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Kommunledningsförvaltningen
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Dnr KS 2020-984

Kommunstyrelsen

Tekniska verken - Utsikt Bredband AB:s delägande i
bolaget VÖKBY Bredband 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 VÖKBY
Bredband AB med en ägarandel om 40 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.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

VÖKBY Bredband AB ägs idag av Vadstena, Ödeshög, Boxholm och Ydre
kommun. Kommunernas ägarskap går delvis genom bolaget Smånet AB, som
samma kommuner äger till 100 procent. VÖKBY Bredband har sedan starten
varit kommunikationsoperatör och enda tjänsteleverantör i kommunernas
fibernät. Bolaget genomför också viss utbyggnad av passivt fibernät på
uppdrag av nätägarna (kommunerna). Diskussioner pågår med
kommunförbundet ITSAM om ett utökat samarbete där VÖKBY Bredband får
ett större och tydligare ansvar för fiberbyggnationen.
Kommunerna vill att VÖKBY Bredband, med hjälp av Utsikt Bredband, skapar
ett öppet nät likt det som finns i Linköping. För att möjliggöra och motivera att
Utsikt Bredband verkar i andra kommuner går Utsikt Bredband in som 40
procent delägare i VÖKBY Bredband för en köpeskilling om 8,4 mnkr.
Kommunernas ägande kvarstår med 15 procent var för att behålla rådighet över
bolaget. Genom samarbetsavtal regleras att Utsikt Bredband kommer sälja
kommunikationsoperatörstjänster till VÖKBY Bredband och därmed
möjliggöra för VÖKBY Bredband att uppfylla åtaganden i
kommunikationsoperatörsavtal med kommunerna. Fler synergieffekter
förväntas längre fram genom Utsikt Bredbands aktiva ägarskap.
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Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att i sin beredning
till kommunfullmäktige tillstyrka förslaget till beslut.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Tekniska verken – Utsikt Bredband AB:s delägande i VÖKBY Bredband
AB, 2021-01-28
Bilaga 1 – Ojusterat protokollsutdrag Linköpings Stadshus AB, 2020-01-20, § 10
Bilaga 2 – Protokollsutdrag Tekniska Verken i Linköping AB, 2020-12-14, § 117
Bilaga 3 – Protokollsutdrag Utsikt bredband AB, 2020-11-17, § 4
Bilaga 4 – Missiv – Utsikt Bredband AB:s delägande i bolaget VÖKBY Bredband AB,
Tekniska verken i Linköping AB
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Bakgrund
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.
VÖKBY Bredband AB ägs idag av Vadstena, Ödeshög, Boxholm och Ydre
kommun. Kommunernas ägarskap går delvis genom bolaget Smånet AB, som
samma kommuner äger till 100 %.
VÖKBY Bredband har sedan starten varit kommunikationsoperatör och enda
tjänsteleverantör i kommunernas fibernät. Bolaget genomför också viss
utbyggnad av passivt fibernät på uppdrag av nätägarna (kommunerna).
Diskussioner pågår med kommunförbundet ITSAM om ett utökat samarbete
där VÖLBY Bredband får ett större och tydligare ansvar för fiberbyggnationen.
Kommunerna vill att VÖKBY Bredband, med hjälp av Utsikt Bredband, skapar
ett öppet nät likt det som finns i Linköping. För att kunna göra detta har
kommunerna under 2020 avyttrat tjänsteleverantörsverksamheten till extern
part, eftersom det inte går att vara kommunikationsoperatör och driva ett öppet
nät samtidigt som egna slutkundstjänster säljs i detta nät.
För att möjliggöra och motivera att Utsikt Bredband verkar i andra kommuner
går Utsikt Bredband in som 40 % delägare i VÖKBY Bredband. Kommunerna
kvarstår med 15 % var det vill säga 60 % ägande i bolaget för att behålla
rådighet över bolaget. Detta säkrar också kommunernas engagemang och
delaktighet. Kommunernas ägande av VÖKBY Bredband kommer helt och
hållet ske via Smånet AB.
Ett kommunikationsoperatörsavtal tecknas mellan respektive kommun och
VÖKBY Bredband. Genom samarbetsavtal regleras att Utsikt Bredband
kommer sälja kommunikationsoperatörstjänster till VÖKBY Bredband och
därmed möjliggöra för VÖKBY Bredband att uppfylla åtaganden i
kommunikationsoperatörsavtal med kommunerna. Genom Utsikt Bredbands
aktiva ägarskap och styrelsearbete förväntas dock fler synergieffekter längre
fram, exempelvis inom fiberutbyggnad, IoT och kommunernas digitalisering.
Utsikt Bredbands primära fördelar genom affären är:


Intäkter från tjänsteförsäljning (initialt kommunikationsoperatör, men
potential inom nätoperatörstjänster och IoT-tjänster).



