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Ordföranden  öppnar  styrelsemötet  och  hälsar  ledamöter  och  VD  välkomna.
Förslag  till  dagordning  godkänns.

fffi 2 Val av justerare
Till  att  justera  dagens  protokoll  utsågs  Rose-Marie  Larsson.

e3 3 Uppföljning av styrelseprotokoll 2017-11-28
VD  föredrog  föregående  styrelseprotokoll

Styrelsen  beslutade  att godta  informationen.

e3 4 Rapport om studie qällande samhällsmaster
Kjell  Rosenlöf  föredrog  utredning  om sarnhällsmaster  (bilaga  1) som  styrelsen
gett  i uppdrag  att  ta fram  vid  styrelsemöte  2017-11-28  Fg 47.

Styrelsen  beslutade  att  godta  informationen

fffi 5 Lägesrapport om verksamhetslokaler  bolag/kommunen
VD  redogjorde  för  det  löpande  arbetet  för  utveckling  av förvaltning  av
verksarnhetsloka1er.  AllboHus  och  koi'nrnunen  är överens  om  att  omarbeta
befintliga  avtal  till  att bli  lika  konstruktion  för  alla  avtal.  Frågor  som  kvarstår  att
fastställa  är nivå  för  rimlig  avkastning  och  hur  den beräknas,  att  den  s.k. vitboken
omarbetas  till  en transparent  och  tydlig  dokumentation  som  omfattar  alla
komrnunalt  förhyrda  verksarnhetslokaler,  kontraktslängder  och  underhållsnivåer.
VD  rapporterar  att arbetet  framskrider  genom  positivt  samarbete.

Styrelsen  beslutade  att godta  informationen

@ 6 Återrapporterinq om extra bolaqsstämma med anledning av  ny
revisorsuppleant.

VD  informerade  om  att  en formell  extra  bolagsstärnma  hölls  den 19 december
2017  för  att  utse  Kristina  Lindstedt  till  revisorssuppleant  för  tiden  fram  till  nästa
årsstätnma. Anledningen framgår ur styrelseprotokoll 2017-11-28 F3 48. Beslutet
avser  endast  att  ny  ersättare  för  revisor  utsetts  då tidigare  gått  i pension.

Styrelsen  beslutade  att  godta  informationen.

@ 7 Återrapporterinq om läget qällande försäljninq av Rådmannen.
VD  för  AllboHus  Fastighets  AB  redovisade  nuvarande  status  för  affären.

Styrelsen  beslutade  att  godta  informationen.
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@ 8 Information om uppdragsförfråqan till Alvesta Utvecklinq AB från
förvaltninqen  för  samhällsplanering  qällande  Kloster.
Kjell  Rosenlöf  föredrog  ärendet.  Förvaltningen  för  samhällsplanering  har  gjort  en
förfrågan  om  hjälp  från  Alvesta  Utveckling  AB  för  att  utreda  fönitsättningen  för
bevarande  och  vård  av lokalistoriskt  intressanta  byggnader  inom  Klosterornrådet.

Styre}sen  beslutade  att ge Alvesta  Utveckling  i uppdrag  att bistå  Förvaltningen
för  Sarnhällsplanering  ienlighet  med  förfrågan.

@ 9 Ekonomisk rapport och värdeöverförinqar
VD  och  Kjell  Rosenlöf  föredrog  ekonomiska  läget  samt  förslag  till  koncernbidrag
och  ägartillskott  (bilaga  2)

Styrelsen  beslutade  att  godkänna  principen  för  koncernbidrag  och  ägartillskott
samt  föreslagna  värdeöverföringar  från  AllboHus  Fastighets  AB  och  Alvesta
Energi  AB

Inga  rapporter  förelåg

q I I Övriqa  fråqor

Inga  övriga  frågor  förelåg

a1  '?eh  -rz<
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Samhällsmaster  för  bredband

