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Vi gör Eskilstuna – tillsammans

Kommunstyrelsen

Uppsägning av upplåtelseavtal samt utträde och 
avveckling av ägande i Fibra AB

Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige

1. Uppsägning av upplåtelseavtalet med Fibra AB godkänns.

2. Utträde och avveckling av ägande i Fibra AB godkänns. 

Sammanfattning
Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB (ESEM) har genomfört en utredning för 
hur stadsnätsverksamheten ska bedrivas i Eskilstuna och Strängnäs i samband med att 
avtalstiden för upplåtelseavtalen med Fibra AB löper ut. Eskilstuna Energi och Miljö 
AB:s (EEM) avtal gäller till och med den 31 december 2020 med ett års 
uppsägningstid. Utredningen visar att det finns fördelar med att verksamheten bedrivs 
i egen regi (genom ESEM). Förslaget är att lämna samarbetet inom Fibra AB genom 
att upplåtelseavtalet sägs upp för att upphöra den 31 december 2020. 

Därför fattade styrelsen för EEM den 18 juni 2019 beslut om att upplåtelseavtalet 
med Fibra AB sägs upp för att upphöra den 31 december 2020, samt att skicka 
beslutet till Eskilstuna kommunföretag för vidare hantering.

Eskilstuna Kommunföretag AB:s styrelse beslutade i sin tur vid möte den 19 juni 2019
att godkänna styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB:s beslut den 18 juni 2019 
avseende stadsnätsverksamheten, samt

att skicka frågan om uppsägning av upplåtelseavtal samt utträde och avveckling av 
ägande i Fibra AB till kommunfullmäktige i Eskilstuna för godkännande.

Frågan om upplåtelseavtal behöver beslutas av kommunfullmäktige. Hur 
stadsnätsverksamheten därefter organiseras beslutar Kommunföretag AB samt 
Eskilstuna Energi och Miljö AB om. 

Ärendebeskrivning
Eskilstuna Energi och Miljö AB har sedan flera år tillbaka samarbetat först med 
Mälarenergi Stadsnät AB och sedan 1 januari 2014 med det gemensamt ägda Fibra AB 
(tidigare Stadsnät i Svealand AB). Sedan ESEM startade 1 januari 2014 så valde även 
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SEVAB Strängnäs Energi AB att bli delägare i Fibra AB och teckna upplåtelseavtal 
med Fibra AB för sitt stadsnät. SEVAB anslöt under 2015.

Fibra AB har därvid varit kommunikationsoperatör men med ett något bredare 
uppdrag än vad en kommunikationsoperatör normalt sett har.

Sedan flera år tillbaka har EEM och SEVAB framfört till Fibras ledning att bolagen 
inte är nöjda med leveranserna. Här har framförts dels att säljresurserna till båda 
orterna varit otillräckliga, men framförallt att den upplåtelseavgift som erhållits för 
nätet varit alltför låg och att beräkningsgrunderna inte varit bra. 

Mars 2018 tillsattes en arbetsgrupp med representanter från ESEM och Mälarenergi 
med syfte att enas om dels hur ett utträde ska hanteras (beslut på EEM:s styrelse den 
10 april 2019) samt hur en förändrad upplåtelseavgift skulle utformas. I det senare har 
gruppen inte enats – främst beroende på att ägarna har olika målsättningar med 
stadsnätsverksamheten. 

Stadsnätsverksamheten är på väg in i en ny fas när utbyggnaden snart är färdig. Det 
finns behov av att anpassa verksamheten mer till den egna kommunens behov såväl 
kunder och lokalt näringsliv som Eskilstuna kommun. Därför tillsattes en utredning i 
syfte att beskriva alternativ till dagens drift. Utredningen visar att det finns 
ekonomiska fördelar med att fortsätta verksamheten i egen regi med två olika 
alternativ

1) Vara egen kommunikationsoperatör men handla upp partner för delar av den 
tekniska lösningen

2) Handla upp en ny kommunikationsoperatör

Innan en upphandling påbörjas behöver utredningen kompletteras med hur en egen 
organisation inom ESEM bemannas utifrån de ovan beskrivna alternativen. 
Bedömningen är att upphandlingen behöver påbörjas under hösten 2019 för att kunna 
vara slutgiltigt klar våren 2020.

Kommunledningskontorets bedömning
Ett aktivt stadsnätsbolag är nödvändigt för att nå kommunens mål om 
bredbandsutbyggnad. Kommunledningskontoret bedömer att den förslagna 
förändringen kommer att förbättra förutsättningarna för att nå målen i kommunens 
bredbandsplan och förbättra bredbandsaffären för kommunkoncernen. 

