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Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Dnr KS 2020/391 

KS § 238 Delårsrapport efter 30 juni 2020 - 
Fyrbodals kommunalförbund 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten 
efter 30 juni 2020 för Fyrbodals kommunalförbund för Åmåls kommuns del. 

Sammanfattning av ärendet 
Den ekonomiska rapporten för första halvåret 2020 visar ett underskott om -446 
tkr (tusen kronor), vilket är en avvikelse mot budget. I resultatet ingår 
halvårsresultatet för kurser och konferenser som avvecklats under våren samt 
ökad arbetstid internt som genererats på grund av covid-19. Prognosen för helåret 
visar på ett överskott om +58 tkr, vilket är 112 tkr lägre än budget för helåret. 
Bedömningen är att förbundet kommer att kunna hålla prognosen. 

Direktionen i Fyrbodals kommunalförbund har godkänt delårsrapporten och 
översänt den till medlemskommunerna för handläggning. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 oktober 2020 § 179 
- Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare den 14 oktober 2020 
- Sammanträdesprotokoll Förbundsdirektionen den 24 september 2020 § 71 
- Delårsrapport 1 januari 2020 – 30 juni 2020 Fyrbodals kommunalförbund 

Beslutet skickas till 
Fyrbodals kommunalförbund 
__________ 

aaidator
Textruta
Ärende 4
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Delårsrapport efter 30 juni 2020 - Fyrbodals 
kommunalförbund 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten 
efter 30 juni 2020 för Fyrbodals kommunalförbund för Åmåls kommuns del. 

Sammanfattning av ärendet 
Den ekonomiska rapporten för första halvåret 2020 visar ett underskott om -446 
tkr vilket är en avvikelse mot budget. I resultatet ingår halvårsresultatet för Kurser 
och konferenser som avvecklats under våren samt ökad arbetstid internt som 
genererats på grund av covid-19. Prognosen för helåret visar på ett överskott om 
+58 tkr vilket är 112 tkr lägre än budget för helåret. Bedömningen är att förbundet 
kommer att kunna hålla prognosen. 

Direktionen i Fyrbodals kommunalförbund har godkänt delårsrapporten och 
översänt den till medlemskommunerna för handläggning. 

Kommunledningskontorets ståndpunkt 
Kommunledningskontoret föreslår att delårsrapporten godkänns. 

Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet medför inte några ekonomiska konsekvenser. 

Måluppfyllelse 
Beslutet går i linje med Åmåls kommuns strategiska utvecklingsmål ” I Åmål ska 
alla kunna leva under trygga och goda förhållanden”.  

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare den 14 oktober 2020 
- Sammanträdesprotokoll Förbundsdirektionen den 24 september 2020 § 71 
- Delårsrapport 1 januari 2020 – 30 juni 2020 Fyrbodals kommunalförbund 

Kommunstyrelsen 
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Ida Tornestrand 
Kommunsekreterare 
Kansli- och utredningsenheten 

Björn Skog 
Kansli- och utredningschef  
Kommunledningskontoret 

 

 

Beslutet skickas till 

Fyrbodals kommunalförbund 
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Dnr KS 2020/375 

KS § 237 Delårsbokslut efter 31 augusti 2020 - 
Samordningsförbundet BÅDESÅ 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna delårsbokslutet för 
samordningsförbundet BÅDESÅ för Åmåls kommuns del. 

Sammanfattning av ärendet 
Delårsrapport januari-augusti 2020 med verksamhetsberättelse finns framtagen 
för Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle och Årjäng 
(BÅDESÅ). Samordningsförbundets uppgift är att i första hand att verka för att 
medborgare ska få stöd och rehabilitering till egen försörjning. Förbundet 
finansieras via medlemskommunerna, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, 
Region Värmland och Västra Götalandsregionen. 

Förbundet har för 2020 fått beviljat bidrag från medlemmar om 4 952 tkr (tusen 
kronor). Under året finns och externa medel, bidrag från Europeiska socialfonden 
(ESF) om 337 tkr och eget kapitalt på 1 092 tkr från 2019. För året har man 
budgeterat för 5 659 tkr och samtliga kostnadsområden kommer att påverkas i 
hög grad av rådande coronapandemi och hur de finansierade insatserna utvecklas 
under hösten. Det nuvarande överskottet enligt prognos förklaras bland annat av 
att fysiska möten ersatts av digitala möten, planerade konferenser och 
utbildningar har ställts in därav uteblivna logi- och resekostnader. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 oktober 2020 § 178 
- Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare den 14 oktober 2020 
- Delårsbokslut januari – augusti 2020 Samordningsförbundet BÅDESÅ inkl 
bilaga 1 

Beslutet skickas till 
BÅDESÅ 
__________ 

aaidator
Textruta
Ärende 5
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Delårsbokslut januari-augusti 2020 - 
Samordningsförbundet BÅDESÅ 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna delårsbokslutet för 
samordningsförbundet BÅDESÅ för Åmåls kommuns del. 

Sammanfattning av ärendet 
Delårsrapport januari-augusti 2020 med verksamhetsberättelse finns framtagen 
för Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle och Årjäng 
(BÅDESÅ). Samordningsförbundets uppgift är att i första hand att verka för att 
medborgare ska få stöd och rehabilitering till egen försörjning. Förbundet 
finansieras via medlemskommunerna, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, 
Region Värmland och Västra Götalandsregionen. 

Förbundet har för 2020 fått beviljat bidrag från medlemmar om 4 952 tkr. Under 
året finns och externa medel, bidrag från Europeiska socialfonden (ESF) om 337 
tkr och eget kapitalt på 1 092 tkr från 2019. För året har man budgeterat för 5 659 
tkr och  samtliga kostnadsområden kommer att påverkas i hög grad av rådande 
coronapandemi och hur de finansierade insatserna utvecklas under hösten. Det 
nuvarande överskottet enligt prognos förklaras bland annat av att fysiska möten 
ersatts av digitala möten, planerade konferenser och utbildningar har ställts in 
därav uteblivna logi- och resekostnader. 

Kommunledningskontorets ståndpunkt 
Kommunledningskontoret föreslår att delårsbokslutet för samordningsförbundet 
BÅDESÅ godkänns. 

Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet innebär inte några ekonomiska konsekvenser. 

Måluppfyllelse 
Beslutet överensstämmer med det strategiska utvecklingsmålet ”I Åmål ska alla 
kunna leva under trygga och goda förhållanden”.  

Beslutsunderlag 
Klicka här för att ange text. 

Kommunstyrelsen 
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Ida Tornestrand 
Kommunsekreterare 
Kansli- och utredningsenheten 

Björn Skog 
Kansli- och utredningschef  
Kommunledningskontoret 

 

 

Beslutet skickas till 

- Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare den 14 oktober 2020 
- Delårsbokslut januari – augusti 2020 Samordningsförbundet BÅDESÅ inkl 
bilaga 1 
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Dnr KS 2020/399 

KS § 264 IT- och informationssäkerhetspolicy 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer upprättat förslag till 
IT-och informationssäkerhetspolicy. 

Sammanfattning av ärendet 
IT- och informationssäkerhetspolicy med handlingsplan beskriver grundläggande 
principer för IT-användning och informationssäkerhet i Åmåls kommun. Policyn 
är en del av Åmåls kommuns säkerhetsstrategi  och IT-verksamhet och ska stödja 
all verksamhet i kommunen. 

IT- och informationssäkerhetspolicyn bildar grunden för kommunens 
ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) och är en förutsättning för 
förvaltningarnas, bolagens och IT-enhetens fortsatta arbete med 
informationssäkerhetsanalyser, kontinuitetsplaner och rutiner. Policyn tydliggör 
bland annat roller och ansvarsområden för nämnder, förvaltningar, 
systemansvarig och användare samt förklarar innebörden av klassning av 
informationssystem och säkerhetsklassad personal. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 november 2020 § 193 
- Tjänsteskrivelse av säkerhetsstrateg den 12 november 2020  
- IT- och informationssäkerhetspolicy  
- Bilagor 

Beslutet skickas till 
Säkerhetsstrateg 
IT-chef 
__________ 

aaidator
Textruta
Ärende 6
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IT- och informationssäkerhetspolicy 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer upprättat förslag till 
IT-och informationssäkerhetspolicy 

Sammanfattning av ärendet 
IT- och informationssäkerhetspolicy med handlingsplan beskriver grundläggande 
principer för IT-användning och informationssäkerhet i Åmåls kommun. Policyn 
är en del av Åmåls kommuns säkerhetsstrategi  och IT-verksamhet och ska stödja 
all verksamhet i kommunen. 

IT- och informationssäkerhetspolicyn bildar grunden för kommunens 
ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) och är en förutsättning för 
förvaltningarnas, bolagens och IT-enhetens fortsatta arbete med 
informationssäkerhetsanalyser, kontinuitetsplaner och rutiner. Policyn tydliggör 
bland annat roller och ansvarsområden för nämnder, förvaltningar, 
systemansvarig och användare samt förklarar innebörden av klassning av 
informationssystem och säkerhetsklassad personal. 

Beskrivning av ärendet 
Bakgrunden till ärendet är att Åmåls kommuns säkerhetskyddsanalys visade på 
brister i informationssäkerheten och IT-strukturen. Bristerna förstärktes vid den 
revision som genomfördes av konsultbolaget KPMG under senare delen av 2018 
där mer detaljerande uppgifter framkom. 

IT- och informationssäkerhetspolicyn är en om inte det viktigaste dokumentet för 
fortsatt arbete med den systematiska strukturen. Den krävs för att få en 
fungerande process inom både IT-och informationssäkerhet.  

Det är just avsaknaden av process och struktur som KPMG anger som en stor 
brist i deras revision. Policyn förtydligar ansvar och principer som förvaltningar, 
enheter och bolag behöver för fortsatt systematiskt arbete. 

Kommunledningskontorets ståndpunkt 
Kommunledningskontoret har varit delaktigt i framtagandet av policyn bland 
annat genom medverkan i E-rådet och styrker att den behövs för att Åmåls 
kommun skall kunna åtgärda de brister om framkom i revisionsrapporten från 
2018. 

Kommunstyrelsen 
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Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser. 

Måluppfyllelse 
Beslutet överensstämmer med det strategiska utvecklingsmålet ” I Åmål ska alla 
kunna leva under trygga och goda förhållanden”.  

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse av säkerhetsstrateg den 12 november 2020  
- IT- och informationssäkerhetspolicy  
- Bilagor 
 

 

 

Daniel Andersson 
Säkerhetsstrateg 
Kansli- och utredningsenheten 

Björn Skog 
Kansli- och utredningschef  
Kommunledningskontoret 

 

 

Beslutet skickas till 

Säkerhetsstrateg 
IT-chef 
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1. Allmän information 
IT- och informationssäkerhetspolicy med handlingsplan beskriver grundläggande principer 
för IT-användning och informationssäkerhet i Åmåls kommun. Policyn är en del av Åmåls 
kommuns säkerhetsstrategi1 och IT-verksamhet och ska stödja all verksamhet i kommunen. 
 
IT- och informationssäkerhetspolicyn bildar grunden för kommunens ledningssystem för 
informationssäkerhet (LIS) och är en förutsättning för förvaltningarnas, bolagens och IT-
enhetens fortsatta arbete med informationssäkerhetsanalyser, kontinuitetsplaner och rutiner. 
 
Bilden nedan visualiserar kopplingen till styrdokumenten och uppbyggnaden av kommunens 
principer för informationssäkerhetsarbete. 
 