Bakgrund

l

Alvesta  Utveckling  har  fått  i uppdrag  av ägaren  Alvesta  Kommunföretag  att  utreda
möjligheter  och  konsekvenser  av att  skapa  förutsättningar  :för att  rippföra  en eller  flera
samhällsmaster  för  bredbandsförsörjning.  Bakgnind  till  uppdraget  från  december  2017
är att lokala  företrädare  för  bredbandsföreningar  har  uppvaktat  ordföranden  i
ägarbolaget  och  andra  ledande  förtroendevalda  om  intresset  att låta  statliga  Teracom
distribuera  bredband  inom  landsbygdsoinråden  som  saknar  fiberanslutning.  Det  handlar
då om de möjligheter  för  bredband  som  teknik  med  radiolänk  kan  skapa.

l

Deru'ia  förstudie  är inriktad  på de övergripande  möjligheter  och  konsekvenser  som
sarnhällsmaster  för  bredband  kan  ge inom  Alvesta  kommun.  Utredningen  ska  vara  klar
till  senast  2018-01-31  och  ge underlag  för  fortsatta  beslut  i sakfrågan.

Utvecklingsbolaget  har  arbetat  genom  att samla  in  och  ta del av skriftligt  material  om
bredband,  radiolänkslösningar  och  samhällsmaster  samt  kontakter  med  operatörer  som
planerat  eller  använder  sig  av radiolänk  för  bredband.

Syftet  med  förstudien

l

Denna  förstudie  syftar  till  att:
s Tillföra  översiktlig  hinskap  om  sarnhällsmaster,  radiolänkteknik  för  bredbands-

försörjning

s Kartlägga  och  analysera  möjligheter  med  dess för-  och  nackdelar  med
samhällsmaster,  radiolänktela'ffk  med  koppling  till  bredbandsförsörjningoch
infrastruktur

s Beskriva  och  bedöma  konsekvenser  med  att  etablera  sarnhällsmaster  för
radiolänkteknik

Översikt:  bredband,  samhällsmaster  och  radiolänkteknik

För  att tydligare  avgränsa  studien  och  få en bättre  bakgnind  till  redovisning  av för-  och
nackdelar  med  samhällsmaster  och  konsekvenser  med  den  typen  av sarnhällsinsats,  bör
några  nyckelbegrepp  definieras:

Bredband

Begreppet  bredband  kornmer  ursprungligen  från  radio/TV-teknik.  I den  tekniken
handlar  det  om  frekvenser  när  man  ställer  in för  ett visst  radio-  eller  TV-program.  Ett
frekvensband  är ett intervall  av frekvenser  som  får  användas  för  ett visst  givet  ändamål.
Begreppet  bandbredd  kommer  härur.
Med  bredband  avsågs  från  början  en teknisk  lösning  som  i en och  sarnma  förbindelse
kunde  överföra  många  olika  frekvenser  eller  kanaler  för  skilda  ändamål.
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Begreppet  bredband  har förlorat  sin tidigare  innebörd  i och med att det blivit  så starkt
förknippat  med internet  och en bra kapacitet  på dataöverföring.  Den  tela'iik  som  bäst
motsvarar  den urspningliga  betydelsen  är tekniken  med optisk  fiber  som  kan överföra
ett mycket  stort antal krävande  "kanaler"  i en och sarnma  fiber.

Sarnhällsmaster

Enligt  regeringen  och Post- och telestyrelsen  (PTS)  är samhällsmaster  ett komplement
till  den marla'iadsmässiga  utbyggnaden  för att bidra  till  förbättrade  förutsättningar  för
mobila  telefoni-  och bredbandstjänster.  Masterna  kan vara  helt  eller  delvis  offentligt
finansierade  och avsedda för  områden  där det saknas kommersiella  förutsättningar  för
operatörer  att bygga  mobilmaster.  Samhällsmaster  kan t ex vara  resultatet  av
ekonomiska  bidrag  eller  utgöras  av att en kommun  eller  aru'ian offentlig  aktör  erbjuder
en "öppen  platdorm",  t ex en hög byggnad,  där operatörer  ges möjlighet  att installera
antenner  och annan utrustning  eller  anläggning  av exempelvis  mastfundament,  fiber
eller  el.