Kommunledningskontoret

Tommy Malm Kristina Birath

Kommundirektör Miljö- och samhällsbyggnadsdirektör
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Beslutshandlingar:
Eskilstuna Kommunföretag AB:s beslut 2019-06-19, § 12 - Uppsägning av upplåtelseavtal samt utträde 
och avveckling av ägande i Fibra AB
Eskilstuna Kommunföretag AB:s tjänsteskrivelse - Stadsnätsverksamheten
Bilaga  - Teknik och Affärsmodeller 
Eskilstuna Energi och Miljö AB:s beslut 2019-06-18

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, miljö och samhällsbyggnad
Eskilstuna Kommunföretag AB
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Styrelsen för
Eskilstuna Kommunföretag AB

Stadsnätsverksamhet

FÖRSLAG TILL BESLUT

Eskilstuna Kommunföretag AB föreslår styrelsen besluta

att godkänna styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö ABs beslut 2019-06-18 
avseende stadsnätsverksamheten enligt nedan, samt
att skicka frågan om uppsägning av upplåtelseavtal samt utträde och avveckling av 
ägande i Fibra AB till kommunfullmäktige i Eskilstuna för godkännande.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade
”att upplåtelseavtalet med Fibra AB sägs upp för att upphöra 2020-12-31,
att ge ESEMs VD i uppdrag att inleda förhandlingar med övriga delägare angående 

utträde och avveckling av ägande i Fibra,
att ge ESEMs VD i uppdrag att fortsätta utredningen för att under hösten 2019 kunna 

påbörja en upphandling avseende ny kommunikationsoperatör alternativt ESEM 
tar rollen som kommunikationsoperatör och upphandlar driftpartner, 

att ge ESEMs VD i uppdrag att till nästa styrelsemöte återkomma med beskrivning av 
hur ESEMs stadsnätsorganisation planeras,

att slutligt beslut om stadsnätsverksamheten hanteras under våren 2020 efter att 
upphandling gjorts samt

att skicka beslutet till Eskilstuna kommunföretag för vidare hantering.

Sammanfattning
ESEM har genomfört en utredning för hur stadsnätsverksamheten ska bedrivas i 
Eskilstuna och Strängnäs i samband med att avtalstiden för upplåtelseavtalen löper 
ut. EEMs avtal gäller till och med 2020-12-31 med ett års uppsägningstid. 
Utredningen visar att det finns fördelar med att verksamheten bedrivs i egen regi 
(genom ESEM). Förslaget är att lämna samarbetet inom Fibra AB genom att 
upplåtelseavtalet sägs upp för att upphöra 2020-12-31. 
Utredningen ska kompletteras med hur bemanningen ska utformas. Därefter 
påbörjas under hösten 2019 upphandling av samarbetspartner.
Beslutet förutsätter godkännande av kommunfullmäktige.



Ärendebeskrivning
Eskilstuna Energi och Miljö AB har sedan flera år tillbaka samarbetat först med 
Mälarenergi Stadsnät AB och sedan 2014-01-01 med det gemensamt ägda Fibra AB 
(tidigare Stadsnät i Svealand AB). Sedan ESEM startade 2014-01-01 så valde även 
SEVAB Strängnäs Energi AB att bli delägare i Fibra AB och teckna upplåtelseavtal 
med Fibra AB för sitt stadsnät. SEVAB anslöt under 2015.
Fibra AB har därvid varit kommunikationsoperatör men med ett något bredare 
uppdrag än vad en kommunikationsoperatör normalt sett har.
Sedan flera år tillbaka har EEM och SEVAB framfört till Fibras ledning att bolagen 
inte är nöjda med leveranserna. Här har framförts dels att säljresurserna till båda 
orterna varit otillräckliga men framförallt att den upplåtelseavgift som erhållits för 
nätet varit alltför låg och att beräkningsgrunderna inte varit bra. 
Mars 2018 tillsattes en arbetsgrupp med representanter från ESEM och Mälarenergi 
med syfte att enas om dels hur ett utträde ska hanteras (beslut på EEMs styrelse 
2019-04-10) samt hur en förändrad upplåtelseavgift skulle utformas. I det senare har 
gruppen inte enats – främst beroende på att ägarna har olika målsättningar med 
stadsnätsverksamheten. 
Stadsnätsverksamheten är på väg in i en ny fas när utbyggnaden snart är färdig. Det 
finns behov av att anpassa verksamheten mer till den egna kommunens behov såväl 
kunder och lokalt näringsliv som Eskilstuna kommun. Därför tillsattes en utredning i 
syfte att beskriva alternativ till dagens drift. Utredningen visar att det finns 
ekonomiska fördelar med att fortsätta verksamheten i egen regi med två olika 
alternativ

1) Vara egen kommunikationsoperatör men handla upp partner för delar av den 
tekniska lösningen

2) Handla upp en ny kommunikationsoperatör

Innan en upphandling påbörjas behöver utredningen kompletteras med hur en egen 
organisation inom ESEM bemannas utifrån de ovan beskrivna alternativen. 
Bedömningen är att upphandlingen behöver påbörjas under hösten 2019 för att 
kunna vara slutgiltigt klar våren 2020.”

