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Luleå Energi AB:s och Lulebo AB:s förslag till bildandet av
gemensamt dotterbolag för bredbandstjänster
Bilagor:
Bolagsordning
Konsortialavtal
Luleå Energi AB har sedan 1997 varit engagerat i utbyggnaden av
bredbandsnätet i Luleå kommun. Resultatet är ett väl fungerande stadsnät
som kan användas av nätoperatörer, kommunen, företag och hushåll. Lulebo
AB äger fastighetsnätet och har i dagsläget avtal med leverantörer som
levererar Internetaccess, IP-telefoni och IP-TV.
Lulebo har gjort en utredning om bredband, TV och telefoni. Den har
resulterat i en diskussion med Luleå Energi om framtidens TV- och
bredbandstjänster. Ur detta startades ett samarbetsprojekt vars uppdrag var
att utreda och föreslå samverkansformer i ett gemensamt bolag eller annan
samarbetsform.
Framtiden kommer att innebära ett kraftigt ökat utbud av elektroniska
tjänster. För den fortsatta expansionen blir det nödvändigt att bredda
tjänsteutbudet och förädla den verksamhet som bedrivs inom Luleå Energi.
Detta skall ske utan att kompromissa med de fördelar det öppna stadsnätet
ger med en god konkurrens mellan olika tjänsteleverantörer.
Det nya bolagets affärsidé är att erbjuda attraktiva tjänster som Internet, TV
och telefoni samt utveckla, driva och äga ett öppet stadsnät i en infrastruktur
med hög kvalité och tillgänglighet.
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Bland fördelarna för Luleå Energi AB kan nämnas ökat tjänsteutbud, ökad
möjlighet till större anslutningsgrad i stadsnätet samt snabbare expansion.
Fördelar för Lulebo AB är bl a bättre kvalité på tjänsterna till lägre kostnader,
möjlighet till direktkontakt med kunderna och därmed förbättrad service,
möjligheter till direktstyrning av driftcentraler och därmed ökad komfort för
kunderna.
Fördelar för medborgarna och näringslivet är bl a fortsatt utveckling av Luleås
stadsnät, ökad konkurrens inom Internet, TV och telefoni, förbättrat
tjänsteutbud och minskade kostnader, samt möjligheter för lokala näringslivet
att utveckla tjänster.
Förslaget har tillstyrkts av styrelsen för Luleå Kommunföretag AB, som
rekommenderar kommunfullmäktige besluta att
•

godkänna att Luleå Energi AB och Lulebo AB bildar ett samägt bolag vars
syfte är att främja utveckling och försäljning av digitala tjänster samt
bygga och äga fiberoptiskt kabelnät

•

godkänna bolagsordning och konsortialavtal

Ylva Strutz yrkar återremiss.
Karl Petersen, Margaretha Lindbäck och Annika Sundström yrkar bifall till
ovanstående förslag.
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskottet föreslår kommunstyrelsen
rekommendera kommunfullmäktige besluta att
•

godkänna att Luleå Energi AB och Lulebo AB bildar ett samägt bolag vars
syfte är att främja utveckling och försäljning av digitala tjänster samt
bygga och äga fiberoptiskt kabelnät

•

godkänna bolagsordning och konsortialavtal
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Ylva Strutz reserverar sig mot beslutet.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
_____
Thomas Olofsson, Conny Sundström och Gerd Niemi yrkar återremiss.
Maria Salmgren yrkar avslag på arbets- och personalutskottets förslag.
Camilla Hansen, Nina Berggård, Annika Eriksson och Margaretha Lindbäck
yrkar bifall till arbets- och personalutskottets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbets- och personalutskottets
förslag.
Maria Salmgren, Thomas Olofsson och Conny Sundström reserverar sig mot
beslutet.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
_____
Karl Petersen, Nina Berggård, Camilla Hansen, Annika Eriksson, Dan
Ankarholm och Jonas Brännberg yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ylva Strutz, Mattias Karlsson, Conny Sundström och Roger Malmberg yrkar
återremiss.
Ordföranden ställer först proposition på återremissyrkandet och finner att
detta avslås. Votering begäres. Följande voteringsproposition fastställes. Den
som avslår återremissyrkandet röstar ja och den som bifaller detsamma röstar
nej. Vid omröstningen som sker genom upprop avges 46 ja-röster och 15 nejröster enligt bifogad voteringslista. Kommunfullmäktige har således avslagit
yrkandet om återremiss.
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Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag d.v.s. att
-

godkänna att Luleå Energi AB och Lulebo AB bildar ett samägt bolag
vars syfte är att främja utveckling och försäljning av digitala tjänster
samt bygga och äga fiberoptiskt kabelnät

-

godkänna bolagsordning och konsortialavtal

Mot beslutet reserverar sig folkpartiets, moderata samlingspartiets och
kristdemokraternas ledamöter och Roger Malmberg.
_____
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