 

 

 
  

                                                 
1 Åmåls kommuns säkerhetsstrategi 2020-2023, antagen av kommunfullmäktige 2020-03-31, § 44. 
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2. Informationssäkerhet och IT 
Information är en central byggsten. Utan tillgång till relevant, tillförlitlig och korrekt 
information kan medarbetarna få svårigheter att utföra arbetet, vilket i förlängningen kan 
försvåra för bolag, förvaltningar och enheter att bedriva sin verksamhet med god kvalitet. 

Information ger kunskap till individer och organisationer och kan både inhämtas, lagras, 
kommuniceras och bearbetas i olika former. I och med den ökande digitaliseringen ökar 
informationsmängden och därmed verksamheternas beroende av fungerande informations-
system. Det medför att en verksamhetsutövare behöver identifiera och skydda den informa-
tion som är värdefull (skyddsvärd information). 

Det kan få stora negativa konsekvenser för kommunen om information röjs till obehörig, 
obehörigen förändras eller inte finns till hands när den behövs. 

Informationssäkerhet handlar om åtgärder för att skydda information. En effektiv och säker 
informationshantering kräver att informationssäkerhetsarbete bedrivs systematiskt och i enlig-
het med gällande säkerhetsstrategi. 

Denna IT- och informationssäkerhetspolicy ska gälla alla medarbetare och förtroendevalda 
inom Åmåls kommun. Därutöver kan lokala rutiner/regler finnas som kompletterar. Dessa 
återfinns i förekommande fall i förvaltningarnas eller bolagens egna handlingsplaner. 

Den som använder Åmåls kommuns informationstillgångar på ett sätt som strider mot denna 
eller andra gällande policys i kommunen ska utredas och kan bli föremål för disciplinära 
åtgärder. 

Definition av informationssäkerhet och dess omfattning 
IT- och informationssäkerhetspolicyn omfattar alla verksamheter, förvaltningar och bolag i 
Åmåls kommun. Informationssäkerhet gäller för all informationshantering i kommunen. 

Med information avses all information oavsett dess form, exempelvis fysisk lagring på 
papper, elektroniskt lagrad information av digitala dokument, inspelningar av tal och/eller 
rörlig bild. All information som skapas eller används i Åmåls kommun ska värderas och vid 
behov skyddas enligt gällande bestämmelser och lagar. Med informationssäkerhet avses att: 

 rätt information är tillgänglig för rätt person när den behövs och i vissa fall är 
loggningsbar, 

 informationen är och förblir riktig, samt 

 att informationen skyddas från otillbörlig åtkomst och spridning. 

Skyddet av vår information 
Informationssäkerhet handlar om att skydda information mot skadlig inverkan. Det kan 
exempelvis vara skydd av informationssystem som styr viktiga samhällsfunktioner eller 
system som hanterar sammanställningar av uppgifter där uppgifternas tillgänglighet eller 
riktighet är av betydelse för Åmåls kommun, andra myndigheter, personskydd etcetera. 
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Informationssäkerhet är också skyddet mot att säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter av 
betydelse för Sveriges säkerhet röjs, ändras, görs otillgängliga eller förstörs av obehöriga. 

Exempel på skyddsåtgärder inom informationssäkerhet 
Bilden nedan visar schematiskt hur administrativa och tekniska skyddsåtgärder kan 
genomföras för att förbättra informationssäkerheten. Exakt vilka av dessa åtgärder som 
respektive förvaltning eller bolag är i behov av ska framgå av verksamheternas egna 
informationssäkerhetsanalyser och handlingsplaner. 

 
 

 
Övergripande mål för informationssäkerhet i Åmåls kommun 
Det övergripande målet för Åmåls kommuns informationssäkerhet är att säkerställa tillräckligt 
skydd för myndighetens informationstillgångar, så att rätt information finns tillgänglig för rätt 
person i rätt tid. Det innebär i Åmåls kommun att: 

 Alla medarbetare ska ha kunskap om var man hittar gällande IT- och 
informationssäkerhetspolicy. 

 På central nivå ska säkerställas att processen enligt den övergripande 
säkerhetsstrategin följs. 

 Alla investeringar både i form av information och i teknisk utrustning ska ha skydd i 
tillräcklig grad. 

 Hotbilden för varje enskilt informationssystem som är av vikt för vår verksamhet ska 
analyseras fortlöpande i en informationssäkerhetsanalys. 

 Händelser i informationssystem som kan leda till negativa konsekvenser ska 
förebyggas och rapporteras i enlighet med gällande rutiner. 

 All information ska finnas tillgänglig när den behövs samt vara och förbli riktig. 

 Information ska endast vara tillgänglig för dem som är behöriga att ta del av och 
använda den, samt att hanteringen av sådan informationen ska vara spårbar. 
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Övergripande mål för IT i Åmåls kommun 
Det övergripande målet för IT i kommunen är att möjliggöra effektivisering samt ge 
kvalitetshöjande effekter. IT ska ses ur ett helhetsperspektiv för kommunen med en 
gemensam inriktning på IT-användandet för att uppnå bästa möjliga verksamhet åt 
kommuninvånarna. Detta innebär att: 

 Användandet av IT ska medverka till att ge medborgarna en god och effektiv 
samhällsservice. 

 Användandet av IT ska ge beslutsfattare på alla nivåer ett bra beslutsunderlag med 
data av god kvalitet. 

 Användandet av IT ska tillgodose de anställdas behov av en god arbetsmiljö samt 
främja personalutvecklingen och ge motivation och effektivitet i arbetet. 

 Användandet av IT ska vara ett hjälpmedel för bra verksamhetsstyrning och bidra till 
effektivt resursutnyttjande och kostnadseffektivitet samt skapa enklare och effektivare 
rutiner. 

 Lagstadgade krav för offentlighet och sekretess samt behandling av personuppgifter 
ska uppfyllas. 

3. Roller och ansvarsområden 
Det finns ett behov av att ha tydliga roller och ansvar i en kommun då olika myndigheters 
informationssystem beskriver och namnger de olika rollerna och ansvaren olika. Att förstå 
roller och ansvar blir också en viktig del av informationssäkerhet då det måste vara tydligt 
vem som är ansvarig för att åtgärda säkerhetsproblem. Nedanstående roller och ansvar ska 
gälla i Åmåls kommun. 
 
Kommunstyrelsen 
Åmåls kommun är en politiskt styrd organisation där det yttersta ansvaret vilar på de politiska 
organen med dess förtroendevalda. För IT och informationssäkerhet är det kommunstyrelsen 
som är ansvarig nämnd. I praktiken bedrivs dock mycket av den praktiska hanteringen och 
utvecklingsarbetet på området, av sakkunniga tjänstepersoner inom kommunstyrelsens 
förvaltning. 
 
Nämnder och bolagsstyrelser 
Nämnder och bolagsstyrelser är tillika systemansvariga (se punkten sidan 7). Nämnd/bolags-
styrelse ansvarar för respektive förvaltnings/bolags egna handlingsplaner och för att en sådan 
antas varje mandatperiod. 
 
Nämnd/bolagsstyrelse ska implementera denna policy och följa upp sin handlingsplan minst 
en gång under mandatperioden. 
  



6 
 

E-rådet är ett centralt forum för IT-frågor i Åmåls kommun. 
 
Det är skapat av kommundirektören för att ge förutsättningar för en kvalitativ, framsynt och 
inkluderande IT-verksamhet i Åmåls kommun. Då IT i dag genomsyrar all verksamhet i det 
moderna samhället, såväl i privat som i offentlig sektor, är det avgörande att verksamhetens 
behov, kompetens och perspektiv tas till vara. Genom E-rådet säkerställs att Åmåls kommuns 
förvaltningar ges möjlighet att påverka de förslag till strategiska vägval och inriktningsbeslut 
som förvaltningen därefter lägger fram till politiken. 
 
Det är kommundirektören som utser ordförande i E-rådet. Brukligt är att IT-chefen är ord-
förande men även annan funktion kan ges denna uppgift. 
 
I E-rådet ska, förutom ordföranden, ingå representanter från samtliga kommunala förvalt-
ningar och bolag. Dessa representanter ska utses av respektive förvaltningschef/VD och kan 
vid behov förstärkas av ytterligare verksamhetsföreträdare om så krävs för att hantera frågor 
som anvisas E-rådet. Förvaltningarna ansvarar för att representanten i E-rådet har kunskap 
och mandat att ge inspel som leder E-rådets arbete framåt på ett konstruktivt sätt. I E-rådet 
ingår även säkerhetsstrategen i sin roll som säkerhetskyddschef och övergripande samord-
ningsansvarig för kommunens säkerhetsskydd. 
 
E-rådets ordförande ansvarar för att rådet kallas samman vid behov, dock minst fyra gånger 
per år och för att en dagordning upprättas. E-rådets möten ska dokumenteras genom minnes-
anteckningar som diarieförs. E-rådet ska hantera alla typer av frågor som berör aspekter av IT 
inom kommunens verksamhetsområden. E-rådet är konsultativt och rådgivande. Beslutsman-
daten i IT-frågor ligger orubbat kvar i befintlig organisation för politik och förvaltning. 
 
Säkerhetsskyddschefen är tillika säkerhetsstrateg och leder hela säkerhetsprocessen, samt 
ansvarar för att säkerhetsskyddet i sin helhet upprätthålls. Säkerhetsskyddschefen ingår i E-
rådet. Det är säkerhetsskyddschefen som har i uppdrag att bevaka frågor av övergripande 
informationssäkerhetskaraktär i Åmåls kommun och säkerställa att denna IT- och 
informationssäkerhetspolicy uppdateras och görs tillgänglig. 
 
Biträdande signalskyddschef ingår i Länsstyrelsens signalskyddsorganisation, ansvarar för 
Åmåls kommuns signalskyddsorganisation och är informationsägare av kommunens krypto-
system Signe. Biträdande signalskyddschef upprättar signalskyddsinstruktion för hantering av 
säkerhetsklassad information. 
 
Systemägare är ägaren av systemet där informationen hanteras, ofta ett privat mjukvaruföre-
tag. Ofta är systemägaren också leverantör och utvecklare av själva systemet, men dessa roller 
kan vara uppdelade. Det är systemägaren som ansvarar för systemet samt dess syfte och ända-
mål. 
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Systemägaren ansvarar för att det finns adekvat skydd för den information som hanteras, 
lagras eller bearbetas och ska utifrån riskanalysen och informationens krav på skydd tillse att 
så finns. Systemägaren är oftast juridiskt ansvarig för systemet i teknisk bemärkelse. System-
ägaren ska garantera att systemet som kommunen använder uppfyller de krav på säkerhet som 
kommunen har ställt i samband med upphandling eller tjänsteköp. 
 
Systemansvarig är den nämnd, styrelse eller myndighet som ansvarar för den verksamhet där 
systemet används som ett medel att fullfölja uppdraget. Det är den systemansvarige som bär 
det yttersta juridiska ansvaret för användningen av systemet. 
 
I praktiken har den systemansvarige utsett en ansvarig chef i sin förvaltning. Det är denne 
som har ansvar för att det system som används är det bäst lämpade, utifrån förutsättningarna. 
Ansvarig chef ansvarar för att systemet är förvärvat på ett korrekt sätt, att gällande avtal finns 
på plats, att beställningar, uppdateringar och underhåll sker på ett adekvat sätt. Ansvarig chef 
har också ett ansvar för den ekonomiska hållbarheten och utvecklingen. Ansvarig chef ska 
tillse att rollen systemförvaltare tillsätts och har rätt förutsättningar för att klara sitt uppdrag. 
Ansvarig chef ska vid behov informera såväl relevanta delar av den kommunala förvaltnings-
organisationen som systemansvarig om förändringar eller incidenter som berör systemet och 
den information som behandlas. 
 