Bilaga Teknik och Affärsmodeller 

Eskilstuna Kommunföretag AB

Tommy Malm
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1 TEKNIK 

Datakommunikationen kan antingen ske via en fast- eller mobil förbindelse. 
Den fasta infrastruktur för kommunikation kan delas upp i två huvudgrupper.

1.1 FAST BREDBAND
1. Kopparledare. Ett exempel på detta är kommuniktionen som går 

över det gamla telenätet vilket är fallet för 
teknikerna ADSL/VDSL. Bredband via kabel-
TV-nät är ett annat exempel på när koppar 
används som infrastruktur för bredband. 
Koppar som infrastruktur för kommunikation 
har den fördelen att den ofta redan finns på 
plats. En nackdel med koppar är att dess rent fysikaliska egenskaper 
gör att det finns ett faktisk tak för bandbredd och att kapaciteten 
avtar med avståndet.

2. Fiber. Denna lösning innebär att man etablerar nät bestående av 
fiberoptiska kablar. En av de främsta fördelarna 
med det fiberoptiska nätet är att signalöverföringen 
bokstavligen går med ljusets hastighet och att 
kapacitetsöverföringen i fiberkabeln är i princip 
obegränsad. Det som sätter begränsningen är den 
aktiva utrustningen som ansluts till fiberkabeln i vardera ende.

Historiskt skedde all datakommunikation över kopparnät. Men i och med att 
kapaciteten avtar med avståndet och bandbreddsbehoven ständigt ökar, så 
är det allt kortare sträckor som datatrafiken går genom koppar. Trenden är 
alltså att fibernäten kommer allt närmare slutkunden, vilket ökar möjlig 
bandbredd för denne.

1.1.1 Tele- och Koax-näten
Länge skedde internettrafiken över kopparbaserade nät. Via uppringt modem 
genom det gamla telenätet kunde hushåll komma åt Internet. 

Hastigheten var till en början 14 kbit/s, men moden blev snabbare med tiden 
och de snabbaste modem klarade 56 kbit/. Genom tekniken ISDN kunde 
överföringshastigheten bli upp till 128 kbit/s.

Först i början på 2000-talet påbörjades förbättringen av infrastrukturen. Man 
byggde ut fiber till de flesta telestationerna rumt om i landet. I och med detta 
fick majoriteten av de svenska hushållen genom xDSL (ADSL, ADSL2+, 

VDSL) innebär att man får bredband via det kopparbaserade telenätet.
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Figur 1 Koppar + koppar + koppar

I tätorterna uppgraderades ofta Koax = kabel-TV-näten vilket möjliggjorde 
att bredbandsdistribution kunde ske genom dessa. Principen är den samma, 
att fram till kabel-tv-nätet går trafiken över fiber, men sista biten fram till 
slutkunden går den över det kopparbaserade kabel-tv-nätet. 
Överföringshastigheten är högre än via xDSL. Idag erbjuds 500-1000 Mbit/s. 
Men gränsen för vad dessa nät rent fysiskt kan klarar av börjar närma sig.

Koaxialnät

Koaxialkabel användes ursprungligen för distribution av kabel-TV och består 
av kopparledare. Från början var kabel-TV analog och 
medgav endast utsändning av enkelriktad analog 
kabel-TV. Under 2000-talet returaktiverades kabel-TV 
nätet vilket då möjliggjorde åtkomst till Internet via 
samma koaxialkabel men förutsatte nya uttag hos 
slutkunden., Koaxialbaserade nät har asymmetrisk 
överföringshastighet, vilket innebär att det går 
snabbare att ta emot än att skicka filer. Idag finns det 
kabel-TV-nät som tillåter internetkapacitet på upp till 
1000/100 Mbit/s för slutkunden.

xDSL och kabel-TV har det gemensamt att överföringshastigheten är 
asymmetrisk, vilket innebär att det går snabbare att ta emot än att skicka 
filer.

Hastigheten på xDSL är beroende av hur långt avståndet är till närmaste 
telestation samt kvalitén på teleledningar och utrustning som sitter i 
telestationen. Bilden nedan illusterar detta.
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Figur 2 Kapacitet minskar med avståndet till telestationen

Figur 3 Fiber + koppar + koppar

1.1.2 Kopparbaserat LAN 
Ett kopparbaserat fastighets-LAN innebär att fibern kommer ännu närmare 
slutkonsumenten. Fibern går då enda fram till byggnaden och avslutas i en 
anslutningsnod. Därefter distribueras trafiken genom datanätverk till 
lägenheterna i fastigheten, vilket är uppbyggt av nätverkskablar av koppar. 

