Detta ägardirektiv avser ServaNet AB, (556765-9296), (nedan kallat bolaget) och har
fastställts på bolagsstämma 20XX-XX-XX.

Bolaget ägs av Härnösand Energi & Miljö AB, Ragunda kommun, Sundsvall Elnät AB,
Strömsunds kommun, Timrå kommun och Ånge kommun.
Bolaget är en del av ägarnas verksamhet. Bolaget ska i sin verksamhet beakta det
kommunala ägandet. Bolagets verksamhet regleras, utöver av lag och av bolagsordningen,
av direktiv som fastställts av bolagsstämma.
Bolagets verksamhet bedrivs på en marknad och kan sålunda vara utsatt för konkurrens
och kommersiella krafter i långt större omfattning än annan kommunal verksamhet.

Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdade direktiv från
bolagsstämma, såvida dessa inte strider mot bolagsordningen, aktieägaravtal, mot
tvingande bestämmelser i lag eller annan författning, exempelvis aktiebolagslagen och
offentlighets- och sekretesslagen, eller strider mot bolagets intresse.
Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen och aktieägaravtal.

Bolaget står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av kommunstyrelserna i
ägarkommunerna.
Kommunstyrelserna har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i
övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna den information om
verksamheten som kommunstyrelserna begär. Den närmare omfattningen av
informationen fastställs i samråd med bolagets styrelse.

Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss uppgift till
ägarna får uppgiften uteslutas. Bolaget ska i så fall uppge att strykning eller utelämnande
skett.

( )

ServaNet AB är ett kommunägt bolag som därmed ska erbjuda insyn från medborgarnas
sida.
Den grundläggande uppgiften är att ansvara för drift, utveckling och försäljning av
kommunikationslösningar i öppna, konkurrenskraftiga bredbandsnät i ägarkommunerna,
samt vid behov bygga ut det befintliga svartfibernätet på uppdrag av ägarna. Kunderna
ska erbjudas god kvalitet, störningsfria leveranser och närhet. Låga priser ska prioriteras
före hög avkastning.
Bolaget ska drivas affärsmässigt, ansvarsfullt och kostnadseffektivt med högt ställda krav
på långsiktighet i ekonomiska överväganden, god arbetsmiljö, miljöhänsyn och hållbarhet
i ett socialt perspektiv. Bolaget ska vara en god samhällsaktör där hållbart företagande
och etiska förhållningssätt bidrar till samhällsutvecklingen i ett helhetsperspektiv.
Bolagets agerande har betydelse inte bara för medarbetare och kunder utan för alla som
påverkas av dess verksamhet. Bolaget kan i samverkan med andra bidra med insatser för
aktuella utmaningar i samhället.
Bolaget ska engagera sig i utvecklingsarbete som rör nya informationstekniska lösningar
och därmed ge inspiration för nytänkande.
För utveckling av regionen ska bolaget samverka med andra kommunala verksamheter,
kunder, företag, myndigheter och med närliggande kommuner utanför ägarkretsen.

Bolaget ska vara behjälpligt med att uppfylla målen i ägarkommunernas bredbandspolicys
samt samordna utbyggnadsprojekt av fibernätet. Möjligheter till extern finansiering ska
undersökas.

Bolaget ska bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att kostnaderna för verksamheten
täcks genom intäkter från bolagets kunder.
Bolaget ska nå ett resultat i verksamheten som motsvarar minst 2 % av omsättningen.
Bolaget ska eftersträva att vid varje tillfälle ha en soliditet på minst 30 %.

Bolagets verksamhet finansieras via intäkter från bolagets kunder.
Finansiering ska i normalfallet ske med egna medel. Vid behov kan extern
lånefinansiering direkt från den finansiella marknaden ske, eventuellt i kombination med
insatt eget kapital från delägarna.

( )

Bolaget ska följa Sundsvalls kommuns finanspolicy och ska ingå i Sundsvalls kommuns
koncernkontorutin.
Företaget har rätt att placera eventuellt överskott av likvida medel hos annan om bättre
förräntning kan erhållas än vid placering på koncernkontot.
Företaget har inte rätt att pantsätta tillgångar för något ändamål.

Ägarna ska fortlöpande hållas informerade av bolaget om dess verksamhet. Bolaget ska
initiera möten med ägarna om omständigheterna så påkallar.
Bolaget ska till ägarna redovisa bolagets ställning och resultat per den 30/4, 31/8 och
31/12. Bolaget ska därvid uppmärksamma ägarna på viktigare omständigheter och
förändringar som kan inverka på bolagets verksamhet.
Ägarna ska utan anmodan få del av
-

protokoll från bolagsstämma

-

protokoll från styrelsesammanträde

-

bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport från
lekmannarevisor.

Bolagets ordförande, VD och andra nyckelpersoner i bolaget ska delta vid möte med
företrädare för ägarna när så påkallas.

Stor vikt ska läggas vid helhetssyn och samverkan med ägarna, i såväl löpande arbete som
utvecklingsfrågor.
Företaget ska därtill ha en aktiv dialog och samverkan med ägarna gällande ekonomi,
marknadsföringsfrågor med mera.

Bolaget har skyldighet att bistå ägarnas organisation för extraordinära händelser. Bolaget
ska även upprätta en egen plan för extraordinära händelser, revidera planen årligen och se
till att planen bygger på riskanalyser inom verksamheten.

Bolaget ska årligen fastställa verksamhetsplan med strategiska mål för de närmaste fyra
räkenskapsåren och budget för nästkommande räkenskapsår. Fastställd verksamhetsplan
och budget ska tillställas ägarna senast den 1/11.

( )

Bolaget ska årligen senast 30/4 hålla ordinarie bolagsstämma (årsstämma).
Av bolagsordningen framgår hur kallelse till bolagsstämma ska ske.

Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen stadgar,
redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i
bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och ramarna med densamma.
Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för kommunstyrelsernas
uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 1 a §§ kommunallagen samt till
lekmannarevisorernas granskning.

Bolagets lekmannarevisorer ska årligen i sin granskningsrapport yttra sig om huruvida
bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i
bolagsordningen och i detta ägardirektiv, samt de kommunala befogenheter som utgör
ram för verksamheten.
Om lekmannarevisorerna inom ramen för sin granskning finner brister i de avseenden
som anges i första stycket ska lekmannarevisorerna löpande kommunicera sina
iakttagelser med bolagets ägare.