Systemförvaltaren utses av ansvarig chef och ska vara dennes förlängda arm och den lokala 
experten på systemet inom den kommunala verksamheten, avseende funktionalitet och hand-
havande. Systemförvaltaren ska vara verksamhetens expert på respektive system och vara den 
som inom kommunen har störst förtrogenhet med systemet. Systemförvaltaren ska ha full 
tillgång med samtliga behörigheter i systemet och ha möjlighet att styra behörigheter och 
användarkonton för andra användare inom kommunen. 
 
Innan systemförvaltaren tillträder sin roll ska denne genomgå utbildning i aktuellt system. 
Systemförvaltaren ska i sin tur kunna ge introduktion och utbildning på basnivå till andra 
användare inom verksamheten. 
 
Systemförvaltaren har dock inget ansvar för själva driften av systemet, det åligger leveran-
tören och i vissa fall Åmåls kommuns IT-enhet (i de fall kommunen själv är utvecklare eller 
driftsansvarig av systemet på egna lokala maskiner/nätverk/servrar). Det är dock viktigt att 
systemförvaltaren har en direkt kontaktväg till systemägaren för att kunna rapportera exem-
pelvis buggar och andra problem och snabbt kunna få support och handledning. 
 
Det är även systemförvaltaren som ska vara behjälplig vid migrering, buggtestning vid 
versionsuppgradering etcetera. Systemförvaltaren har en viktig roll i relation till system-
ansvarig och den chef som utsetts att vara beställare/avtalsansvarig, med att påtala behov av 
utveckling, avveckling eller anpassning. 
  



8 
 

Användaren är den som är inne i systemet och arbetar som en del av sin uppgift som med-
arbetare i Åmåls kommun. Det kan finnas olika nivåer av användare eftersom olika befatt-
ningar kan ha varierade rättighet att skriva in information eller ändra i befintlig information. 
Användare kan vara olika typer av handläggare, nämndsekreterare, administratörer, vård-
anställda, lärare med flera som dokumenterar i sitt arbete. 
 
Den som tillför eller ändrar information i systemet är ansvarig för att informationen är riktig 
och korrekt. Det är respektive chefs ansvar att säkerställa att alla medarbetare som ges tillgång 
till ett system som användare också har fått adekvat och tillräcklig utbildning i systemet och 
den information som systemet ska hantera. Användarens ansvar är att hålla sig till den anvi-
sade användningen och de eventuella riktlinjer eller rutiner som arbetsgivaren har tagit fram. 
 
Brukaren är den som har tillgång till hela eller delar av informationen i ett system men utan 
direkt rätt eller möjlighet att påverka innehållet eller lägga till nytt innehåll. Brukare kan 
exempelvis vara medarbetare i kommunen som använder systemet som referens eller kun-
skapskälla eller invånare som själva har insyn i sina uppgifter, exempelvis sina journaler. 
 
Även allmänheten kan således vara brukare av kommunala IT-system med tillhörande infor-
mation, exempelvis genom e-arkiv eller förtroendemannaregister med möjlighet att självstän-
digt söka fram och hämta information. I den mån brukaren självständigt kan lägga till infor-
mation i systemet rör det sig om noteringar eller organisation av den egna informationen i 
syfte att underlätta sitt informationsinhämtande. Ett exempel kan vara att ”favorit-markera” 
delar av information för snabb åtkomst. Brukaren kan i vissa fall också kommunicera med 
kommunen via kommunikationstjänster eller meddelandetjänster som ingår i systemet. 
 
Brukaren är ansvarig för att den information som denne har fått tillgång till hanteras med rätt 
konfidentialitet och inte sprids på ett otillbörligt sätt. Om brukaren är en anställd i Åmåls 
kommun – eller agerar på uppdrag av Åmåls kommun – är det respektive chefs ansvar att 
säkerställa att brukaren fått kunskap om informationens konfidentialitet och på vilket sätt 
informationen får spridas. 
 
Bolag och förvaltningar 
Bolag och förvaltningar ska regelbundet genomföra informationssäkerhetsanalys, minst en 
gång per mandatperiod. Informationssäkerhetsanalysen ska rapporteras till nämnd eller 
styrelse. 
 
IT-enheten 
IT-enheten ska upprätta och förvalta det övergripande dokumentet Handlingsplan IT - 
kontinuitet och drift och övergripande rutiner och riktlinjer relaterade till detta dokument. 
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Personalenheten 
Personalenheten ska upprätta riktlinjer för hantering av individ med skyddad identitet. Vid 
behov ska enheten även upprätta en kontinuitetsplan för enskilt system, exempelvis löne-
systemet. 
 
Informationssäkerhetsutbildning 
Den som har chefsbefattning ska ansvara för att medarbetarna regelbundet får den utbildning 
som är behövlig för att informationssäkerheten ska upprätthållas. 
 
Distansarbete 
Distansarbete är tillåtet efter överenskommelse mellan chef och medarbetare. Vid användning 
av internet/nätverk eller teknisk utrustning som tillhör Åmåls kommun ska medarbetare även 
vid distansarbete följa kommunens olika policys och riktlinjer. 
 
Användning av informationskällor i strid med policys 
Om behov finns av att besöka informationskällor som bryter mot gällande policys och regler, 
eller möjligen kan uppfattas vara av olämplig karaktär men behövs för arbetet, ska berörd chef 
informeras innan informationskällan används. Chefen kan göra undantag om information från 
sådana källor bedöms vara relevant för arbetsuppgiften. Chefen ska då göra tjänsteanteckning 
om detta undantag. 
 
Elektronisk post 
Säkerhetsklassad eller sekretessbelagd information eller annan av medarbetare bedömd 
känslig information får inte skickas via e-post. För den typen av information ska funktionen 
”säkra meddelanden” användas, alternativt kontakt tas med biträdande signalskyddschef eller 
säkerhetsskyddschef som kan skicka via kryptosystemet. 
 
Elektronisk post kan vara föremål för diarieföring, som är en viktig del i att informationen ska 
vara tillgänglig när den behövs. Det är därför chefens ansvar att medarbetarna har tillräcklig 
kompetens om vad som är sekretessbelagd och/eller känslig information och hur sådan ska 
kommuniceras, diarieföras eller raderas. Även information som inte innehåller känsliga 
uppgifter kan vara föremål för diarieföring. 
 
Informationsklassning av kommunens, förvaltningarnas och bolagens informations-
system 
 
Alla informationssystem som hanteras i Åmåls kommuns förvaltningar och bolag ska 
dokumenteras i informationssäkerhetsanalysen och klassificeras enligt nedanstående tabell för 
informationsklassning.  
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*Då information som bedöms höra till ingen eller försumbar nivå inte medför någon eller endast 
försumbar negativ påverkan, ska dessa system inte analyseras vidare i riskmatrisens del 2. Av samma 
anledning blir information som hör till denna nivå inte föremål för några särskilda skyddsåtgärder. 
Nivån finns med i riskmatrisen för att den ska vara komplett och omfatta alla olika informationssystem 
i syfte att kunna spåra roller och ansvar. 

 
Information i begränsat hemlig och högre 
Säkerhetsklassad information i säkerhetskyddsklass begränsad hemlig eller högre, ska endast 
handhas av kommunens signalskyddsorganisation. Påträffas en sådan handling ska den skynd-
samt lämnas eller rapporteras till säkerhetskyddschefen eller biträdande signalskyddschef för 
bedömning och åtgärd. 
 
Säkerhetsklassad personal 
Vilka befattningar som innebär placering i säkerhetsklass bestäms på central nivå. Om förvalt-
ningar, bolag eller enheter anser sig ha det behovet ska kontakt tas med säkerhetskyddschefen 
eller HR-avdelningen. Säkerhetsklassning sker i normalfallet vid nyanställning. 
 
Säkerhetsskyddad upphandling (SUA) 
Innan molntjänster eller andra tjänster av informationshantering läggs ut på tredje part ska en 
analys göras om säkerhetsskyddad upphandling krävs. Denna fråga ska förvaltning eller bolag 
ta upp i E-rådet för vidare bedömning. 
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Ekonomi, inköp, planering 
Upphandling av system ska göras i samråd med kommunens IT-enhet. IT-investeringar ska 
därför ske genom en samordnad planering med IT-enheten. Inköp av datorutrustning såsom 
datorer, skrivare, skanners, digitalkameror, licenser etc. ska ske via IT-enheten. Kostnaderna 
för kommunens gemensamma resurser inom IT-området ska bäras av de verksamheter som 
använder resurserna. 
 
Underhåll av system 
För att upprätthålla en god säkerhets- och funktionsnivå av IT-miljön ska kontinuerliga 
uppdateringar och uppgraderingar ske. Dessa ska ske enligt rutiner för underhåll av system. 
Alla systemuppgraderingar som påverkar verksamheters dagliga drift ska planeras i samråd 
mellan IT-enheten, systemägaren och systemförvaltaren. Den verksamhet som använder 
systemet, eller är beroende av informationen i systemet, ska i god tid informeras så att 
verksamheten kan planeras utan risk för skada eller incidenter. 
 
Standardiserad systemplattform och enhetsflora 
Kommunen ska eftersträva en så standardiserad och homogen miljö som möjligt. Genom att 
begränsa antalet olika enhetsmodeller, operativsystem och andra system kan kommunen 
minska kostsam förvaltning och förenkla sin kravställning. 
 
Hantering av klient med skyddad identitet 
Kunskap om sådan identitet ska begränsas till så få individer som möjligt. Vid frågor eller 
behov ska HR-avdelningen kontaktas. 
 
Revidering och uppföljning 
E-rådet ska ansvara för uppföljning av denna policy och ska bevaka att beslutade åtgärder är 
genomförda samt påminna förvaltningar och bolag om revideringar enligt Åmåls säkerhets-
strategi. Inom E-rådet har säkerhetssamordnaren ett särskilt ansvar för revidering och upp-
följning. 
 

Bilagor 

Bilaga 1: Övergripande kommunal handlingsplan IT- och informationssäkerhetspolicy 

Bilaga 2: Mall övergripande kommunal informationssäkerhetsanalys 
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Bilaga 1 till IT- och informationssäkerhetspolicy 

Övergripande kommunal handlingsplan 
Nedanstående styrning ska ses som en minsta gemensam nämnare. Handlingsplanerna hindrar 
inte att förvaltningar och bolag kan komplettera med lokala bestämmelser (som ej strider mot 
styrdokumenten). Det finns en skyldighet att agera om det ökar informationssäkerheten eller 
medvetandegör risker i våra informationssystem. 

Styrning handlingsplan förvaltningar och bolag: 

 Förvaltningar och bolag ska genomföra en riskmatris för informationssäkerhet i 
enlighet med den kommunövergripande mallen (se bilaga). 

 Riskmatrisen ska innehålla en förteckning av samtliga informationssystem och ange 
vem som är systemägare, systemansvarig, systemförvaltare, användare och brukare 
(del 1). 

 Av förteckningen ska också framgå detaljer kring systemets driftsform. 

 Förvaltningar och bolag ska ta fram en egen handlingsplan för informationssäkerhet 
kopplat till den egna riskmatrisen. Planen ska ha tidsperspektivet av en mandatperiod. 