Figur 4 Fiber + fiber + koppar
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Med kopparbaserat LAN avser vi ett lokalt datanätverk i fastigheten vilket är 
uppbyggt av nätverkskablar av koppar (partvinnad kopparledare). Dessa är 
till skillnad från koaxialkabel avsedda för just datatrafik och 
överföringshastigheten är symmetrisk vilket innebär upp- och nedladdning i 
samma hastighet. Det finns olika typer av kopparbaserade LAN-nätverket. 
Före millenniumskiftet byggde man vanligtvis med s.k. KAT5-kablar, vilka 
tillåter överföringshastigheter på 100 Mbit/s. Senare kom KAT5E vilket 
medger överföringshastigheter på 1 Gbit/s. En ännu senare generation går 
under benämningen KAT6 och tillåter överföringshastighet upp till 10 Gbit/s.

1.1.3 Fiberbaserat LAN
Ett fiberbaserat LAN innebär att fastighetsnätet är uppbyggt av fiber istället 
för av koppar. I och med detta når fibern ända fram till lägenheterna, vilket 
innebär att möjlig bandbredden är i princip obegränsad. Det som sätter 
begränsningen är den aktiva utrustningen som ansluts till fiberkabeln i 
lägenheten.

Figur 5 Fiber + fiber + fiber 

En av de främsta fördelarna med det fiberoptiska nätet är 
att signalöverföringen bokstavligen går med ljusets 
hastighet och att kapacitetsöverföringen i fiberkabeln är i 
princip obegränsad. Fiberkabel är den lösning som idag 
anses mest framtidssäker och som stödjer det framtida 
behovet av de höga överföringshastigheter som de framtida 
HDTV-protokollen, videotjänster, VR och AR och andra 
krävande applikationer behöver. Fibern i sig har en lång 
livslängd (25 år eller mer) och när ändutrustningen 
uppgraderas generationsvis behöver inte kabeln bytas ut.

Fastighetsnät

Fastighetsnätet förläggs i första hand i befintlig kanalisation 
t ex i sopnedkast, elstigare eller teleslitsar. I de fall sådan kanalisation inte 
finns förläggs ny kanalisation i trapphus.

I Anslutningsnoden/Områdesnoden avslutas fibern i en ODF till vilken 
operatörens switch kopplas in.

Lägenhetsnät
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Nätet inne i respektive lägenhet, det s.k. lägenhetsnätet är det nät som 
ansluter lägenhetens övriga rum med fastighetsnätet. Nätet dras vanligtvis 
med s.k. datakabel av typen Kat 6. 

Figur 6 Datakabel

1.1.4 Jämförelse – fast bredband
Nedanstående tabell visar kapacitets- och längdbegränsningar för olika 
teknologier.

Typ av nät Kapacitetsbegränsning Längdbegränsning

Koax 1000/100 Mbit/s 90 m
Kat 5 100/100 Mbit/s 90 m
Kat 5e 1 000/1 000 Mbit/s 90 m
Kat 6 1 000/1 000 Mbit/s 90 m
Kat 6 10 000/10 000 Mbit/s 50 m
Kat 6a 10 000/10 000 Mbit/s 90 m
Fiber Obegränsad 20 000 m

Tabell 1 Kapacitets- och längdbegränsning för olika typer av fastighetsnät

Längdbegränsningen innebär att bredbandskapaciteten minskar med 
längden (resistansen). Datakabel av exempelvis Kat6 klarar med andra ord 
bara av att överföra 1000 Mbit/s förutsatt att kabeln inte är längre än 90 
meter.

1.2 TRÅDLÖSA ALTERNATIV
Bredband via mobilnät täcker idag stora delar av Sverige. Fördelen med 
denna teknik är att den möjliggör uppkoppling mot Internet överallt, när som 
helst där det finns täckning. Nackdelen är att hastigheten oftast är lägre än 

Figur 7 Är mobilt bredband ett alternativ till fiber? 
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för trådbundna alternativ och känsligare för stora mängder datatrafik.  
Utlovad kapacitet på tjänsten minskar snabbt ju längre från masten 
användaren kommer. Om många användare är uppkopplade samtidigt mot 
samma mast delar de på mastens kapacitet vilket också leder till lägre 
hastighet per användare. 

Figur 8 Olika mobila generationer och dess kapacitet

4G är den teknologi som teoretiskt kan klara av 100 Mbit/s. En förutsättning 
för att klara av att överföra denna höga kapacitet vid trådlösa mobillösningar 
är dock att man har mycket tätt mellan masterna. Man brukar säga att 1G 
eller NMT som den första generationens mobila nät hette, så behövde man 
en mast var 10:e mil. När sedan 2G eller GSM kom så behövde man en 
mast var 5:e mil. För att klara av 3G behövde man en mast varje mil och för 
4G så behöver man en mast var 500:e meter. Hur tätt masterna står är dels 
beroende på geografin (berg eller andra hinder) men också på antalet 
användare per mast.

Ovanstående täthetsbeskrivning är därför en grov förenkling. Det som är 
viktigt är dock att man, för att klara av de höga överföringshastigheterna, är 
tvungen att ansluta masterna med fiber för att klara av alla bredbandstjänster 
som ska gå i de mobila näten. 