För att minimera  marknadsstörningar  rekornmenderar  PTS att sarnhällsmaster
ffl Etableras  endast där ingen  marknadsmässig  utbyggnad  förväntas  ske i närtid  (3 år)
a Etableringen  bygger  på en öppen och konkurrensutsatt  urvalsprocess
'  Samhällsmasten  blir  öppen för  alla  marla'iadsaktörer

PTS frarnhåller  i en rapport  att det finns  flera  olika  åtgärder  en kommun  kan och bör
vidta  för att främja  operatörernas  kornmersiella  utby'ggnad  av mobilnät  samt trådlösa
bredbandsnät.  Dessa handlingsalternativ  bör utvärderas  innan  kornmunen  överväger  att
etablera  en samhällsmast.

Radiolänkteknik

Radiolänkstekniken  bygger  på att radiovågor  har fri  sikt från en sändare till  mottagaren.
Utvecklingen  inom  radiolänkornrådet  har gått snabbt de senaste åren och rätt
dimensionerat  och uppbyggt  kan radiolänk  imånga  fall  användas som  komplement  eller
lokal  ersättning  för fiber  enligt  PTS. Två exempel  på funktioner  vid  användning  av
radiolänk  är fiberförlängning  respektive  som redundant  förbindelse.  Ur  perspektivet
bredbandsutbyggnad  kan det vara bra att tänka på radiolänk  som en fiberförlängare.  Den
passarimånga  fall  bra i den del av nätet som  är relativt  nära  slutkunderna.

Samhällsmaster  och  radiolänk

För att etablera  en ny mast krävs  normalt  att ett flertal  praktiska  arrangemang  ordnas,
exempelvis:  Tillgång  till  el, bygglov,  väg till  platsen,  helst en fiberanslutning  till
masten, upplåtelse  av mark,  tillstånd  för  radiosändning.
Utvecklingen  på radiolänkområdet  med  hjälp av master  har gått snabbt  de senaste åren.
Systemen  är allt  modernare  med längre  räckvidder  och högre hastigheter.  Enligt  PTS
kan modern  radiolänk  idag

s Overföra  mer än IO Gbit/s  över  kortare  avstånd
a Överföra  mer än l Gbit/s  över  längre  avstånd
a Ha bra driftsäkerhet

n Erbjuda  modernt  Ethernet  och IP transport
a Punkt-ti1l-multipunkt  i licensföa  frekvensband
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De fördelar  som  frainhålls  med  radiolänk  är att det är en låg  initial  investeringslcostnad,

det  fiiu'is  en möjlighet  till  snabb  utbyggnad  och  det  passar  o'fta  bra  där  det  är svårt  att

gräva  ned  fibernät.  Det  viktiga  med  en lösning  med  tekniken  med  radiolänk  är att  ta

reda  på alla  förutsättningar  och  då framförallt  att  det  är bra  fri  sikt  mellan  sändare  och

mottagare  så att  radiosignalen  inte  hindras  av objekt  som  hus,  berg  eller  skog.  Enligt

bolaget  Teracom  har  en "huvudsändare"  för  1 Gbit/s  en räckvidd  upp  till  501an

(radiolänk  i licensierat  frelcvensband).  En  mottagande  mindre  "spridningsmast"  kan

därefter  nå upp  till  2,5 km i räckvidd  (olicensierat  frekvensband  5GHz).

PTS  rapport  Förutsättningar  för  sarnhällsmaster

PTS  gjorde  på regeringens  uppdrag  en rejäl  genomgång  2015  av förutsättningar  för

samhällsmaster.  PTS  konstaterade  att operatörernas  utbyggnad  av 4G och  PTS

täckningskrav  i stora  frekvensband  kan  förbättra  mobiltäckningen  på samrna  sätt  som  så

kallade  samhällsmaster.  Det  gäller  även  i mer  glest  befolkade  områden.

Trots  att PTS inte  såg något  större  behov  av samhällsmaster  konstaterades  att

kommuner,  som  ser behov  och  har  resurser,  redan  idag  kan  komplettera  utbyggnaden  av

master  med  lokala  projekt,  men  att PTS ser fördelar  med  centralt  drivna  insatser  jämfört

med  lokala  åtgärder.

Uppfölining  av PTS hösten 2017
I en nyligen  presenterad  rapport  2017-10-25  från  PTS  "Tillgång  till  telefoni  och

gnindläggande  internet",  framgår:

5.2.4  Radiolänk

Det  finns  alternativa  koncept  för  utbyggnad  av bredband  i glesbygden  med  hjälp  av

radiolänk  och  WiFi-lösningar.