 Riskmatris, handlingsplan över samtliga informationssystem ska godkännas av 
respektive nämnd/styrelse. 

 Följande ärenden ska minst ingå och vara definierade  i handlingsplanerna: 
Digitaliseringsbehov, behov av administrativa åtgärder, behov av tekniska 
skyddsåtgärder samt övergripande tidsplan. 

Handlingsplan IT - kontinuitet och drift ska minst innehålla: 

 Villkor för aktivering av kontinuitetsplan 

 Inledande aktiviteter 

 Åtgärder avbrottsplan 

 Aktivering av reservdrift 

 Återgång till normaldrift 

 Informationsspridning och informationskanaler 

 Kontaktpersoner 

Följande IT-rutiner och riktlinjer ska tas fram: 

 Rutiner vid anställning och avslut av anställning  

 IT-användaravtal och åtkomsthantering 

 Incidentrapportering avseende IT 

 Beställning till IT-enheten 

 Riktlinjer vid anskaffning av IT-system och IT-utrustning 

 Rutiner vid underhåll av system 

 Riktlinjer för dataskydd, lösenord och kryptering 

 Rutiner för licenshantering 
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Bilaga 2 till IT- och informationssäkerhetspolicy 

Mall övergripande kommunal informationssäkerhetsanalys 
Denna mall finns digitalt kontakta säkerhetsstrategen 

 



 

Åmåls kommun  Protokollsutdrag  
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum  Sida 

 2020-12-02  1 (1) 
 

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Dnr KS 2020/410 

KS § 267 Bildande av samverkansbolag - 
Nodena AB 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer beslutet från 
styrelsen i Stadsnät i Åmål AB gällande bildande av samverkansbolag Nodena 
AB. 

Sammanfattning av ärendet 
Styrelsen i Stadsnät i Åmål AB, SÅAB, har fattat beslut om att godkänna att 
MittNät AB förvärvar 25 % av aktierna i ett nybildat bolag, Nodena AB samt att 
MittNät AB tillträder som part i aktieägaravtalet. Styrelsen föreslår att 
kommunfullmäktige fastställer styrelsens beslut.  

Stadsnät i Åmål AB, så som delägare i MittNät AB föreslås etablera ett samägt 
bolag, Nodena AB, i en samverkan med andra stadsnätskluster; Kumbro AB med 
säte i Örebro, Fibra AB med säte i Västerås och Utsikt Bredband AB med säte i 
Linköping, för att tillgängliggöra grundläggande infrastruktur till en marknad av 
nationella operatörer. Syftet är att främja en hållbar och framtidssäker 
bredbandsutveckling som bidrar till nytta, ökad konkurrens och andra mervärden 
för kommunens invånare, näringsliv och offentlig verksamhet.  

Beslutet i Stadsnät i Åmål AB förutsätter att MittNät AB:s styrelse fattar beslut 
om delägarskap i Nodena AB. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 november 2020 § 196 
- Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare den 12 november 2020 
- Protokoll från SÅAB den 11 november 2020 
- Bilaga 1: Tjänsteskrivelse av VD SÅAB den 1 november 2020 
- Bilaga 2: Aktieägaravtal 
- Bilaga 3: Bolagsordning 
- Bilaga 4: Ägardirektiv 

Beslutet skickas till 
Stadsnät i Åmål AB 
__________ 

aaidator
Textruta
Ärende 7
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Kommunledningskontoret Datum Diarienummer Sida 
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Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post Org.nr Bankgiro Webb 
Box 62 
662 22 Åmål 

Kungsgatan 26 
Åmål 

0532-170 16   ida.tornestrand@amal.se 212000-1587 991-2353 www.amal.se

 

 

Bildande av samverkansbolag Nodena AB 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer beslutet från 
styrelsen i Stadsnät i Åmål AB gällande bildande av samverkansbolag Nodena 
AB. 

Sammanfattning av ärendet 
Styrelsen i Stadsnät i Åmål AB, SÅAB, har fattat beslut om att godkänna att 
MittNät AB förvärvar 25 % av aktierna i ett nybildat bolag, Nodena AB samt att 
MittNät AB tillträder som part i aktieägaravtalet. Styrelsen föreslår att 
kommunfullmäktige fastställer styrelsens beslut.  

Stadsnät i Åmål AB, så som delägare i MittNät AB föreslås etablera ett samägt 
bolag, Nodena AB, i en samverkan med andra stadsnätskluster; Kumbro AB med 
säte i Örebro, Fibra AB med säte i Västerås och Utsikt Bredband AB med säte i 
Linköping, för att tillgängliggöra grundläggande infrastruktur till en marknad av 
nationella operatörer. Syftet är att främja en hållbar och framtidssäker 
bredbandsutveckling som bidrar till nytta, ökad konkurrens och andra mervärden 
för kommunens invånare, näringsliv och offentlig verksamhet.  

Beslutet i Stadsnät i Åmål AB förutsätter att MittNät AB:s styrelse fattar beslut 
om delägarskap i Nodena AB. 

Kommunledningskontorets ståndpunkt 
Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige fastställer styrelsen i 
SÅAB beslut. 

Ekonomiska konsekvenser 
För att satsa i bolaget dvs finansiera de tjänster som behövs verkställa avser 
delägarna satsa sammanlagt 6 mnkr vilket innebär 1,5 mnkr där Stadsnät i Åmål 
AB bär 5% motsvarande 75 000 kr. MittNät avser finansiera de 1,5 mnkr 
genomutökade lån. 

Måluppfyllelse 
Beslutet går i linje med det strategiska utvecklingsmålet ” I Åmål ska alla kunna 
leva under trygga och goda förhållanden”.  

Kommunstyrelsen 



 

Åmåls kommun  Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret Datum Diarienummer Sida 
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Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare den 12 november 2020 
- Protokoll från SÅAB den 11 november 2020 
- Bilaga 1: Tjänsteskrivelse av VD SÅAB den 1 november 2020 
- Bilaga 2: Aktieägaravtal 
- Bilaga 3: Bolagsordning 
- Bilaga 4: Ägardirektiv 
 

 

 

Ida Tornestrand 
Kommunsekreterare 
Kansli- och utredningsenheten 

Björn Skog 
Kansli- och utredningschef 
Kommunledningskontoret 

 

 

Beslutet skickas till 

Stadsnät i Åmål AB 









   Bilaga 1 
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Postadress Besöksadress E-post Telefon Organisations nr. 

Box 32 Hjeltegatan 11 stadsnat@amal.se 0532-77 72 00 556708-7530 
662 21 Åmål  Hemsida  

  www.stadsnatamal.se  

    Till Styrelsen för Stadsnät i Åmål AB 

      

 

 

 

 

 

 Bildande av samverkansbolag, Nodena AB 

 
Stadsnät i Åmål AB, så som delägare i MittNät AB föreslås etablera ett samägt bolag, Nodena AB, i 

en samverkan med andra stadsnätskluster; Kumbro AB med säte i Örebro, Fibra AB med säte i 

Västerås och Utsikt Bredband AB med säte i Linköping, för att tillgängliggöra grundläggande 

infrastruktur till en marknad av nationella operatörer. Syftet är att främja en hållbar och framtidssäker 

bredbandsutveckling som bidrar till nytta, ökad konkurrens och andra mervärden för kommunens 

invånare, näringsliv och offentlig verksamhet. 

Beslutet i Stadsnät i Åmål AB förutsätter att MittNät AB:s styrelse fattar beslut om delägarskap i 

Nodena AB. 

 
Stadsnät i Åmål AB var 2015 med och bildade MittNät AB, ett samverkans-/intressebolag 

tillsammans med andra kommunala stadsnät i syfte att effektivt, lokalt och med kvalitet agera som en 

Stadsnätsoperatör på stadsnätsmarknaden. Samverkan med andra kommunala stadsnät har sedan 2015 

visat sig vara ett effektivt sätt att bedriva stadsnät. MittNät AB är ett attraktivt stadsnät för Tjänste-

leverantörer med en bred innehållsportfölj av nationella och lokala leverantörer och kan på ett sådant 

sätt bedriva kommunal utveckling. 

Dagens kommunikationsmarknad av grossisttjänster ändras;  

 med ökat antal kundförfrågningar i den digitaliseringstakt som Sverige genomgår samt 

 med ökat antal nationella kundförfrågningar. 

Det är en marknad av grundläggande digital infrastruktur som idag genererar 4,7 miljarder kr per år 

enligt Post och Telestyrelsen. Lokala kommunala stadsnät får en mindre del av dessa kund-

förfrågningar då kunderna inte önskar hyra en större mängd fiberanslutningar från 160 st. lokala 

stadsnät. Dessa kunder önskar en enkelhet, snabbhet och transparens. 

Syftet med ett gemensamt bolag är att Stadsnät i Åmål AB och övriga delägare i MittNät AB ska få 

fler kundförfrågningar samt ej förlora de affärer som vi har idag. Det gemensamma bolaget 

Nodena AB ger ett organisationsnummer där det blir enkelt bland annat med en kontaktyta vid köp-

sälj, ett driftnummer, gemensamma prismodeller för att underlätta affärer. 

 

 

 

 

  

 

 



 

  

 
Samverkan i bolagsform mellan kommunala stadsnät sker på flera 

platser i Sverige. Bland annat i Norrbotten (IT-Norrbotten), 

Västerbotten (AC-net), södra Norrland (Norrsken), västra Sverige 

(Netwest) samt södra Sverige (Sydlänk). 

 

De kommunala stadsnätskluster som har haft kontakter med varandra 

för att sondera samverkan är förutom MittNät AB, Kumbro AB 

stadsnät med säte i Örebro, Fibra AB med säte i Västerås samt Utsikt 

Bredband AB med säte i Linköping. 

 

Förutom den mängd anslutningar som dessa fyra stadsnätskluster som 

nätägare äger kommer även bolaget hyra förbindelser i angränsande 

kommuner och nätägare i de fall kund efterfrågar detta. 

 
 Delägarnas och ägarnas relation till Nodena AB 

 

De samverkande parterna, delägarnas, relation kommer ha två inriktningar. Delägarna kommer (1) 

dela ägarskapet lika i fyra lika delar, 25% aktieandel. Delägarna kommer även (2) att sälja tjänster till 

bolagets verksamhet. MittNät AB har fått uppdraget att sälja ekonomitjänster och VD-skap. 

Delägarna kommer även köpa (2) köpa tjänster av Nodena. 

I det förslag som läggs fram kommer MittNät AB äga 25% aktieandel vilket är 1 av fyra delägare lika. 

Det är fyra starka stadsnätskluster som väl motsvarar respektive parts andel av utbyte. 

 

   
  

Bolaget styrelse ska vid bolagets bildande bestå av 4 styrelseledamöter och fyra suppleanter. Varje 

delägare utser en ledamot och en suppleant. Bolagets styrelse utser inom sig ordförande samt 

verkställande direktör, ej från samma Aktieägare samt roterande i 2 års intervaller.  

Till styrelsen föreslås ett Ägarsamråd bestående med ett ombud för varje Aktieägare. Syftet är att 

skapa en god ägarstyrning och ska vara Aktieägares forum för diskussioner och samråd avseende för 

Nodena väsentliga frågor såsom ägardirektiv, policys, verksamhetsinriktning, finansiering och 

satsningar. 

Syftet är att försöka erhålla en styrelsesammansättning som innehar en för Nodena lämplig 

kompetensbredd. 

