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Äskande på grund av avvikelse i investering, byte aktiv utrustning 

Robnet 

Sammanfattning 
Under 2018 beviljades 1 750 tkr i investeringsmedel för byte av den aktiva utrustingen i Robnet för att kunna 

säkerställa fortsatt drift av nätet. Vid upphandling ville inte anbudgivare lämna ett fast pris på installationen 

samt driftsättningen av komponenterna i det nya nätet. Detta pga. den undermåliga dokumentationen vi hade 

sen tidigare i vårt nät. Med anledning av detta har arbetet utförts på löpande timmar och den initiala 

bedömningen av antalet timmar som det normalt sett tar att driftsätta en ny switch samt dess kringutrustning. 

Tyvärr kunde inte detta hållas då fiberdokumentationen varit bristfällig på många plan och inte stämt överens 

med verkligheten i flertalet noder. Vilket har inneburit att man behövt köpa in betydligt mer aktiv utrustning än 

vi hade kalkylerat med. Inköp av mer utrustning har även lett till att driftsättningen tagit längre tid. 

Kompabilitetsproblem med gammal utrustning ute hos slutkunder har också varit en anledning till 

fördyrningen. Eftersom vi inte har en aktiv övervakning på de utgångna produkterna har inte entreprenörer 

kunnat säkerställa kompabiliteten innan driftsättningen vilket genererat många felanmälningar samt 

utredningar kring dessa produkter för att matcha de nya switcharna som installerats. 

Då investeringen blivit dyrare än planerat äskas ytterligare investeringsmedel med 546 tkr för år 2019, vilket 

motsvarar kostnaden för färdigställande av investeringen.  

 

Ekonomichefens förslag till beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tillskjuta ytterligare investeringsmedel med 465 tkr för 2019 

motsvarande kostnaden för färdigställande av investeringen.  

 

Konsekvensanalys och synpunkter 

Konsekvenser för brukare/elev/medborgare 

Mycket avbrott och störningar i nätet. Begränsat tjänsteutbud pga. instabilitet i Robnet som gör att 

leverantöret inte vill leverera fler tjänster via det instabila nätet. Begränsar kommunens möjlighet att möta 

medborgares förväntningar och öka intäkterna för drift av stadsnätet. 

Konsekvenser verksamhet  

Ett instabilt nät leder till mycket felsökning och avhjälpning. Vilket kräver mycket resurser från egen personal 

samt kostnad för köp av konsulter. 
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Ekonomi/resurser 

Ekonomiska konsekvenser 

Högre investeringskostnader medför högre avskrivningskostnader.  

Resurser 

Med ett stabilare nät kan man attrahera fler tjänsteleverantörer och utöka tjänsteutbudet, vilket kan öka 

intäkterna för drift av stadsnätet.  

Finansiering 

Finansieras med befintliga likvidamedel.  

 

 