En ren  radiolänklösning  innebär  att slutkunden  själv  måste  ordna  slutkundsutrustningen.

Sådana  lösningar  kan  vara  konstruerade  så att en radiolänk  tar  vid  där  fiberanslutning

slutar  och  förlänger  fibernätet  till  slutkunden  (kan  bestå  av ett  lokalt  fiber-  eller

radiobaserat  accessnät).

5.2.5  Samhällsmaster

Med  sartföällsmaster  avses  siter  (mastplatser)  i det  trådlösa  nätet  som  helt  eller  delvis  är

offentligt  finansierade.  Det  kan  vara  aktuellt  i områden  där  det saknas  kornmersiella

förutsättningar  för  operatörer  att  bygga  ut sina  nät.

PTS  har  i en rapport  bedömt  förutsättningarna  för  samhällsmaster.  I rapporten  anges  att

samhällsmaster  kan  vara  en bra  lösning  för  kornmuner  som  har  ett behov  av att förbättra

täckningen  på olika  platser  och  som  vill  satsa egna  resurser.  Kornmunen  kan  även

komplettera  den  centralt  drivna  utbyggnaden  med  egna  lokala  projekt  för  att  förbättra

mobiltäckningen.  Det  kan  vara  en utmaning  för  många  kornmuner  att åtgärda

problemen  lokalt,  eftersom  det  behövs  samordning  och  kompetens  för  radioplanering.

Om  sarnhällsmaster  ska användas  som  ett  medel  för  att  förbättra  mobiltäckningen  i

större  omfattning  är PTS  uppfattning  att det  behövs  en central  finansiering  och

samordning.
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Vid  allt  arbete  med  samhällsmaster  är det  viktigt  att ta hänsyn  till  den  inverkan  som
detta  skulle  kunna  ha på marknaden  och  dess aktörer.  För  att minimera
marknadsstörningar  är en fönitsättning  att sarnhällsmaster  etableras  endast  där  ingen
marknadsmässig  ritbyggnad  förväntas  ske i närtid,  vilket  definieras  som  inom  3 år. Det
är också  viktigt  att en offentligt  finansierad  samhällsmast  är öppen  för  alla
marknadsaktörer  och  att  tillträde  beviljas  på icke-diskriminerande  villkor

Region  Kronobergs  syn  på samhällsmaster

I länsstyrelsens  och  Region  Kronobergs  gemensamma  strategi  för  bredbandsutbyggnad
framgår:

Det  finns  ett gryende  intresse  för  att uppföra  kornmunala  sarnhällsmaster,  men
kunskapsläget  är oklart.  Brist  i kunskap,  sng  och  finansiering

Förstudie om  samhällsmast  -  Växiö  kornmun  och Wexnet
Det  regionala  stadsnätsbolaget  Wexnet  gjorde  häromåret  på uppdrag  av Växjö  kommun
en förstudie  om  uppförande  av en samhällsmast  utanför  Jäts samhälle.
Kostnadsberäkningar  gjordes  i samråd  med  mobiloperatörer  och byggde  till  stor del på deras
erfarenheter.  Kommunen  skulle  behöva  lägga  ca 1,4-2,0  Mkr  på uppförandet  av masten
inkl  fiber  och  elanslutning  och  mobiloperatörerna  ca 2,0 Mkr  (totalt  för  tre operatörer).
Driftkostnaden  avseende  arrendeavtal  med  markägare  samt  serviceavtal  på masten

landade  på ca 74 kkr/år.

Studie  beaktade  även  PTS  rapport  Förutsättningar  för  sarnhällsmaster.  Den  rapporten
och  ikombination  med  att fiberutbyggnaden  till  företag  och  husl'iåll  fortfarande  pågick
samt  nya  frekvensband  för  mobilt  data  (som  förändrar/förbättrar  täckningsgraden)
gjorde  att bedömningen  var  att avvakta  med  att gå in  med  kornmunala  medel  för  en
sarnhällsmast.