Uppfattningen att ”vad ska vi med fibernät till när allt i framtiden 
kommer vara mobilt?” är därför helt felaktig då våra framtida mobila 
uppkopplingar är helt beroende av fibernäten för att kunna fungera.

Framtiden medför ett ständigt ökande behov av kapacitet. Oavsett teknik, 
trådlös eller trådbunden, är fibernäten en förutsättning för att 
bredbandstekniken ska kunna nyttjas fullt ut. Ju mer den trådlösa 
användningen ökar, desto större blir behovet av en underliggande 
fiberbaserad infrastruktur. 

2 AFFÄRSMODELLER

I Sverige finns 290 kommuner och de huvudsakliga affärsmodeller som 
tillämpas fördelar sig enligt följande:

 200 av dessa har någon form av stadsnät. Enligt PTS ägs 84 % av 
kommuner och 16 % av privata företag.

 120 -150 av dessa har valt en extern kommunikationsoperatör
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 50 - 70 av stadsnäten i Sverige är egen kommunikationsoperatör
 10 -15 av de som är egen kommunikationsoperatör är också 

tjänsteleverantör exklusivt eller tillsammans med andra 
tjänsteleverantörer.

2.1 AFFÄRSMODELLER
Ett nät som etableras kan vara antingen ett så kallat ”öppet nät” eller ett 
”slutet nät”. I det öppna nätet finns i botten en nätägare, som äger och driver 
fibernätet. I mitten finns en kommunikationsoperatör, som etablerar ett s.k. 
aktivt nät dvs. med datornätsutrustning, servrar, stödsystem m.m. 
Kommunikationsoperatören kopplar upp nätets olika aktörer med varandra 
men levererar inte själv slutkundstjänster. Slutkundstjänster som 
internetanslutning, tv eller telefoni, levereras i stället av tjänsteleverantören, 
som är den part som slutkunden tecknar avtal med. Tjänsteleverantören 
betalar en näthyra till kommunikationsoperatören, som i sin tur 
vidarebefordrar en del av denna näthyra till nätägaren. På så sätt får alla 
olika aktörer ersättning för sin investering och drift. Konkurrens anses 
föreligga på tjänstenivå, eftersom slutkunden kan välja mellan olika 
tjänsteleverantörers erbjudande.

Motsatsen till det öppna nätet är det vertikalt stängda nätet (”slutet nät”) där 
en och samma aktör äger nätet, kopplar upp det och levererar tjänster. I det 
vertikalt stängda nätet föreligger ingen konkurrens. Däremot kan beställaren 
av det vertikala nätet, ofta en fastighetsägare, upphandla operatören i en 
konkurrensutsatt upphandling.

Figur 9 Grundläggande affärsmodeller

2.2 KOMMUNIKATIONSOPERATÖRER
Kommunikationsoperatörsmarknaden har under de senaste åren genomgått 
en konsolidering där antal aktörer minskar. Idag finns det 6 nationella 
kommunikationsoperatörer. De flesta kommunikationsoperatörer ägs idag av 
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en nätägare. En kommunikationsoperatör kan antingen hyra in sig på 
fibernät som ägs av annan part eller aktivera sitt eget nät.

Av kommunikationsoperatörer som också agerar nätägare är det framförallt 
Telia och IP-Only som visat intresse för att gå in och ta helhetsåtaganden för 
en kommun eller utpekad region. 

Tre av de nationella Kommunikationsoperatörerna har också sina egna 
tjänster som de levererar till slutkund vilket betyder att de kan leverera alla 
delar av värdekedjan till slutkund.

KO + egna tjänster Nätägare

Telia öppen fiber och Zitius Telia

ITUX Tele2

Open Universe Telenor

KO

IP-Only IP-only

ViaEuropa

Öppna stadsnät Svensk Infrastruktur

Tabell 2 Översikt nationella kommunikationsoperatörer och nätägare

2.3 DRIFTPARTNERS
För det Stadsnät som vill etablera och driva KO-rollen i egen regi så kan man 
handla upp det från den öppna marknaden. De ovanstående nationella 
kommunikationsoperatörerna köper stora delar av sin KO-drift av nationella 
driftpartners. Detta innebär att man som ett mindre Stadsnät inte behöver ha 
några större skal-nackdelar om man själv ska bedriva KO-verksamhet 
eftersom driftpartnern som man anlitar har skalfördelar då de sköter driften åt 
andra nät i närområdet. Exempel på nationella driftpartners är:

- Netnordic
- Fiberdata
- Maintrac

3 IOT – INTERNET OF THINGS

3.1 FRAMTIDA BEHOV AV IT-INFRASTRUKTUR
Samhället står inför flera utmaningar och möjligheter, där en ökad 
digitalisering ökar komplexiteten i samhället och samtidigt skapar 
förutsättningar för att hantera konsekvenser av de utmaningar samhället står 
inför. Exempel på utmaningar som samhället över tid måste hantera är:

 En förändrad demografisk struktur med allt fler äldre. Detta kommer 
driva ökade kostnader för bl.a. vård och omsorg. 

