett ovillkorat aktieägartillskott från respektive ägare om 1,5
mnkr fram till och med år 2022. Därefter ska bolaget leva på egna intäkter.
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att i sin beredning
till kommunfullmäktige tillstyrka förslaget till beslut.
Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Utsikt Bredband AB, delägande i Nodena AB, 2020-10-08
Bilaga 1 - Ojusterat protokollsutdrag Linköpings Stadshus AB, 2020-10-08
Bilaga 2 - Protokollsutdrag Utsikt Bredband AB, 2020-09-14
Bilaga 3 - Protokollsutdrag Tekniska verken i Linköping AB, 2020-08-28
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Bilaga 4 – Missiv – Utsikt Bredband AB:s delägande i bolaget Nodena AB, Tekniska verken i
Linköping AB
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Bakgrund
Marknaden för nationella och regionala fibergrossistaffärer (svartfiber,
kapacitet och våglängd) är stor och antas växa. Post- och Telestyrelsen (PTS)
beräknade att marknaden där nationella bolag verkar omsatte 5 miljarder
kronor under 2018. Stadsnäten runt om i Sverige antas ta ca 10 procent av
dessa affärer. För att få fler regionala fibergrossistaffärer önskar fyra
kommunägda stadsnätsbolag i Mellansverige samarbeta genom att bilda ett
gemensamt aktiebolag. Målet med bolaget är att som en aktör möta en regional
efterfrågan för att generera affärer till respektive delägare.
Motsvarande/liknande bolag delägda av stadsnät finns redan i övriga delar av
landet.
Regionen ger organiseringen, nedan fyra stadsnätsbolag och regionhuvudstäder
avser tillsammans skapa bolaget;


Fibra (Västmanland)



Utsikt Bredband (Östergötland) samt Fibra/Utsikt i Södermanland



MittNät (mellan Dalsland och Dalarna)



Kumbro (Närke)

Envar av de fyra ägarna, Utsikt Bredband AB, Fibra AB, Kumbro Stadsnät AB
och MittNät AB, erhåller 25 procent av aktierna.
Bolagets kostnader består endast av de poster som delägarna bestämt att dela
på, vilket är personal som hyrs ut av delägarna alternativt hyrs in eller anställs
från extern marknad samt funktioner såsom redovisning, fakturering och
drift/övervakning som köps in från delägarna. Avsikten är att största delen av
intäkten tillfaller delägarna och därmed beräknas Bolagets resultat hamna nära
noll.
Marknadsbedömning
Företag och organisationer med nationell spridd verksamhet köper ofta
fiberuppkoppling som en del av en fullständig kommunikationslösning
inklusive till exempel telefoni och mobilt bredband. Det blir då de nationella
telekomleverantörerna som kan svara på dessa upphandlingar. Dessa
efterfrågar då fler fiberförbindelser över hela landet eller i en region och vill
inte kontakta alla stadsnät separat på grund av bland annat många kontakter,
olika servicenivåer och leveranstider. De 160 stadsnät som idag bara verkar
lokalt får därför inte de nationella eller regionala affärerna, vilka istället går till
rikstäckande operatörer som Telia eller IP-Only. Det finns därför ett stort
behov och potential i regionalt samarbete mellan stadsnät för att möta de
nationella operatörerna som ett eller ett fåtal kluster.
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Marknaden för dessa grossistfibertjänster väntas också öka, bland annat på
grund av att kopparnäten kopplas ner, vilket ökar behov av fiber samt
samhällets ökade digitalisering och den kommande 5G-utbyggnaden.
Lokalt möjliggör ett gemensamt bolag bättre utnyttjande av befintlig
fiberinfrastruktur och gör att Utsikt Bredband kan öka sin service mot
Linköpingsbaserade företag med verksamhet på andra orter.
Tre kluster, likt Nodena, med kommunala stadsnät finns redan etablerade i
andra delar av Sverige. Tillsammans med dem blir Nodena en viktig aktör på
den svenska fibergrossistmarknaden.
Ekonomiska konsekvenser
Inledningsvis finansieras verksamheten med ett ovillkorat aktieägartillskott
från respektive ägare med 1,5 mnkr fram till och med år 2022. Därefter ska
bolaget leva på egna intäkter. Finansiering av verksamheten sker vid bolagets
bildande den 1 januari 2021. Bolagets kostnader kan till stor del ses som
försäljningskostnader då större delen används för att täcka kostnader för
säljresurser gentemot de nationella operatörerna.
Risker
- Försäljning och marknadsföring misslyckas i Bolaget och intäkterna
inkommer inte enligt kalkyl, vilket medför en förlustaffär för delägarna.
-

Den ekonomiska risken för Utsikt Bredband uppgår till 1,5 mnkr
förutsatt att andra beslut om aktieägartillskott inte fattas efter vägen.

I övrigt är det svårt att ur ett ägarperspektiv se några större risker med ett
delägarskap i Bolaget.
Ett delägarskap i Nodena AB bidrar till att stärka Utsikt Bredband, ökad
nyttjandegrad av Utsikt Bredbands befintliga fibernät, ökad valmöjligheter för
nationella operatörer som vill erbjuda sina bredbandstjänster till företag och
privatpersoner i Linköping och övriga verksamhetsorter. Ett delägarskap bidrar
också till att ge Utsikt Bredband bättre förutsättningar att svara upp mot de
behov som Linköpingsbaserade företag med verksamhet på andra orter har.
Ovanstående uppnås med en förhållandevis liten risk. Ett beslut att inte gå med
som delägare i bolaget kommer att väsentligt minska Utsikt Bredbands
möjlighet att få ta del av nationella och regionala affärer.
Samråd
Linköpings Stadshus AB har behandlat och tillstyrkt ärendet vid styrelsemöte
2020-10-08. Styrelsen i Tekniska verken i Linköping AB och Utsikt Bredband
AB har på styrelsemöten 2020-08-28 respektive 2020-09-14 beslutat att
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godkänna Utsikt Bredbands delägarskap i Nodena AB med en ägarandel om 25
procent
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Peder Brandt

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Tekniska verken i Linköping AB
Linköpings Stadshus AB