Beslut i styrelsen ska ske med kvalificerad majoritet. 

 

Ekonomiska aspekter 

Nodenas kostnader består av inköp av tjänster/kompetens från delägarna. Nodena kommer inte 

anställa egen personal. Nodena avser inte i ett inledande skede förvärva annat kapital eller andra 

investeringar. Nodena behöver upprätta enklare marknadsmaterial med centrala kontaktytor för sälj, 

leveranskoordinering och NOC.  

Nodena kommer hyra delägarnas och de andra nätägarnas fiberanslutningar för att samla dessa och 

offerera samlat till kunder. Nodenas kostnader kommer bestå av dessa hyror. Intäkten består av de 

förbindelser som hyr ut där 10% stannar för att finansiera bolaget. År 3 väntas bolagets omsättning 

vara i storlek att finansiera bolaget i sin helhet. Därefter väntas bolaget generera vinst. 

SÅAB

Mittnät Kumbro Fibra Utsikt

Ägarforum

Ägardirektiv

Nodena

Styrelse (resp VD i ägarbolagen)

VD (utses bland styrelsen initialt)

Resurser från ägarbolagen

Figur: Samverkansområdet 

för Nodena; MittNät i 

orange, Kumbro i gult, 

Fibra i blått, Utsikt i 

grönt samt angränsande 

kommuner. 



 

 

För att satsa i bolaget dvs finansiera de tjänster som behövs verkställa avser delägarna satsa 

sammanlagt 6 mnkr vilket innebär 1,5 mnkr där Stadsnät i Åmål AB bär 5% motsvarande 75 000 kr. 

MittNät avser finansiera de 1,5 mnkr genomutökade lån. 

 

  
 

 
 Särskilda rättsliga aspekter 

Vid bildandet av dotterbolaget MittNät AB togs särskilda rättsliga aspekter av juridisk karaktär som 

även kan användas i Nodena AB. Dessa särskilda frågor som studerades var; 

Ingen upphandlingsskyldighet genom det sk Telekomundantaget. 

Kommunalrättsliga aspekter på aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv. 

I diskussionen om Nodenas bildande har särskilda rättsliga aspekter diskuterats kring den 

kommunalrättsliga principen om Lokaliseringsprincipen och bolagets möjlighet att hyra förbindelser 

av andra nätägare utanför delägarna till bolaget. En rättslig genomgång och PM har genomförts av 

Front Advokater som bedömer detta genomförbart. I samma PM påpekas en gråzon då denna typ av 

affärer aldrig rättsligen prövats. 

 

Bilagor 

Bilaga 2 Förslag till aktieägaravtal 

Bilaga 3 Förslag till bolagsordning 

Bilaga 4 Förslag till ägardirektiv 

 

  

Förslag till beslut 

1. Styrelsen godkänner att MittNät AB förvärvar 25% av aktierna i ett nybildat bolag, 

Nodena AB. 

2. Styrelsen godkänner att MittNät tillträder som part i aktieägaravtalet. 

3. Styrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar fastställa styrelsens beslut. 

 

 

 

 

 Stadsnät i Åmål AB 

 

 

 Magnus Dalsbo 

 VD 

Kalkyl fem år

2021 2022 2023 2024 2025

Större förbindelser 2,0 7,9 15,4 23,3 34,0

Mindre förbindelser 1,1 3,5 6,6 9,8 12,9

Summa intäkter 3,1 11,4 22,0 33,1 46,9

Fiberhyra -2,8 -10,3 -19,8 -29,8 -42,2

Övriga kostnader -2,4 -2,2 -2,3 -2,3 -2,3

Summa kostnader -5,2 -12,5 -22,1 -32,1 -44,5

Resultat -2,1 -1,1 -0,1 1,0 2,4



Final 2020-10-26 

2020-10-09 

 
AKTIEÄGARAVTAL 

Mellan nedanstående aktieägare (Aktieägarna) i Nodena AB, [organisationsnummer] (Bolaget) har denna dag 
träffats följande avtal (Aktieägaravtalet). 

 

Aktieägarna: 1. Fibra AB, org.nr: 556907-6200 

 2. Utsikt Bredband AB, org.nr: 556808-1052 

 3. Mittnät AB, org.nr 556991-2800 

 4. KumBro Stadsnät AB, org.nr: 556611-7619 

 

1. Bakgrund och syfte 
 
Varje enskild Aktieägare har, direkt eller genom annat bolag, investerat i anläggandet av fibernät inom den eller 
de kommuner där Aktieägaren är verksam. I dessa fibernät bedriver respektive Aktieägare stadsnätsverksamhet 
på lokal nivå. I syfte att öka fibernätens utnyttjande och för att möta kundernas önskemål om att kunna köpa 
förbindelser på en regional marknad från en part, har Aktieägarna nu beslutat att genom Bolaget möta kunderna 
som en part både avseende försäljning och leverans. Respektive Aktieägare, eller i förekommande fall dess 
ägare, ska fortsatt äga dess lokala fibernät, inklusive eventuell aktiv utrustning. Parternas respektive initiala 
ägarandel och ekonomiska engagemang som aktieägare har bestämts så att de bedöms motsvara parternas 
respektive utbyte av samverkan. Bolaget syftar till att skapa värde för Aktieägarna och vinstmedel är inte avsedda 
att öka Bolagets egna kapital utan istället delas ut till Aktieägarna i proportion till ägarandel. 
 
Aktieägarna kan även, i enlighet med villkoren i Aktieägaravtalet, kunna besluta att erbjuda kommuner eller 
kommunala bolag som bedriver verksamhet i geografisk anslutning till Aktieägarnas verksamhetsområden att, i 
första hand, ingå partneravtal med Bolaget eller, i andra hand, att bli aktieägare i Bolaget och därmed tillträda 
Aktieägaravtalet som part.  

Mot bakgrund av att Aktieägarna är aktiebolag som ägs av olika kommuner i Sverige är Aktieägarna införstådda 
med att kommunallagens bestämmelser om kommunala bolag kommer vara tillämpliga på Bolaget.  

Genom detta Aktieägaravtal avser Aktieägarna att reglera sina mellanhavanden avseende ägandet av Bolaget 
och bedrivandet av Bolagets verksamhet. Vid bristande överensstämmelse mellan innehållet i bolagsordning och 
detta Aktieägaravtal, ska Aktieägaravtalets bestämmelser, Aktieägarna emellan, äga företräde.  

Aktieägarna skall verka för att främja och trygga Bolagets sunda utveckling och affärsmässiga skötsel.  

Aktieägaravtalet omfattar samtliga Aktieägares vid var tid innehavda aktier. 

 

2. Bolagets verksamhet 
 

Bolagets verksamhet skall bestå av att vidaresälja ägarnas svartfiber-, kapacitets- och våglängdstjänster i syfte 
att generera affärer till respektive Aktieägare, samt tillkommande tjänster av liknande karaktär. Bolaget skall 
tillhandahålla samordnad leverans och support av tjänsterna gentemot Bolagets kunder. Bolaget tecknar 
enhetliga avtal med respektive Aktieägare om villkor för vidareförsäljning av dessa tjänster. Bolaget tecknar även 
enskilda avtal med Aktieägarna för inköp av stödfunktioner för att kunna bedriva verksamheten. Avtal mellan 
Bolaget och Aktieägare skall vara på marknadsmässiga villkor. 
 
Bolaget kan göra affärer som omfattar en eller flera av Aktieägarnas regioner. Det är respektive Aktieägare som 
beslutar om affärer inom den egna regionen ska göras av Bolaget eller ägaren själv. 
 
Bolaget skall teckna partneravtal med stadsnät utanför ägarsfären, men inom det geografiska område Bolaget är 
verksamt i, detta i syfte att tillhandahålla bättre täckningsgrad för Bolagets tjänster i den region som Bolaget är 
verksamt i. 
 
Bolagets huvudsakliga marknadsområde utgör de gemensamma regioner där ägarna är verksamma det vill säga 
de södra delarna av mellersta Sverige (Värmland inklusive Dalsland och Dalarna, Västmanland, Östergötland, 
Sörmland och Närke) enligt bilaga 2. 

 
 

3. Bolagets mål 
 



 2 

Bolagets styrelse skall årligen ta fram en affärsplan, vari Bolagets mål anges. Planen skall följas upp och 
utvärderas av ett Ägarråd ("Ägarråd"), se punkt 9, samt Bolagets styrelse. Rapporter och redovisningar från 
bolagsledningen skall ske utifrån målen som anges i planen.   

Målet med bolaget är att som en part möta en regional efterfrågan för att generera affärer till respektive stadsnät. 

Bolaget ska inom ramen för de grundsatser som gäller för kommunala verksamheter, om inte undantag gäller för 
viss verksamhet eller åtgärd, enligt kommunallagen (2017:725) agera affärsmässigt. Bolagets olika 
delverksamheter ska långsiktigt vara självfinansierade.  

 
 
4. Bolagsordning och ägardirektiv 
 
Bolaget ska bedriva sin verksamhet i enlighet med dess bolagsordning samt i enlighet med från tid till annan 
antagna ägardirektiv, vilka ska gälla till dess beslut fattats om annat. Bolagsordningen skall, intill dess att den kan 
komma att ändras i enlighet med bestämmelserna i detta avtal, ha den lydelse som framgår av Bilaga 1, 
Bolagsordning för Nodena AB. Ägardirektiven ska vid avtalets början vara de som framgår av Bilaga 2.  
 
 
5. Ägarandelar 
 
Bolaget skall ha ett aktiekapital på 100 000 kronor. Antalet aktier skall vara 1000 stycken med ett nominellt belopp  
På 100 kronor per styck. Varje aktie motsvarar en röst. 
 
Bolagets aktier fördelas mellan Aktieägarna enligt följande: 
 
   Aktier (st) Ägarandel (%) 

Fibra AB:    250 25 

Utsikt Bredband AB 250 25 

Mittnät AB    250 25 

KumBro Stadsnät AB 250 25 

Summa:   1000 st 100 % 
 
 
Om Aktieägarna beslutar att det ska intas nya aktieägare i Bolaget är utgångspunkten att det ska ske genom 
beslut om riktad nyemission av 250 st nya aktier i Bolaget till varje sådan ny aktieägare samt att dessa nya 
aktieägare då även ska bidra till finansieringen av Bolaget i samma utsträckning som befintliga Aktieägare har 
gjort vid den aktuella tidpunkten. Varje ny aktieägare ska även vara skyldig att tillträda detta Aktieägaravtal som 
part.  

 

6. Avtal före bolagets bildande 

Vid bolagets bildande ska befintliga kundavtal som tecknats med enskild Aktieägare överlåtas till Bolaget förutsatt 
att  

(i) avtalet omfattar en affär som efter Bolagets bildande hade omfattats av Bolagets verksamhet enligt 
Aktieägaravtalet,  

(ii) avtalet har tecknats efter tidpunkten av mellan Aktieägarna underskriven avsiktsförklaring angående 
samarbete m a p regional försäljning, och  

(iii) samtliga Aktieägare varit delaktiga i beslut om att kundavtalet ska tecknas 

Redan gjorda avrop under sådana avtal ska ekonomiskt tillkomma Bolaget. Det åligger den Aktieägare som är 
part i sådant avtal att säkerställa att överföring enligt denna punkt är möjlig.  