 En snabb befolkningstillväxt som en följd av ett stort antal 
nyanlända.

 Ett allt högre konkurrenstryck för företag genom de senaste 
årtiondenas globalisering där vikten geografisk placeringen av 
arbetskraft tenderar att minska.
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 En omflyttning av människor från landsbygd till städer.
 En generell ökad digitalisering av tjänster.

En väl fungerade IT-infrastruktur blir en viktig samhällsfunktion, där en digital 
ryggrad utgör en av de allra viktigaste produktionsfaktorerna för att kunna 
möta och hantera utmaningarna. Kraven på utbyggnad och tillgänglighet 
ökar år för år och i takt med att allt större delar av samhällets olika 
verksamheter blir IT-baserade.

Figur 10 Digitaliseringens möjligheter och utmaningar

Det nät som ursprungligen konstruerades för att leverera triple play (dvs. 
internetaccess, TV och telefoni), ibland kallade för ”nöjestjänster”, är inte 
byggt för att hantera t.ex. vård och omsorgstjänster med höga prestanda- 
och tillgänglighetskrav. Resan mot att integrera kvalificerade vård- och 
omsorgstjänster i IT-infrastrukturen har redan påbörjats och ett stort antal 
kommuner har t.ex. redan börjat med kameraövervakning för nattillsyn. Över 
tid kommer allt fler och allt mer kritiska tjänster att transporteras över 
bredbandsnäten. Näten kommer därför att gå ifrån att vara i huvudsak 
nöjesnät till att bli nyttonät i samhällets tjänst. Detta ställer krav på kvalitet, 
utbyggnadstakt och rikstäckande nät ända ut till alla hushåll, företag och 
kommuners serviceinrättningar etc.

Egentligen är inte att den långsiktiga vinsten att bygga fibernät till 95 % eller 
100 % av hushållen, utan att skapa en samhällsinfrastruktur som gör 
samhället rustat för att möta de framtida utmaningarna och den avlastning i 
den kommunala budgeten som denna infrastruktur kan bidra till.

3.1.1  Utbyggnad
För att kommunens digitala ryggrad, bredbandsnäten, ska bli en effektiv 
plattform för distribution av samhällstjänster krävs att så många hushåll som 
det bara är praktiskt möjligt och samhällsekonomiskt försvarbart ansluts till 
näten. Problem uppstår när privata nätaktörer, med dess interna krav på 
avkastning och räntabilitet, möter en fragmentiserad verklighet, där det finns 
lönsammare objekt i tätort och mindre lönsamma objekt i glesbygd att 
etablera fibernät till.
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Om privata aktörer etablerar de lönsamma näten i tätort men av 
affärsekonomiska skäl väljer att inte koppla upp de dyrare småhusen i 
glesbygd, vem ansvarar då för detta? Sannolikt blir det alltför dyrt för en 
operatör att endast koppla upp glesbygden och den riskerar då att bli 
outbyggd.

3.1.2 Kvalitet
De tjänster som levereras i näten idag är primärt så kallade ”nöjestjänster” 
dvs. i praktiken triple play-tjänster. Kraven från slutkunderna är måttliga och 
den tillgänglighetsnivå som tillämpas av aktörerna i bredbandsnäten är 
baserad på s.k. ”best effort”, dvs. att parterna hanterar 
infrastrukturtillämpning, förebyggande drift och underhåll samt 
incidenthantering så gott det går utan att affären lastas med för höga 
kostnader.

Över tid kommer detta sannolikt att förändras. För att i framtiden kunna 
erbjuda välfärdstjänster via bredbandsnätet kommer kraven på nätdesign, 
strukturerade underhållsplaner, processer och rutiner för incidenthantering, 
och som en följd tillgängligheten och driftsäkerheten i bredbandsnäten, att 
behöva bli mycket högre. 

Vi har redan sett initiativ som pekar ut riktningen. PTS har initierat projektet 
”Robust fiberanläggning” som syftar till att etablera en miniminivå vid 
byggnation av fibernät. I de nya föreskrifterna om krav på driftsäkerhet1, som 
PTS meddelade under 2015, höjs nivån avsevärt för hur nätägare ska 
strukturera arbetet som rör tillhandahållandet av allmänna 
kommunikationsnät.

Från PTS gör man idag ingen skillnad mellan tätort och landsbygd avseende 
driftsäkerhet. I takt med att elektroniska kommunikationer blir en allt viktigare 
samhällsfunktion såväl för kommunala som för företag och hushåll, kommer 
robustheten att bli allt mer viktig.

3.2 DEN SMARTA STADEN OCH DIGITALISERADE 
SAMHÄLLSTJÄNSTER

När vi pratar om den smarta staden i dag är det i mångt och mycket den 
uppkopplade staden vi avser. Det är genom digitaliseringen som nya tjänster 
växer fram och vi kan nyttja de resurser som finns mer effektivt. En smart 
stad är i sin natur inte mer hållbar, men ofta är en stads miljöpåverkan en 
viktig del när nya tjänster tas fram. 