Avvaktande  intresse  för  samhällsmaster

Vid  sökning  på nätet  går  det  att  konstatera  att efter  PTS:s  rapport  från  2015  finns  det  en
avvaktande  l'iållning  till  att  sätta  upp  och  finansiera  samhällsmaster.  Argument  som
nämns  är att markägare  inte  är så villiga  att  upplåta  behövlig  mark,  överklaganden  från
bybor  att sätta  upp  master/sändare  och  då diskussion  förs  med  privata  aktörer,  är fokus
mer  på framtiden  och  komrnande  auktion  från  PTS  för  nytt  frekvensband  då krav
sannolikt  kornmer  att ställas  på teknik/master.

Föreningen  Trådlös  bredbandsinfrastruktur

I mars  2017  ombildades  föreningen  Svenska  Trådlös  Fiberleverantörerna  till  Föreningen
Trådlös  bredbandsinfrastruktur.  Syftet  med  föreningen  är att öka  kunskapen  om  hur
trådlös  bredbandsinfrastruktur  -  tillsarnmans  med  vanlig  markfiber  -  kan  bidra  till  att
effektivisera  och  snabba  på bredbandsutbyggnaden  och  stärka  robustheten  i näten.
Föreningen  är öppen  för  alla  berörda  som  arbetar  med  länkinfrastruktur  i
bredbandsutbyggnad.  Medlemmar  från  starten  av föreningen  är Vixor  Broadband
Infrastucture,  Teracom  Broadband  Networks,  Bluecom,  Eltel,  NEC,  Ceragon  och
Scanmast.
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Teracom-proiekt

Det  statliga  bolaget  Teracom  som  slcöter  bland  annat  radio-  och  TV-sändningar,  har  en

en afförsenhet  som  erbjuder  radiolänklösning  för  bredband  kallat  Air2fibre.  Bolaget  har

påverkat  marknaden  på ett  relativt  brett  sätt  så att ett flertal  projekt  pågår  alternativt  är

byggda:

Axala,  Gnesta,  Fiberförening,  15 st hushåll,  i drift  ett år

Häglared,  Dalsjöfors,  Fiberförening  30 st hushåll,  aktiverade  senhöst.

Overbyn/Ytterbyn,  Fiberförening  Järbo,  54 st hushåll,  byggs  och  aktiveras  under

februari/mars.

Bodskär,  Norröra,  Söderöra,  Fiberförening  60 st hushåll,  byggs  och  aktiveras  under

mars/april

Målsryd  Fiberförening,  87 st hushåll,  byggs  och  aktiveras  under  mars/april

Djurgården  i Stockholm,  60 st hushåll,  Ktmgliga  Djurgårdsförvaltningen,  byggs  och

aktiveras  under  feb/mars

Saltsjöbaden,  20 st hushåll,  aktiveras  v.50

Nacka,  Saltsjö-Boo,  9 st hushåll,  aktiverade  under  hösten

Timrå,  12 st husMll  via  aktiverade  under  mars-2017

Sundsvall,  50 st hushåll  aktiveras  och  byggs  under  mars  2018

Kyrkdal,  Kramfors  35 hushåll,  aktiveras  under  slutet  av året

Kyrkdal  etapp  2+3,  Kramfors  130  hushåll,  byggs  och  aktiveras  under  våren  2018.

Nykvarn  Box-bygg,  Air2Fibre  under  ombyggnad  av centrum

Teracom  slutförhandlar  just  nu  med  20 st föreningar/stadsnät  som  tillsarnmans  är nint

5000  st hushåll  utspritt  över  landet.

Erfarenheter  av  radiolänksprojekt

Tekniken  med  radiolänk  har  funnits  i många  år men  det är först  på senare  tid  som  den

börjar  få spridning  som  en del  i bredbandsförsörjning  bland  annat  beroende  på mer

utvecklad  teknik  inklusive  mjukvara.  Här  nedan  redovisas  ett  antal  exempel  på

erfarenheter  från  senare  tid

*  Axa1afiberföreningutanförGnestamed15hushållärdenföreningsomvaritigång

längst  med  radiolänktekniken  för  bredband.  Ordföranden  i föreningen  säger  att

lösningen  fungerat  mycket  bra  under  det  år det  varit  igång.  Hushållen  fick  en relativt  låg

anslutningsavgift.  Det  är ett stabilt  internet  med  100  Mbit/s  in  och  ut där  det  mesta  går