Ökad affärsvolym och tjänsteförsäljning ger skalfördelar i drift,
relationer med leverantörer/partners och framtida tjänsteutveckling.



VÖKBY Bredband kan vara en plattform för Utsikt Bredbands
regionala utveckling. Genom VÖKBY Bredbands samarbete med
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ITSAM öppnas möjligheter för breddat samarbete med fler kommuner i
södra Östergötland. Hela affären ligger helt i linje med Tekniska
verken-koncernens ambitioner och uttalade strategier att bygga
resurseffektiva lösningar i regionen samt vara operatör på andras
infrastruktur.
Ekonomiska konsekvenser
Ekonomi, businesscase och affärsplan
Köpeskillingen, på 8,4 mnkr för 40 % av bolaget, bygger på en värdering som
gjordes för ca ett år sedan. Utsikt Bredband bedömer köpeskillingen som
skälig. Detta baseras dels på VÖKBY Bredbands framtida intjäning och tillväxt
och dels på de intäkter och fördelar Utsikt Bredband och Tekniska verkenkoncernen kommer få genom samarbetet med bolaget.
De preliminära uppskattningarna av VÖKBY Bredbands framtida ekonomi
visar att bolaget kommer kunna bära sina kostnader och generera vinst. Utsikt
Bredband förväntar sig dock inte vinstutdelningen som ett sätt att återbetala
”investeringen” i VÖKBY Bredbands aktier. Affären ska inte bedömas som en
enbart finansiell investering i ett bolag eftersom uppsidan inte primärt kommer
från avkastning från bolagets resultat. Utsikt Bredband ser snarare industriella
synergier och merförsäljning av sina egna tjänster som drivkraften.
Risker
Affärsrisk: Trots genomförd due diligence kommer alla frågor om VÖKBY
Bredband AB:s bemanning, organisation och styrning inte vara helt utredda,
beslutade och genomförda. I samband med Utsikt Bredbands inträde går
bolaget in i en ny fas. Arbete med rationalisering, strukturering och städning
kommer att kvarstå. Om detta inte lyckas och synergifördelarna inte realiseras
finns risk att bolaget inte kan bära sina egna kostnader.
Juridisk risk: Kontinuerlig dialog har förts med advokatfirman Delphi, som
bistått med bedömning av affärens juridiska förutsättningar, juridisk
granskning (due diligence) av VÖKBY Bredband samt framtagande och
granskning av avtalsdokument. Enligt kommunallagens lokaliseringsprincip får
verksamhet inte bedrivas utanför ägarkommunen. Bedömningen är dock att
engagemanget i VÖKBY Bredband går i linje med övrig verksamhet som
Utsikt Bredband bedriver i Mjölby, Katrineholm och Motala kommun och
därmed inte utgör större juridiks risk än Utsikt Bredbands nuvarande
verksamhet.
PR/Varumärkesrisk: Om Utsikt Bredband och Tekniska verken misslyckas
eller missköter relationen med politik och kunder finns risk för badwill.
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Samråd
Dialog har förts med advokatfirman Delphi som också bistått med bedömning
av affärens juridiska förutsättningar, due diligence samt framtagande och
granskning av avtalsdokument.
Tekniska verken i Linköping AB har på styrelsemöte den 14 december 2020
godkänt Utsikt Bredbands delägarskap i VÖKBY Bredband med en ägarandel
om 40 %. Utsikt Bredband AB har på styrelsemöte den 17 november 2020
godkänt delägarskapet om 40 % och köpeskillingen om 8,4 mnkr.
Linköpings Stadshus AB har behandlat och tillstyrkt ärendet vid styrelsemöte
den 20 januari 2021.
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:
Tekniska verken i Linköping AB
Linköpings Stadshus AB

