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 § 59 Dnr 2016/000590 005 

Framtida organisation för Vimmerby fiber 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Att Godkänna överlåtelseavtal mellan Vimmerby kommun och 

 Vimmerby Fibernät AB. 

Att  tillstyrka överlåtelseavtal för bolagets del. 

Att Godkänna avtal avseende köp av tjänst mellan Vimmerby 

 kommun  och Vimmerby Fibernät AB. 

Att  tillstyrka avtal om köp av tjänst för bolagets del. 

Att Från och med budgetåret 2019 avsätts 1,5 mnkr i årligt anslag 

för  driftbudget kommunala anslutningar. 2018 hanteras det inom 

 befintligt anslag för fiber.  

 

 

Sammanfattning 

Det har sedan en längre tid förekommit brister i kontakter med kommunens 

invånare och företag p.g.a. att det ej finns någon uppbyggd organisation som 

handskas med frågor kring fiber. Under den tidigare aktiva utbyggnadsdelen 

så ansvarade ITSAM för kundkontakter. En slutrapport kring projekten 

redovisades i december, 2017 för kommunfullmäktige kring dem delar i 

kommunen som är färdigställda. Projekten är formellt avslutade och då 

kommer inte heller ITSAM ha kvar den samordnande funktionen. 

 

Företrädare för Vimmerby kommun, ledningen i Vimmerby Energi och 

Miljö (VEMAB) samt ledningen för ITSAM har träffats och föreslår 

gemensamt att VEMAB tar över det operativa ansvaret för fiberfrågor inkl. 

planering, genomförande och färdigställande av fortsatt fiberutbyggnad i 

Vimmerby kommun. 

 

VEMAB ska genom sitt ansvar för Vimmerby Fibernät AB agera som 

Vimmerby kommuns ”förlängda arm” i fiberfrågor. Inom VEMAB finns den 

sakkunskap, kompetens och erfarenhet som behövs för att stärka den 

fortsatta utbyggnaden inom kommunen. Dels har man den tekniska 
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kompetens som krävs och erfarenhet av annan typ av utbyggnad som t.ex. 

fjärrvärme/närvärme. Dessutom har man erfarenhet av dagliga 

kundkontakter och en väl uppbyggd kundservice. 

 

Kommunfullmäktige beslutade i december 2017 § 245 att godkänna 

avsiktsförklaring för fortsatt arbete med inriktningen till föreslagen 

organisation för fortsatt fiberutbyggnad och att återkomma med ägardirektiv 

i januari 2018. I beslutet tydliggörs ansvarsfördelning mellan berörda parter. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott och presidiet för Vimmerby Energi och 

Miljö AB har kommit överens om pris för överlåtelse samt köp av tjänst 

varvid avtal har tagits fram. 

Verksamheten för fiber kommer framöver att bedrivas i bolaget Vimmerby 

Fibernät AB. Styrelse och VD kommer att vara densamma som i Vimmerby 

Energi och Miljö AB. 

Ägardirektiv för Vimmerby Fibernät AB tas upp senare i vår tillsammans 

med bolagsordning och instruktioner till stämombud.  

 

Från och med budgetåret 2019 avsätter Vimmerby kommun 1,5 mnkr i årligt 

anslag för driftbudget kommunala anslutningar. 2018 hanteras det inom 

befintligt anslag för fiber.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Att Godkänna överlåtelseavtal mellan Vimmerby kommun och 

 Vimmerby Fibernät AB. 

Att  tillstyrka överlåtelseavtal för bolagets del. 

Att Godkänna avtal avseende köp av tjänst mellan Vimmerby 

 kommun  och Vimmerby Fibernät AB. 

Att  tillstyrka avtal om köp av tjänst för bolagets del. 

Att Från och med budgetåret 2019 avsätts 1,5 mnkr i årligt anslag 

för  driftbudget kommunala anslutningar. 2018 hanteras det inom 

 befintligt anslag för fiber.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges beslut § 245 2017-12-18 

Arbetsutskottets beslut § 47 2018-02-13  

Överlåtelseavtal mellan Vimmerby kommun och Vimmerby Fibernät AB 

Tjänsteavtal mellan Vimmerby kommun och Vimmerby Fibernät AB 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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Kommunchef Carolina Leijonram 

VEMAB 

Vimmerby Fibernät AB 

ITSAM 

Ekonomiavdelningen 

 

 

___________________ 

 