att streama  från  play-tjänster  för  tv. Tv-paket  med  ett stort  antal  kanaler  kan  ännu  inte

erbjudas.  Det  ripplevs  inte  som  något  reellt  problem  hos hushållen  eftersom  det  går  att

streama  play-tjänster,  man  kan  använda  traditionella  DTT-boxar  för  marknätet  eller

parabol.  En  missuppfattning  som  kan  uppstå  ibland  är att  man  tror  att  bristande  täckning

för  mobiltelefoni  utomhus  blir  löst  med  radiolänkstekniken.  Får  man  däremot  en bra

uppkoppling  med  internet  till  sitt  hus går  det  att via  router  och  wifi  ordna  bra

mobiltäckning  inornhus.
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ServaNet,  som  ägs av sju  kornmuner  i mellannorrland,  radiolänklösning  som  ett
pilotprojekt.  Det  har  fiingerat  bra  och  inga  klagomål  eller  särskilda  synpunkter  har
lämnats  till  kundtjänsten.  Anslutningsavgift  för  husliållen  har  varit  sarnma  som  för  fiber.

*  Kramfors  kornmuns  stadsnätsbolag  Mediateknik  AB  erbjuder  radiolänk  upp  till  100
Mbit/s  i samarbete  med  Teracom  på flera  platser  till  sarnma  pris  som  en fiberanslutning.
Tester  har  visat  att det  fungerar  mycket  bra. Den  stora  fördelen  är att  man  inte  behöver
gräva  ned  fiber  där  det är glest  befolkat  och  ibland  svår  terräng  att gräva  i. Det  första
delprojektet  med  ca 35 hushåll  är driftsatt  i slutet  av 2017  och  internettjänsten  går  för
fullt  och  de anslutna  är nöjda.  Så kallade  tv-paket  kan  ännu  inte  erbjudas  men  det  går
bra  att streama  tv. Ytterligare  två  delprojekt  byggs  och  aktiveras  under  våren  2018.

@ I det så kallade Tioprojektet -  koncept för hållbar IT-infrastruktur  p?4r  intressanta
analyser  och  kartläggningar.  De  vita  fläckarna  i Blekinge  är så glest  befolkade  att
varken  marknadskrafter  eller  bidrag  räcker  för  att  bygga  fibernät.  I det  projektet  ska

@ ska ett  eller  flera  koncept  tas fram  för  att  skapa  fönitsättningar  för  god
bredbandsuppkoppling.  Preliminära  bedömningar  är att  radiolänklösningar  kan  vara  en
bra  möjlighet.  Det  avgörande  är att  hitta  en klok  kombination  av radio  och  fiber  samt  att
förutsättningar  med  master  finns.

Sammanfattning  möjligheter  och  konsekvenser  med  samhällsmaster  och
radiolänk

Möiligheter
@ Radiolänk  erbjuder  tillräcklig  kapacitet  och  stabilitet  på överföring  för  internet
@ Med  rätt  förutsättningar  bör  priset  för  anslutning  per  hushåll  bli  lägre  än en anslutning

med  fiber

@ Om  en mast  för  radiolänk  är byggd  på kornmersiell/privat  gnind  med  "rätt  placering"
kan  en strategiskt  placerad  samhällsmast  bidra  till  ytterligare  täckning  med  bredband  på
landsbygden

@ Radiofönk  är en beprövad  och  stabil  teknik  som  har  tagit  många  tekniksprång  de senaste
åren  vad  gäller  kapacitet.  Detta  gäller  både  licens  respektive  de licensfria
frekvensbanden

@ Det  går  oftare  snabbare  att etablera  radiolänk  framför  markfiber
@ Grävning  för  markfiber  behövs  vanligtvis  inte  alls
@ Radiolänk  är en mycket  bra  redundant  väg  och  ett  komplement  när  fibern  blir  för  svår,

dyr  och  omöjlig  att leverera

Konsekvenser/nackdelar

@ Principen  att en offentligt  finansierad  samhällsmast  stör  marknadens  funktion  inom  tre
år (PTS:s  bedömning)
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@ Det uppstår  "vita  fläckar"  inom  ett  område  avsett  för  radiolänk  pga  det  inte  är fri  sikt
från  sändare  till  mottagare