 
 
7. Styrelsen, revisorer och VD 
 
Bolagets styrelse skall vid Bolagets bildande bestå av 4 styrelseledamöter och 4 suppleanter. Varje aktieägare 
utser varsin ledamot och suppleant. Antalet ledamöter och suppleanter kan dock bli fler i följande situationer:  

(i) Om antalet aktieägare vid någon tidpunkt är färre än fyra ska befintliga aktieägare utse två 
ledamöter och två suppleanter vardera.  

(ii) Om antalet aktieägare är fyra eller fler så utser varje aktieägare varsin ledamot och suppleant. 
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Aktieägarnas val fastställs genom beslut på bolagsstämma. 
 
Suppleanterna skall tjänstgöra i sådan ledamots ställe som är utsedd av samma Aktieägare som suppleanten. 
 
Bolagets styrelse utser inom sig ordförande årligen vid de årets konstituerande styrelsemöte. Bolagets ordförande 
ska inte vara från samma Aktieägare som verkställande direktör. Ordförandeskapet skall rotera i 2 års intervaller 
men kan om enig styrelse beslutar i undantagsfall innehas ett tredje år. 
 
Bolagets verkställande direktör väljs av styrelsen och kan vara ledamot eller suppleant i bolaget. Verkställande 
direktör skall rotera i 2 års intervaller men kan om enig styrelse beslutar i undantagsfall innehas ett tredje år.
  
Styrelsen skall sammanträda minst fyra (4) gånger per år. 
 
Suppleanter skall kallas till och har rätt att närvara vid styrelsens samtliga sammanträden. 
 
Jäv för styrelseledamot ska inte anses föreligga enbart av den anledningen att frågan avser ett förhållande mellan 
Bolaget och en Aktieägare som ledamoten är anställd i eller har annat engagemang med.  
 
Revisor och lekmannarevisor skall utses i enlighet med Bolagsordningen. Lekmannarevisor jämte suppleant utses 
och arvoderas av den kommun som kontrollerar den Aktieägare som ansvarar för Bolagets ekonomifunktion. 
 
Bolagets firma tecknas av två styrelseledamöter i förening. Därutöver kan specifika fullmakter komma att utfärdas.  
 
Aktieägarna är överens om att till Bolagets styrelse utse personer som är verksamma i respektive aktieägare eller 
i koncern vari aktieägaren ingår. Aktieägarna är därför överens om att någon ersättning till styrelseledamot eller 
styrelsesuppleant inte ska utgå. Aktieägarna förbinder sig dock att tillse att den som utses till styrelseledamot eller 
suppleant inom ramen för sin anställning hos Aktieägarna tillåts att lägga erforderlig tid på arbete med Bolaget.  

 
 

8. Beslut i styrelsen och på bolagsstämma 
 
För giltigt beslut vid styrelsemöte och bolagsstämma krävs följande kvalificerad majoritet: 
 
- Styrelsemöte: För beslut där ärendet avgörs, dvs beslut som inte endast avser beredning av ärende till 
bolagsstämman, krävs en majoritet om minst 75% av det totala antalet utsedda ledamöter. 
 
- Bolagsstämman: För beslut krävs en majoritet om minst 75% av Bolagets samtliga aktier. 
Om beslut inte kan fattas av styrelsen på grund av att erforderlig majoritet saknas, ska ärendet på yrkande av 
styrelseledamot hänskjutas till avgörande på bolagsstämma. 
 
Beslut om nytillkommen aktieägare enligt punkt 14 kräver enhällighet mellan Aktieägarna.   
Kan erforderlig majoritet inte uppnås i en fråga, ska frågan avföras från dagordningen. Om frågan av detta skäl 
två gånger avförs från dagordningen kan vilken som helst av Parterna inom 14 dagar därefter genom skriftligt 
meddelande till övriga Parter påkalla medling enligt reglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. 
Om det efter en månad från det att medlingen påbörjats visar sig att erforderlig majoritet inte kan uppnås, äger 
Part rätt att begära att styrelsen kallar till extra bolagsstämma varvid beslut ska tas om likvidation av Bolaget, om 
inte Parterna kan enas om en annan lösning.  
 
Frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt skall hanteras i den särskilda ordning som 
kommunallagen (2017:725) och ägardirektivet stadgar. Det föregående innebär bland annat att en fråga som 
minst en av ägarna bedömer är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt inte ska fattas beslut om på 
styrelsemöte eller bolagsstämma förrän den eller de berörda kommunfullmäktige tagit ställning.   
 
 
9. Ägarråd 
 
Aktieägarna skall bilda ett Ägarråd bestående av ett ombud för varje Aktieägare. Ägarrådets syfte är att skapa en 
god ägarstyrning och skall vara Aktieägarnas forum för diskussioner och samråd inför erforderligt beslut i 
respektive Aktieägares beslutande organ samt vid bolagsstämman, avseende för Bolaget väsentliga frågor såsom 
ägardirektiv, Bolagets policys, verksamhetsinriktning, finansiering och satsningar. Ägarrådet skall föra en 
kontinuerlig dialog med Bolaget och förse Aktieägarna med samma information och underlag för vidare 
behandling och, om så erfordras, beslut. Aktieägarnas styrning av Bolaget skall ske genom formella beslut på 
bolagsstämman. 
 
Förslag till styrelsesammansättning diskuteras på Ägarrådet och lämnas vidare till respektive Aktieägares 
beslutande organ, innan ledamöterna utses genom beslut på bolagsstämman. Syftet skall vara att försöka erhålla 
en styrelsesammansättning som innehar en för Bolaget lämplig kompetensbredd. 
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Ägarrådet skall sammanträda regelbundet, dock minst två gånger per år. Målsättningen är att ordinarie Ägarråd 
skall ske 1-2 månader före årsstämman. 
 
Aktieägarna skall via Ägarrådet bidra till en aktiv ägarstyrning. 
 
Samtliga Aktieägare ges genom Ägarrådet rätt till insyn i Bolagets verksamhet. Ägarrådet är det forum som 
primärt ska tillgodose Aktieägarnas insynsrätt. Om part i tiden mellan Ägarrådets sammanträden efterfrågar 
information om Bolaget ska Bolaget delge informationen till samtliga Aktieägare.  
 
 
10. Bolagets finansiering och vissa kostnader 
 
I samband med Bolagets bildande, eller i förekommande fall vid efter Bolagets bildande, nytillkommen aktieägare, 
ska varje enskild Aktieägare tillföra Bolaget 1 500 000 kr som ovillkorat aktieägartillskott. Därutöver skall 
finansiering av Bolagets verksamhet i första hand ske genom ianspråktagande av Bolaget internt genererade 
medel.  
 
Aktieägare har utöver vad som anges i första stycket ingen skyldighet att tillskjuta kapital, ställa säkerhet eller 
pant eller på annat sätt bidra till Bolagets finansiering. Parts eventuella ytterligare bidrag till finansiering fordrar 
enighet mellan parterna och ska ske i proportion till parts ägarandel och i övrigt på likställda villkor, såvida inte 
parterna enas om annat.   
Om Aktieägarna beslutar att tillföra kapital till Bolaget ska det primärt ske genom aktieägartillskott.  
 
Vid finansiering via eller av Aktieägarna skall varje Aktieägare svara för sådan andel som motsvarar sitt 
aktieinnehav. 
 
 
11. Policyer, riktlinjer mm 
 
Bolaget skall verka för sådan samordning med Aktieägarna och dess koncerner som är till fördel för Bolaget, utan 
att strida mot de lagar och andra författningar som gäller inom Bolagets verksamhetsområde. Sådan samordning 
kan exempelvis gälla användande av samma policyer och riktlinjer, samutnyttjande av resurser samt andra 
effektiviseringar. 
 
 
12.  Nyemission med anledning av kapitalbehov 
 
Nyemissioner skall utformas så att alla befintliga Aktieägare äger rätt att delta på samma villkor och teckna en 
andel av nyemitterade aktier som motsvarar respektive Aktieägares befintliga andel. 
 
Om en Aktieägare väljer att avstå sin rätt att teckna nyemitterade aktier helt eller delvis, skall ej tecknade aktier 
erbjudas övriga befintliga Aktieägare. Om överteckning uppstår så skall de nyemitterade aktierna fördelas i 
proportion mellan intresserade Aktieägares tidigare andel. 
 
Part som enligt sådan överenskommelse helt eller delvis avstår från att delta i Bolagets emission av aktier eller 
andra värdepapper som medför rätt till aktier i Bolaget, accepterar därigenom också den reduktion av partens 
ägarandel i Bolaget som avstående medför.   
 
Nyemissioner skall utformas så att alla Aktieägare ges minst 90 dagars teckningstid. 
 
 
13. Nyemission med anledning av nytillkommen ägare 
 
Nyemissionen skall utformas så att nytillkommen ägare äger rätt att teckna samtliga nyemitterade aktier som skall 
motsvara den ägarandel som den nytillkommande ägaren skall ges enligt överenskommelse mellan samtliga 
Aktieägare som är närvarande på bolagsstämman.  
 
Befintliga Aktieägare har ej rätt att teckna nyemitterade aktier där nyemission skett med anledning av 
nytillkommen ägare. 
 
 
14. Förköpsrätt vid överlåtelse av aktier  
 
Utöver vad det i bolagsordningen stadgas om hembud skall följande gälla vid överlåtelse av aktie i Bolaget. Om 
inte samtliga övriga Aktieägare skriftligen godkänner, får Aktieägare inte överlåta sina aktier tidigare än 2025-12-
31. Förbudet gäller inte överlåtelse enligt punkt 16. 
 
Aktie i Bolaget får inte i någon form överlåtas utan att först ha erbjudits övriga Aktieägare. 
Innan erbjudande om förköp får ske skall överenskommelsen om förfarande vid utträde, som kan ha träffats 
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mellan Aktieägarna, ha följts. Vid överlåtelse av en Aktieägares aktier ska även av denna Aktieägare lämnade 
aktieägarlån till Bolaget ingå i överlåtelsen. 
 
Erbjudande om förköp skall ske skriftligen till Bolagets styrelse. Av erbjudandet ska framgå de villkor som gäller 
för förköpet. Styrelsen ansvarar för att meddela övriga Aktieägare under deras i aktieboken angivna adresser om 
förköpserbjudanden. Det åligger Aktieägare, som önskar utnyttja sin rätt att lösa erbjudna aktier, att underrätta 
styrelsen härom genom skriftligt meddelande, som skall vara styrelsen till handa inom en (1) månad efter det att 
erbjudandet från den Aktieägare som vill överlåta aktierna avsändes. Styrelsen ansvarar för att meddela 
erbjudande Aktieägare om de Aktieägare som önskar utnyttja sin förköpsrätt. Anmäler sig flera Aktieägare skall 
fördelningen dem emellan, så långt detta är möjligt, ske i förhållande till deras andel av det totala aktiekapitalet vid 
tidpunkten för erbjudandet. Resterande aktie eller aktie ska vara föremål för indragning enligt aktiebolagslagen 20 
kap. 1-2 §§.  
 
Erbjudande om förköp kan bara utnyttjas för samtliga de aktier som erbjudandet omfattar. 
 
Vid förköp skall lösenbeloppet för varje aktie utgöras av dess andel av justerat eget kapital enligt 
bolagsstämmans senast godkända årsredovisning, om inte utvecklingen i Bolaget sedan dess föranleder annat. 
Om enighet ej kan uppnås, fastställs värdet av Bolagets revisor.  
 