I den nya digitala agendan som nyligen presenteras är det uppkoppling för 
människor och saker som nämns när det kommer till vilken tillgång på 
uppkoppling som ska finnas2. Just uppkopplade saker är en viktig del av den 
smarta staden, som t.ex. olika sensorer som samlar in data och benämns 
ofta som Internet Of Things (IoT).

Självkörande bilar är ett högst aktuellt ämne just nu. En förutsättning för att 
det ska fungera är att bilen hela tiden är uppkopplad för att kännas in sin 
position.

1 PTSFS 2015:2 Post- och telestyrelsens föreskrifter om krav på driftsäkerhet
2 ”Sverige helt uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi” s 9.
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3.2.1 Exempel på tjänster i den smarta staden
Det finns en rad exempel på tjänster i det smarta samhället. För en kommun 
som Hallsberg kan många av dagens tjänster effektivera en rad 
samhällskritiska tjänster.

Smart sophantering
Genom att soptunnor förses med sensor som kan läsa av fyllnadsnivån, kan 
rutterna för sophämtning optimeras och onödiga resor kan elimineras.

Smart belysning
Utomhusbelysning en viktig del för tryggheten för invånarna. Genom 
uppkopplade lyktstolpar är det alltid ljust där det finns folk, men i folktomma 
områden kan belysningen dämpas till någon närmar sig.

Smarta byggnader
Bygg och fastighetsmarknaden spelar en stor roll i samhällets förmåga att 
uppnå en hållbar utveckling. Att använda energin och resurser på ett 
effektivare sätt är en viktig del för att minska klimatpåverkan från byggnader. 
Smarta byggnader innebär att man använder förnyelsebara energikällor och 
förser byggnader med resurssnåla och miljöanpassade system. 

Smarta hem
Tjänster för det enskilda hushållet. Kan vara larm och kameraövervakning, 
styrning av värmen i huset och styrning av lampor t.ex. med hjälp av olika 
sensorer. 

4 DEFINITIONER

2G, 3G, 4G och 
5G

Är x:e generationens mobilkommunikation, ett 
samlingsnamn för framtida standarder bortom 1G.

ADSL ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) står 
för Asymmetrisk DSL, vilket innebär 
att bandbredden till abonnenten i normalfallet är flera 
gånger större än bandbredden från abonnenten. 
Anledning till detta är dels historisk eftersom ADSL 
från början togs fram för att kunna 
ge telebolagen möjlighet att leverera Video on 
Demand och då var asymmetrin att föredra, dels 
aktuell eftersom huvuddelen av trafiken till en privat 
abonnent har den profilen. Det vill säga att ofta ett 
fåtal kommandon skickas till servrar, som sedan 
skickar större mängder data i form av filmer, 
webbsidor, etc. ADSL används för kommunikation 
över telefoninätet.

AR Augmented Reality eller förstärkt verklighet är en 
direkt eller indirekt betraktelse av en fysisk, 
verklighetstrogen miljö vars element förstärks (eller 
kompletteras) med datorgenererade sinnesintryck 
som ljud, video, grafik eller GPS-data. Tekniken 
fungerar genom att öka uppfattningen om den 
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nuvarande verkligheten (till skillnad från virtuell 
verklighet som ersätter den verkliga världen med en 
simulerad).

DUC Dataundercentral (DUC) är ett 
elektroniskt styrsystem för fastighetsautomation. 
Systemet liknar industrins PLC, men skillnaderna blir 
mindre och mindre. Programmens cykeltid är 
vanligtvis även längre då det inte finns behov av 
extremt snabba händelseförlopp i en fastighet. I 
stället läggs processorkraft på tyngre matematiska 
operationer så som PID-regulatorer, beräkning av 
kurvor, och tidstyrningar.

HDTV HDTV eller hdtv (High Definition Television, skarp-
TV) innebär en tv-bild med högre upplösning än de 
äldre 525-linjers (NTSC) och 625-linjers 
(PAL och SECAM) formaten. HDTV-system har 720 
eller 1080 linjer, där det senare kallas full HD-
upplösning. HDTV sänds alltid med digitalt ljud 
(oftast Dolby Digital 5.1) och alltid 
i bredbild (widescreen, 16:9).

IP-TV Teve som sänds via bredbandsnäten över Internet-
Protokollet, vilket gör att användaren kan titta på teve 
i datorn eller i en vanlig teveapparat (genom 
konvertering).

ISDN Integrated Services Digital Network (ISDN) är 
en standard för digital telefoni som togs fram 
under 1980-talet. ISDN består av två kanaler, en för 
tal och en separat kanal för kontrollsignalering.

IT Informationsteknik. Samlande uttryck för datorer, 
telefoner och annan digital utrustning.