(EE) Hushåll  är ibland  avvaktande  och  tveksamma  till  radiolänkstekniken;  risk  finns  att
marknaden  "splittras"  mellan  en lösning  med  radiofönk  respektive  markfiber.  Risk  för
fördröjning  eller  att inget  blir  av pga  dålig  lönsamhet  i båda  koncepten

(8) Det  finns  fysiska  begränsningar  i informationsöverföring  jämfört  med  optisk  fiber
@ För  att få till  en ny  mast  krävs  fler  praktiska  anangemang.  Beroende  på placering  kan

åtgärder  och  kostnader  skilja  sig  åt. Bland  annat  behöver  frågor  lösas  som  tillgång  till
el, bygglov,  väg  till  platsen,  transmission  till  masten,  upplåtelse  av mark,  tillstånd  för
radiosändning

@ Svåriglieter/låsningar  i behövligt  samarbete/affärer  mellan  den  som  erbjuder  radiolänk
respektive  ägare  till  fiberanslutning  samt  tjänsteleverantörer

(8) För  närvarande  finns  inga  längre  erfarenheter  av radiolänkstekniken  för  bredband  som
ger svar  på till  exempel  tekniks  livscykel,  totalkostnad  över  tid

(E) Vem  ska äga och  drifta  en sainhällsmast?  Vem  är lämplig  och  har  kompetens  till
ägandet?
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Koncernbidrag  och  ägartillskott

Alvesta  Kominunföretag  AB  bildades  hösten  2006.  Kommunföretag  har  ingen
egen  verksamhet  utan  har  en funktion  som  den  kommunala  ägaren  av fyra
helägda  kommunala  bolag.  Uppdraget  är att samordna  och  styra  dotterbolagen
till  en helhet  för  bästa  kommunnytta.

Kostnader  i Kornmunföretag  är vissa  omkostnader  samt  kostnader  som  är
hänförliga  till  köpet  från  kornrnunen  av de helägda  kommunala  bolagen  (räntor
på lån  och  borgensavgifter).  Modellen  för  att täcka  kostnader  i moderbolaget  och
uppnå  det  krav  på överskott/vinst  som  kommunstyrelsen  ställt  om  lOO tkr  per  år,
har  finansierats  genom  koncernbidrag  från  dotterbolagen  AllboHus  Fastighets
AB,  Alvesta  Energi  AB,  Alvesta  Renhållning  AB  samt  Alvesta  Utveckling  AB.

I syfte  att  utveckla  koncernen  i ett ytterligare  steg  i samordning  för
kommunnytta  där  de lokala  resurserna  tillvaratas  på bästa  sätt,  har  en för  Alvesta
ny  modell  tagits  fram.  Arbetssättet  ska gälla  från  bokslutet  2017.  Den  föreslagna
modellen  används  ofta  i andra  kornmunala  koncerner.
En  förändring  är att  bilden  av dotterbolagens  resultaträkningar  kornmer  att  se
sämre  ut, men  den  totala  ekonomin  och  balansrälcning  med  soliditet  kommer  att
vara  på samma  sätt  för  dotterbolagen.

Modellen  innebär  sarnmanfattningsvis  praktiskt  tre steg
n Dotterbolagen  lämnar  som  koncernbidrag  hela  skattemässiga  resultatet  före

koncerngemensamma  dispositioner  och  skatt  till  moderbolaget
s Kornmunföretag  återför  78 procent  (resultatet  minus  de 22 procent  bolagen

normalt  skulle  betalat  i skatt)  av koncernbidraget  som  ägartillskott  till  berört
bolag,  som  bokar  upp  tillskottet  under  fött  eget  kapital

a Kornrnunföretag  täcker  sina  kostnader  och  får  om  utrymrne  finns  möjlighet
att t ex lämna  ägartillskott,  finansiera  gemensamma  verksarnheter/aktiviteter
eller  lämna  utdelning  till  kommunen.  I de fall  erhållna  koncernbidrag  enligt
denna  modell  inte  räcker  för  att  täcka  Komrnunföretags  egna  kostnader  eller
om det finns  andra  särskilda  skäl,  t ex skattemässiga,  kan  det  bli  aktuellt
med  annan  modell  med  koncernbidrag  från  dotterbolagen.
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