Vid inlösen av aktier skall Aktieägare erlägga lösenbeloppet inom en tid av en (1) månad räknat från den dag då 
enighet nåtts om lösenbeloppets storlek eller – om lösenbeloppet fastställts av revisorn – från den dag revisorns 
beslut meddelades. 
 
Om någon Aktieägare inom föreskriven tid anmäler sig vilja lösa erbjudna Aktier, men ej inom föreskriven tid 
erlägger betalning för sig tilldelade aktier, skall dessa aktier inom fjorton (14) dagar erbjudas de övriga Aktieägare 
som anmält intresse och betalat för sig tilldelade aktier. För detta erbjudande skall i övrigt gälla samma regler som 
för det första erbjudandet. 
 
Om inte någon Aktieägare inom föreskriven tid anmäler sig vilja lösa erbjudna aktier eller Aktieägare inte inom i 
fjärde och femte styckena ovan föreskriven tid erlägger betalning för aktierna, äger den erbjudande Aktieägaren 
rätt att inom två (2) månader efter nämnda tidpunkts utgång låta överlåta de erbjudna aktierna till kommun eller av 
kommun majoritetsägt aktiebolag och att förvärvaren i samband med sitt förvärv av aktierna skriftligen förklarar 
sig tillträda detta Aktieägaravtal som part.  
 
Aktieägarnas lösningsrätt enligt bolagsordningen (hembud) påverkas ej av Aktieägares utnyttjande eller icke 
utnyttjande av förköpsrätten.  
 
Talan i en fråga om förköp måste väckas inom två månader från den dag då den som ville utöva förköpsrätt 
anmälde detta till bolagets styrelse, varvid punkt 25 i Aktieägaravtalet skall tillämpas. 
 
Aktieägare ska erbjuda övriga Aktieägare att förvärva dennes aktier, varvid denna punkt 14 ska äga motsvarande 
tillämpning, om:  

- avtalet mellan den förstnämnda Aktieägaren och Bolaget om vidareförsäljning av Aktieägarens tjänster 
upphöra att gälla, eller 

- förstnämnda Aktieägaren inte längre direkt eller indirekt ägs till 100 % av en eller flera kommuner 
 
 
15. Överlåtelse av aktier inom Aktieägares koncern 
 
Aktieägare har rätt att, utan tillämpning av förköps- eller hembudsklausulerna, helt eller delvis överlåta sina aktier 
i Bolaget till annat bolag som ingår i samma koncern som den överlåtande Aktieägaren om följande 
förutsättningar är uppfyllda:  

- den nya ägaren direkt eller indirekt ägs till 100% av en eller flera kommuner, 
- överlåtande Aktieägaren skall efter överlåtelsen svara för att den nya ägaren tillträder Aktieägaravtalet; 
- vid överlåtelse av den överlåtande Aktieägarens aktier skall den nya ägaren genom påtecknande av 

detta avtal inträda som part däri, den överlåtande Aktieägaren ska dock, fram till dess att den nya 
Aktieägaren inträtt som part i detta avtal, kvarstå med ett solidariskt ansvar för nya ägarens uppfyllande 
av sina skyldigheter enligt Aktieägaravtalet; 

- om den nya ägaren upphör att vara direkt eller indirekt helägt av en eller flera kommuner eller upphör att 
ingå i samma koncern som den överlåtande Aktieägaren, skall den nya ägaren vara skyldigt att, inom 
femton (15) dagar från det annan Aktieägare begärt detta, överlåta aktierna tillbaka till överlåtande 
Aktieägaren eller annat koncernbolag som uppfyller kraven i denna punkt. Åsidosättande av detta 
åtagande skall utgöra ett väsentligt avtalsbrott. 

 
 
16. Förbud mot pantsättning mm 
 
Aktieägarna får inte utan övriga Aktieägares medgivande pantsätta aktie i Bolaget eller utställa option avseende 
sådan aktie. 
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17. Skyldighet att erbjuda aktier i Bolaget till inlösen 
 
För det fall att Aktieägare i väsentligt hänseende bryter mot Aktieägaravtalet, och inte efter skriftligt påpekande 
från annan aktieägare vidtar rättelse inom 30 dagar, skall övriga Aktieägare äga rätt, men ingen skyldighet, att 
säga upp Aktieägaravtalet avseende den Aktieägare som begått avtalsbrott och förvärva den avtalsbrytande 
Aktieägares aktier, alternativt besluta att Aktierna ska vara föremål för indragning för återbetalning till den 
avtalsbrytande Aktieägaren (enligt 20 kap aktiebolagslagen). 
 
Aktieägare har alltid rätt att begära annan Aktieägares utträde ur Aktieägaravtalet om: 
 

- Aktieägare i väsentligt hänseende bryter mot Aktieägaravtalet, och inte efter skriftligt påpekande från annan 
Aktieägare vidtar rättelse inom 30 dagar; 

- Aktieägare drabbas av väsentligt försämrad ekonomisk ställning som kan äventyra Partens fortsatta 
verksamhet i eller för Bolaget; 

- Aktieägare eller styrelseledamot eller styrelsesuppleant som Aktieägare nominerat utan att bryta mot detta 
Aktieägaravtal på grund av illojalt beteende eller andra upprepade handlingar och beteenden uppenbarligen 
syftar till att allvarligt sabotera Bolagets verksamhet; 

- Aktieägare inte längre bidrar till Bolagets verksamhet enligt vad Aktieägare förbundit sig enligt 
Aktieägaravtalet, ett projektavtal, ett enigt styrelsebeslut och/eller avtal mellan Aktieägare och Bolaget. 

 
Om en Aktieägare begär att avtalsbrytande Aktieägare ska utträda ur Aktieägaravtalet i enlighet med vad som 
ovan sagts är avtalsbrytande Aktieägare skyldig att erbjuda samtliga sina Aktier till övriga Aktieägare, alternativt 
får övriga Aktieägare besluta att Aktierna ska vara föremål för indragning och återbetalning till den avtalsbrytande 
Aktieägaren (enligt 20 kap aktiebolagslagen). 
 
 
Värdet av Aktierna ska i dessa fall bestämmas i enlighet med punkt 14 ovan, men med prisreduktion om trettio 
(30) procent. Köpeskillingen för aktierna skall kontant betalas inom trettio (30) dagar från den dag värdet på 
aktierna slutligt fastställts.   
 
Påföljden som föreskrivs ovan ska inte utesluta annan påföljd som övriga Aktieägare kan äga rätt till gentemot 
den avtalsbrytande Aktieägaren. 
 
 
18. Lojalitetsplikt 
 
Aktieägarna förbinder sig att själva eller genom ombud, vid bolagsstämmor, eller eljest, utöva sin rösträtt på sätt 
som erfordras för genomförande av Aktieägaravtalets bestämmelser. Aktieägare förbinder sig att agera lojalt i 
förhållande till övriga Aktieägare, t.ex. genom att informera övriga Aktieägare om frågor av betydelse för Bolagets 
verksamhet, och att i erforderlig omfattning vidta åtgärder för att tillvarata medägarnas rätt enligt Aktieägaravtalet. 
 
 
19. Sekretess  
 
Aktieägarna förbinder sig att inte för utomstående avslöja eller för egen del utnyttja information och kunskap om 
Bolaget eller Aktieägare, såsom affärsförhållanden, avtal, ekonomiska och tekniska uppgifter, om inte 
informationen: 
 A. blivit allmänt känd på annat sätt än genom brott mot Aktieägaravtalet, eller  
 B. skall lämnas ut med stöd av tvingande lag, såsom enligt offentlighetsprincipen. 
 C. har lämnats ut med stöd av den s.k. meddelarfriheten enligt Tryckfrihetsförordningen och 
      Yttrandefrihetsgrundlagen.   
 
Ovanstående sekretessförbindelse gäller under avtalstiden och två (2) år efter det att Aktieägare upphört att vara 
aktieägare i Bolaget eller, om Aktieägare fortfarande är aktieägare, två (2) år efter det att Aktieägaravtalet upphört 
att gälla. 
 
Överträdelse av denna punkt skall utgöra ett väsentligt avtalsbrott. 
 
 
20. Ändringar 
 
Ändringar och tillägg till Aktieägaravtalet skall för att vara bindande vara skriftligen avfattade och undertecknade 
av samtliga Aktieägare. 
 
Det föregående skall inte begränsa Aktieägarnas skyldighet att följa beslut av bolagsstämman och vid behov 
underteckna erforderliga ändringar och tillägg till Aktieägaravtalet.  
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Aktieägare äger inte rätt att annat än då så följer av uttrycklig bestämmelse häri, utan skriftligt medgivande från 
behörig företrädare för övriga Aktieägare, överlåta Aktieägaravtalet eller sina rättigheter eller skyldigheter enligt 
Aktieägaravtalet till annan.  
 
 
21. Avtalsperiod 
 
Detta Aktieägaravtal träder i kraft den 1 januari 2021 och gäller med en avtalsperiod på sju (7) år.  
Om Aktieägaravtalet inte sägs upp ett (1) år före utgången av avtalsperioden förlängs det automatiskt för 
ytterligare perioder om två (2) år i taget, med samma uppsägningstid. Uppsägning skall vara skriftlig. 
 
Vid uppsägning av en Aktieägare skall samtliga kvarvarande Aktieägare erbjudas förköp enligt punkt 14. 
 
Avtalets upphörande innebär inte att Aktieägarna befrias från några rättigheter eller skyldigheter som uppkommit 
innan avtalet upphörde att gälla. 
 
I förhållande till Aktieägare som avyttrat samtliga sina Aktier i Bolaget under iakttagande av bestämmelserna i 
detta avtal, skall avtalet automatiskt upphöra att gälla utom med avseende på eventuella ekonomiska rättigheter 
och skyldigheter samt punkternen 19 (sekretess) och 26 (Tillämplig lag och tvist). 
 
Aktieägares uppsägning av Aktieägaravtalet ska inte påverka Aktieägaravtalets giltighet i övrigt, utan Avtalet ska 
fortsätta att vara i kraft mellan övriga Aktieägare.  
 
 
22. Utträde ur bolaget 
 
Vid en ägares utträde ur bolaget gäller följande: 

1. Avveckling av utträdande aktieägares aktier sker enligt avsnitt 15 eller 17 i detta avtal 
2. Befintliga kundavtal ska fortlöpa oförändrat enligt de villkor, inklusive prissättning och avtalstid som gäller 

för respektive avtal även efter att den utträdande aktieägaren lämnat sitt ägande i bolaget 
3. Den utträdande aktieägande ska fortsättningsvis och utan extra ersättning ge bolaget förutsättningar att 

leva upp till sina, fram till tiden för uppsägning av aktieägaravtalet, tecknade kundavtal, genom att 
tillhandahålla t.ex. nodutrymmen och andra tillträden till infrastruktur som är nödvändiga så länge 
tecknade kundavtals löper. 

4. Utträdande ägare kan erbjudas möjlighet att teckna partneravtal med bolaget likt andra utomstående 
aktörer 

5. Utträdesprocessen ska drivas på ett sådant sätt att kundpåverkan minimeras och respektive part står för 
sina administrativa kostnader i samband med utträdet. 

 
 

23. Överlåtelse av rättigheter och skyldigheter 
 
Aktieägares rättigheter och/eller skyldigheter enligt Aktieägaravtalet får ej överlåtas eller pantsättas utan samtidig 
överlåtelse av de Aktier som omfattas av Aktieägaravtalet i enlighet med bestämmelserna i punkt 15 eller 17 
ovan.  
 
