Aktieägaravtal för IT kommuner i Skåne Aktiebolag
(organisationsnummer 559067-2142)

§ 1 Parter

Kommun
Hörby kommun
Höörs kommun
Osby kommun
Östra Göinge kommun

Organisationsnummer
org.nr. 212000 - 1108
org.nr. 212000 - 1116
org.nr. 212000 - 0902
org. nr 212000 - 0860

§ 2 Bakgrund

Hörby, Höörs, Osby och Östra Göinge kommuner äger bolaget IT kommuner i Skåne
Aktiebolag gemensamt. Syftet med ägandet är att kommunerna ska ha förutsättningar att
samordna verksamhetsutveckling som är behov av IT- stöd.

Målet med delägandet är strategiskt och långsiktigt. Bolaget är Parternas medaktör för att
tillhandahålla informations- och kommunikationsteknik för Parternas verksamheter och på så
sätt öka tillgången till denna teknik i samhället. Parterna är både ägare till bolaget och
beställare av bolagets tjänster.
Det är möjligt för andra kommuner att bli delägare i bolaget.

§ 3 Aktieägaravtalets syfte

Aktieägaravtalets syfte är att reglera Parternas rättigheter och skyldigheter i relationen med
varandra och bolaget, hur ägarna arbetar samt ägarförhållandena.
Parterna ska utöva sitt inflytande över IT kommuner i Skåne Aktiebolag inom ramen för vad
som sägs i detta avtal, samt andra relevanta styrande dokument som antas av ägarna.

§ 4 Verksamhetens syfte

Bolagets syfte är att erbjuda en kostnadseffektiv och säker utveckling av ägarnas
verksamheter genom att samordna ägarnas inköp, förvaltning, ägande och utveckling av
informations-och kommunikationsteknik. Bolaget ska vara en aktiv part i
verksamhetsutveckling och resurseffektiviteten ska komma alla ägare till gagn.
Verksamheten ska bedrivas enligt de riktlinjer som framgår av antagen bolagsordning och
antaget ägardirektiv.

§ 5 Ägarnas åtaganden

För att resurseffektivitet ska uppnås har ägarna att samverka med varandra och bolaget. Att
vara delägare innebär ett åtagande att den verksamhetsutveckling som är behov av IT-stöd ska
drivas gemensamt med de andra delägarna för att resurseffektivitet ska uppnås på lång sikt.
Om samverkan inte sker och detta orsakar ekonomiska merkostnader för bolaget och övriga
ägare är det grund för förhandling mellan ägarna om ekonomisk kompensation.
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§ 6 Ägarnas arbetsformer

Ägarna har att arbeta utifrån en strategisk plan för IT-stöd.
Mellan ägarna ska hållas ägarsamråd i syfte att identifiera behov av verksamhetsutveckling,
samordna verksamhetsutveckling mellan ägarna eller ta ställning till ägarfrågor som berör
bolaget. Ägarna representeras av kommundirektörerna på ägarsamråden och
kommunstyrelsernas ordförande kan adjungeras.
Mellan ägarna och bolagets styrelse ska hållas ägardialoger i syfte att kommunicera
förväntningar på bolaget och förhållanden kring bolagets status. På ägardialogerna medverkar
kommundirektörerna och bolagets styrelse.

§ 7 Aktiekapital och aktieinnehav

Bolagets aktiekapital ska uppgå till lägst SEK 6 miljoner och högst SEK 15 miljoner kronor.
Aktierna skall ha ett kvotvärde av SEK 1000/st.
Vid ikraftträdande av detta aktieägaravtal ägs aktierna i IT kommuner i Skåne Aktiebolag
enligt följande:
Ägare
Antal aktier
Antal
Hörby kommun
2000
1/4
Höörs kommun
2000
1/4
Osby kommun
2000
1/4
Östra Göinge kommun
2000
1/4
Önskar ytterligare någon kommun inträda som aktieägare och delta i IT-samverkan under
samma förutsättningar som parterna ska aktiedelning i första hand ske genom riktad
nyemission. Den nye aktieägarens aktiepost ska därvid anpassas till övriga delägares
aktieinnehav.
Beslutet avseende att en ny kommun ska inträda som aktieägare ska vara enhälligt.
Ny aktieägare ska förklara sig beredd att inträda som part tillsammans med övriga Parter
anslutande detta avtal med åtföljande rättigheter och skyldigheter.
Beslut om ändring av aktiefördelningen vid tillkommande eller frånträdande av Part eller
ändring av bolagets aktiekapital fattas av bolagsstämma. Dessa beslut ska vara enhälliga.
Parterna deltar i detta konsortium med samtliga aktier, som vederbörande har och i framtiden
kan komma förvärva i bolaget.
Om en Part lämnar samarbetet ska aktierna värderas för att kunna fördelas lika mellan de
kvarvarande aktieägarna. Principen om substansvärdering ska vara vägledande. Priset på
aktierna ska även påverkas av de materiella och immateriella värden som eventuellt återförs
till den Part som utträder.