Kat5, Kat5E och 
Kat6

Även kallad partvinnad kabel, även twisted pair-kabel 
(TP-kabel) är en signalkabel som består av par av 
tvinnade ledare, därav namnet. Ledarna är tvinnade 
för att motverka störningar, främst i form 
av överhörning. TP-kabel används till exempel 
för Ethernet och inom telefoni. De två största 
nackdelarna med partvinnad kabel är att den har hög 
effektförlust, s.k. dämpning (eng: attenuation) per 
meter, vilket innebär att man inte kan lägga mer än 
några tiotal eller som mest 100 meter sådan kabel 
innan man behöver en 
repeaterstation, linjeförstärkare. De olika siffrorna 
avser nya versioner som klarar högre kapacitet.

Koax Koaxialkabel är en tvåpolig elkabel, som är 
uppbyggd av en metallisk ledare, mittledaren, 
omgiven av ett isolerande material, dielektrikum, som 
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i sin tur är omgivet av ett ledande hölje, skärmen. 
Koaxialkablar används ofta som antennkablar för tv.

LAN Local Area Network förkortat LAN är ett 
lokalt nätverk och ett begrepp 
inom datorkommunikation. Med LAN avses ett 
nätverk begränsat till en byggnad, eller möjligen en 
grupp av byggnader.

Mbit/s Mått på överförsingskapacitet. Bit per sekund, bit/s, 
bps, enhet för överföringshastighet. M = Mega = 1 
miljon

ODF Optiskt DistributionsFält är en korskopplingspanel 
där nät kopllas samman. Exempelvis kan 
fastighetsägarens nät kopllas ihop med operatörens 
nät.

Set-Top-Box Omvandlar signalerna från IP-TV eller digital-TV över 
koax till signaler en TV kan ta emot.

VDSL VDSL (Very high-rate Digital Subscriber Line) är en 
höghastighetsanslutning för data över en 
vanlig telefonledning som kan erbjuda en hastighet 
på upp till 65 Mbit/s nedströms men 12 Mbit/s 
nedströms och 9 Mbit/s uppströms är den vanligaste. 
VDSL är dyrare och åtkomligt för betydligt färre än 
ADSL.

VR Virtual Reality eller virtuell verklighet är en datateknik 
som replikerar en miljö, verklig eller inbillad och 
simulerar användarens fysiska närvaro samt miljö för 
att möjliggöra användarinteraktion. Virtuell verklighet 
skapar artificiella sensoriska upplevelser som kan 
innefatta syn, känsel, hörsel och i förekommande fall 
lukt. Man kan uppleva VR via VR-glasögon.

xDSL Samlingsnamn för alla olika DSL-versioner så som 
ADSL och VDSL m.m.



Protokollsutdrag Eskilstuna Kommunföretag AB 2019-06-19

ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Styrelsesammanträde 6/2019 2019-06-19                                   

§ 12 Fibra, uppsägning av avtal
Dnr 2018:028

Styrelsen beslutade 

att godkänna styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö ABs beslut 
2019-06-18 avseende stadsnätsverksamheten enligt nedan, samt

att skicka frågan om uppsägning av upplåtelseavtal samt utträde och 
avveckling av ägande i Fibra AB till kommunfullmäktige i Eskilstuna för 
godkännande.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att upplåtelseavtalet med Fibra AB sägs upp för att upphöra 2020-12-31,
att ge ESEMs VD i uppdrag att inleda förhandlingar med övriga delägare 
angående utträde och avveckling av ägande i Fibra,
att ge ESEMs VD i uppdrag att fortsätta utredningen för att under hösten 
2019 kunna påbörja en upphandling avseende ny 
kommunikationsoperatör alternativt ESEM tar rollen som 
kommunikationsoperatör och upphandlar driftpartner, 
att ge ESEMs VD i uppdrag att till nästa styrelsemöte återkomma med 
beskrivning av hur ESEMs stadsnätsorganisation planeras,
att slutligt beslut om stadsnätsverksamheten hanteras under våren 2020 
efter att upphandling gjorts samt
att skicka beslutet till Eskilstuna Kommunföretag för vidare hantering.

Sammanfattning
ESEM har genomfört en utredning för hur stadsnätsverksamheten ska 
bedrivas i Eskilstuna och Strängnäs i samband med att avtalstiden för 
upplåtelseavtalen löper ut. EEMs avtal gäller till och med 2020-12-31 med 
ett års uppsägningstid. Utredningen visar att det finns fördelar med att 
verksamheten bedrivs i egen regi (genom ESEM). Förslaget är att lämna 
samarbetet inom Fibra AB genom att upplåtelseavtalet sägs upp för att 
upphöra 2020-12-31. 



Utredningen ska kompletteras med hur bemanningen ska utformas. 
Därefter påbörjas under hösten 2019 upphandling av samarbetspartner 
alternativt ny kommunikationsoperatör.
Beslutet förutsätter godkännande av kommunfullmäktige.
___