§ 8 Pantsättning och överlåtelse

Part får inte pantsätta, överlåta eller ställa ut option på dennes tillhöriga aktier i bolaget utan
övriga Parters samtycke.
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§ 9 Bolagets styrelse

Styrelsens sammansättning, val av ordförande respektive vice ordförande och suppleanters
närvaro framgår av bolagsordningen.
Med reservation för vad nedan sägs, fattas beslut vid styrelsesammanträden med enkel
majoritet. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.
För giltigt styrelsebeslut i följande frågor krävs att styrelsen varit fulltalig och enig:
1. Förslag till bolagsstämma om ändring av bolagsordning för IT kommuner i Skåne AB
2. Förslag till bolagsstämma om ändring av IT kommuner i Skåne AB:s aktiekapital
3. Beslut om investering till belopp som för IT kommuner i Skåne AB innebär åtagande
överstigande 10 % av IT kommuner i Skåne AB:s balansomslutning enligt senaste
fastställda balansräkning
Om beslut i fråga, där enighet enligt ovan krävs, inte kan fattas beroende på att styrelsen inte
är fulltalig vid sammanträdet eller om enighet inte kan uppnås, ska ärendet bordläggas och
avgöras vid ett styrelsesammanträde som hålls tidigast två och senast fyra veckor därefter på
tid som ordförande bestämmer. Uppnås inte heller vid detta styrelsesammanträde enighet ska,
på yrkande av styrelseledamot, frågan hänskjutas till avgörande på bolagsstämma. Denna
stämma ska hållas tidigast två och senast fyra veckor därefter på tid som ordförande
bestämmer.

§ 10 Revision

Bolagets revisor och revisorssuppleant ska vara en auktoriserad revisor eller ett auktoriserat
revisionsbolag. I bolagsordningen finns reglerat kring lekmannarevisor.

§ 11 Verkställande direktör

Bolaget ska ha en verkställande direktör. Styrelsen utser verkställande direktör samt fastställer
instruktion och anställningsvillkor för denne. Bolaget ska samråda med bolagets Parter vid
rekrytering av verkställande direktör.

§ 12 Bolagets ekonomi

Verksamheten ska bedrivas efter självkostnadsprincipen, men affärsmässighet ska vara givet i
beslut som ska gagna bolaget och ägarna.
Syftet med bolaget är inte att bereda vinst åt ägarna. Bolaget har inte rätt att ingå borgen.
Firman tecknas av styrelsen eller av styrelsens ordförande och en styrelseledamot i förening
eller av styrelsens ordförande och verkställande direktören i förening. Verkställande
direktören äger alltid rätt att teckna bolagets firma inom ramen för den fortlöpande
förvaltningen.
Vinster och förluster hanteras lika mellan ägarna proportion till aktieinnehavet. Lever en
ägare inte upp till samordningsprinciperna ska detta i första hand hanteras av
kommundirektörerna på ägarsamråden.

§ 13 Arkivering av handlingar

Bolaget ansvarar för att gällande arkivlagstiftning uppfylls. Handlingar, dokumentation,
räkenskaper m.m. ska sparas i enlighet med gällande arkivlagstiftning för kommuner. Det
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innebär att handlingar ska diarieföras och arkiveras, samt att en dokumenthanteringsplan ska
finnas. Höörs kommuns arkivreglemente ska gälla och i och med det är kommunstyrelsen i
Höörs kommun tillsammans med Sydarkivera arkivmyndigheter för Unikom. Elektroniska
handlingar ska slutarkiveras hos Sydarkivera.

§ 14 Beslut i frågor av principiell betydelse eller större vikt
Bestämmelser om detta finns reglerat i bolagsordningen.

§ 15 Avtalstid

Detta aktieägaravtal träder i kraft när det undertecknats av Parterna och godkänts av Parternas
kommunfullmäktige.
Vill Part säga upp avtal ska det ske två år innan önskat utträdesdatum. Beslutet ska vara fattat
av berört kommunfullmäktige.

§ 16 Väsentliga förändringar

Om väsentliga förändringar av verksamheten eller förutsättningarna för denna inträffar äger
vardera Part uppta förhandlingar om villkoren i detta avtal.

§ 17 Konsekvenser för Parterna vid uppsägning

För det fall Part säger upp avtalet till upphörande ska uppsägande Part erbjuda övriga Parter
att förvärva aktier i IT kommuner i Skåne AB till kvotvärdet.
För det fall Part bryter mot bestämmelser i detta avtal och detta kontraktsbrott är av väsentlig
betydelse för en annan Part och den felande Parten inte vidtar rättelse inom 30 dagar från
skriftlig anmodan från förfördelad Part, äger den förfördelade Parten rätt att säga upp detta
avtal till omedelbart upphörande i förhållande till den felande Parten samt att den felande
Parten på begäran av övriga Parter är skyldig att överlåta sina aktier i bolaget till övriga Parter
för aktiernas kvotvärde. Felande Part ska därutöver betala skadestånd till övriga Parter som
ska motsvara den skada som Parterna åsamkats genom avtalsbrottet.

§ 18 Ändringar och tillägg

Ändringar och tillägg till detta avtal ska vara skriftliga och undertecknade av alla Parter.

§ 19 Tvist

Tvister i anledning av detta avtal ska i första hand lösas genom förhandlingar Parterna
emellan. Om sådana förhandlingar misslyckas ska tvisten för slutligt avgörande hänskjutas till
allmän domstol.
Detta avtal är upprättat i fyra likalydande exemplar varav Parterna erhållit var sitt.
___________________________________________________________________________
Detta aktieägaravtal har antagits av respektive ägares kommunfullmäktige.
Hörby kommun
Ort: Hörby
Datum: 2019 - -

Namn: Cecilia Bladh in Zito

Namn: Lena Mårtensson Stenudd
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____________________________
Namnteckning

____________________________
Namnteckning

Höörs kommun
Ort: Höör
Datum: 2019 - -

Namn: Johan Svahnberg

Namn: Michael Andersson

____________________________
Namnteckning

_____________________________
Namnteckning

Osby kommun
Ort: Osby

Datum: 2019 - -

Namn: Niklas Larsson

Namn: Petra Gummeson

____________________________
Namnteckning

_____________________________
Namnteckning

Östra Göinge kommun
Ort: Broby
Datum: 2019 - -

Namn: Patric Åberg

Namn: Jonas Rydberg

____________________________
Namnteckning

_____________________________
Namnteckning
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