 
24. Tillämplig lag och tvist  
 
Svensk lag ska tillämpas på detta Aktieägaravtal.  
 
Eventuell tvist med anledning av avtalet ska slutligt avgöras vid allmän domstol. Örebro tingsrätt ska vara första 
instans. 
 
 
25. Lagen om handelsbolag och enkla bolag samt likvidation m.m. 
 
Lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag ska inte tillämpas på detta Aktieägaravtal. Genom träffande 
av detta Aktieägaravtal har Parterna inte avsett att bilda något enkelt eller annat bolag. Om det trots detta skulle 
finnas grund för likvidation av ett enkelt eller annat bolag, som kan anses ha uppkommit genom Parternas 
träffande av detta Aktieägaravtal, enligt lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag, ska nämnda bolag 
inte likvideras, utan den Part till vilken likvidationsgrunden kan hänföras ska istället utträda ur bolaget, d.v.s. 
utträda ur detta Aktieägaravtal genom att övriga Parter ges möjlighet att köpa Partens aktier genom att Aktierna 
löses in enligt detta Aktieägaravtals bestämmelser. 
 
Parterna är endast Part till detta Aktieägaravtal i egenskap av Aktieägare och Parterna äger inte rätt att göra 
gällande villkoren i Aktieägaravtalet i något annat avseende. 
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25. Meddelanden 
 
Meddelanden som enligt Aktieägaravtalet ska lämnas skriftligen ska sändas med rekommenderat brev eller e-
post till respektive Aktieägares officiella adress.  
 
Meddelandet ska anses vara motpart till handa:  
a) tre (3) arbetsdagar efter avsändandet, om avsänt med rekommenderat brev,  
b) den dag mottagaren bevisligen erhållit meddelandet, om detsamma översänts med e-post.  
 
26. Handlingsoffentlighet 
 
Bolaget ska tillämpa den s.k. offentlighetsprincipen i enlighet med vad som föreskrivs i lag och bolagsordning.  
 
27. Bestämmelses ogiltighet 
 
Skulle någon bestämmelse i Aktieägaravtalet eller del därav befinnas ogiltig, skall detta inte innebära att 
Aktieägaravtalet i dess helhet är ogiltigt utan skall, i den mån ogiltigheten väsentligen påverkar Aktieägares 
åtagande eller förpliktelse enligt avtalet, skälig jämkning i Aktieägaravtalet ske. 
 
28. Fullständig reglering 
 
Aktieägaravtalet med dess bilagor utgör Aktieägarnas fullständiga reglering av alla frågor som Aktieägaravtalet 
berör. Alla skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregått Aktieägaravtalet ersätts med innehållet i 
detta Aktieägaravtal med bilagor. Lagen om handelsbolag och enkla bolag skall ej vara tillämpligt på detta 
Aktieägaravtal. 
 
 

________________________________ 
Bilagor:  
 

1. Bolagsordning 
2. Marknadsområde  

 
 
Detta avtal har upprättats i fem (4) exemplar varav Aktieägarna tagit var sitt. 

 
 
 
 

Västerås den                                                2020. Örebro den                                      2020. 
 
 
 
Fibra AB   KumBro Stadsnät AB 
 
 
 
  ______  ______ 
David Hjälmgården   Peter Lilja  
 
 
 
Karlstad den                                                2020. Linköping den                                      2020. 
 
Mittnät AB   Utsikt Bredband AB 
 
 
  ______  ______ 
Elin Bertilsson   Johan Odensåker  
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Bilaga 2 – Karta över bolagets marknadsområde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orange markering = Mittnät AB 
Blå markering = Fibra AB 
Grön markering = Utsikt bredband AB 
Gul markering = Kumbro Stadsnät AB 
 
 
 



Utkast 2020-10-15 

1 
 

Bolagsordning för Nodena AB, org nr 559[…-….] 
 
 

§ 1 Bolagets företagsnamn 

Bolagets företagsnamn är Nodena AB. 
 

§ 2 Säte 

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Örebro 
 

§ 3 Verksamhetsföremål 
Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att tillhandahålla ett allmänt kommunikationsnät för 
elektronisk kommunikation. I verksamheten ingår även att tillhandahålla adekvata funktioner till 
allmänheten för att möjliggöra leverans av elektroniska kommunikationstjänster som en gemensam 
part.  

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sina aktieägare. Verksamheten 
ska bedrivas i aktieägarnas ställe. 

 
§ 4 Verksamhetsändamål 

Det kommunala ändamålet med bolaget är att på regional basis, tillgängliggöra respektive 
aktieägares stadsnätsinfrastruktur. Detta för att tillgodose behovet av en säker och effektiv 
infrastruktur för elektronisk kommunikation på regional nivå inom det geografiska område där 
ägarna är verksamma och därigenom möjliggöra för kommuninvånare, näringslivet samt 
kommunala verksamheter att få tillgång till en sammanhängande infrastruktur inom regionen som 
kan tillhandahålla säkra och effektiva leveranser av elektronisk kommunikation till nytta för 
kommuninvånarna.  

Bolaget ska bedriva verksamheten affärsmässigt. I övrigt ska verksamheten bedrivas inom ramen 
för de kommunalrättsliga principer som är tillämpliga på Bolaget och dess verksamhet med hänsyn 
taget till ägarförhållandena. 

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla ägarna av Bolaget, i förhållandet till deras 
respektive aktieinnehav.  

 
§ 5 Aktiekapital 

Aktiekapitalet ska utgöra lägst femtiotusen (50 000) kronor och högst tvåhundratusen (200 000) 
kronor. 

 
§ 6 Antal aktier 

Bolaget ska ha lägst femhundra 500 aktier och högst tvåtusen (2 000) aktier. 
 

§ 7 Styrelse 

Bolagets styrelse ska bestå av lägst fyra och högst åtta ledamöter med lika många suppleanter. 
Styrelsen samt styrelsens ordförande och vice ordförande väljs årligen på årsstämma för tiden intill 
slutet av nästa årsstämma. 

§ 8  Majoritetskrav vid styrelsebeslut 

För beslut där ärende avgörs, dvs beslut som inte endast avser beredning av ärende till 
bolagsstämma, fordras en majoritet om minst 75 % av det totala antalet utsedda ledamöter. 
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§ 9 Revisorer 

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning, utses av årsstämman en revisor med högst en suppleant. Revisor och 
suppleant skall vara auktoriserade. Även ett registrerat revisionsbolag får utses till revisor. 
Revisors och suppleants uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde 
räkenskapsåret efter revisorsvalet.  
§ 10 Lekmannarevisor 

 Bolaget ska ha en lekmannarevisor med en suppleant. Uppdragen som lekmannarevisor respektive 
suppleant gäller samma mandatperiod som för bolagets revisor. 

 
§ 11  Kallelse till bolagsstämma 

Kallelse till bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. 
Kallelse ska ske genom e-post till de aktieägare som till Bolaget har anmält en e-postadress för 
mottagande av kallelser. Har ingen sådan e-postadress anmälts ska kallelse ske genom brev med 
posten. 
 
Förutom den kommun där styrelsen har sitt säte får bolagsstämma äga rum i Karlstad, Linköping 
eller Västerås.  

 
§ 12  Ärenden på årsstämma 

Årsstämma ska hållas en gång om året före juni månads utgång. Därvid ska följande ärenden 
förekomma: 

 
1) Val av ordförande vid stämman; 
2) Upprättande och godkännande av röstlängd; 
3) Val av sekreterare samt en eller två justeringspersoner; 
4) Godkännande av dagordningen; 
5) Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad; 
6) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen 

och lekmannarevisorernas granskningsrapport 
7) Beslut om: 

a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen, 
b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt 

den fastställda balansräkningen, 
c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör, när 

sådan förekommer; 
8) Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt val av 

styrelseledamöter och suppleanter, 
9) Val av styrelsens ordförande 
10) Val av styrelsens vice ordförande 
11) Val av revisor och i förekommande fall revisorssuppleant jämte, i förekommande fall, 

lekmannarevisor och lekmannarevisorssuppleant 
12) Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn; 
13) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen 

eller bolagsordningen. 
 

§ 13  Kommunfullmäktiges ställningstagande 

Innan beslut i bolagets verksamhet som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt 
fattas, ska, i förekommande fall, de kommunfullmäktige som ska som ska ta ställning till frågor av 
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principiell beskaffenhet eller större vikt hos var och en av Bolagets aktieägare ges möjlighet att ta 
ställning till frågan. 

 
§ 14  Ägarnas och kommunstyrelsens rätt till information 

Ägarna och kommunstyrelsen i de kommuner som direkt eller indirekt äger aktier i bolaget äger 
rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt informera sig om bolaget och 
dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder inte möter på grund av 
författningsreglerad sekretess. 

 
§ 15  Bolagets räkenskapsår 

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december. 
 

§ 16  Rösträtt 

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och/eller 
företrädda aktier. 

 
§ 17 Majoritetskrav på bolagsstämma  

För giltigt beslut på bolagsstämma erfordras, i ärenden som inte avser val och om inte 
aktiebolagslagen föreskriver högre majoritet, att aktieägare representerande minst 75 % av bolagets 
samlade aktiekapital biträder beslutet. 

 
§ 18 Hembudsförbehåll 

Om en aktie har övergått till en ny ägare som inte är aktieägare i bolaget, har övriga aktieägare 
rätt att lösa aktien. Detta gäller även om överlåtelsen föregåtts av anmälan till förköp utan 
att förköp kommit till stånd. Aktiens nya ägare ska snarast skriftligen anmäla aktieövergången 
till bolagets styrelse på det sätt som aktiebolagslagen föreskriver (hembud). Den nye ägaren skall 
också visa på vilket sätt han har fått äganderätt till aktien. Lösen får inte ske av ett mindre 
antal aktier än hembudet omfattar.  
 
Under hembudsförfarandet utövar överlåtaren rösträtt för hembjuden aktie. 
 
Styrelsen ska genast lämna en underrättelse om hembudet till varje lösningsberättigad med för 
bolaget känd postadress. I underrättelsen ska lämnas uppgift om den tid inom vilken 
lösningsanspråk ska framställas. 
 
Lösningsanspråk ska framställas inom tre månader från behörigt hembud enligt ovan. Om 
lösningsanspråk framställs av fler än en lösningsberättigad, ska samtliga aktier så långt det är 
möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i 
bolaget. Återstående aktier ska vara föremål för indragning för återbetalning till aktieägare.  
 
Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag ska lösenbeloppet motsvara 
vederlaget om inte särskilda skäl föranleder annat. 
 
Om förvärvaren och den som har begärt att få lösa in aktierna inte kommer överens i frågan om 
inlösen, får part väcka talan inom tre månader från den dag lösningsanspråket framställdes hos 
bolagets styrelse. Tvist prövas i den ordning lagen (1999:116) om skiljeförfarande stadgar. 
 
Lösenbeloppet ska betalas inom två månader från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt. 
 
Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte 
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erlägges inom föreskriven tid, äger den, som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien. 
 
Talan i fråga om hembud måste väckas inom tre månader från den dag då lösningsanspråket 
framställdes hos bolagets styrelse. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

 
Denna bolagsordning har fastställts den ….  



Final 2020-10-26 

 

 
 

Ägardirektiv för Nodena AB, 559[…-….] 

 

1 Bakgrund och syfte 

1.1 Varje enskild ägare till bolaget har, direkt eller genom annat bolag i den koncern som 

ägaren tillhör, investerat i anläggandet av fibernät inom den eller de kommuner där 

ägaren är verksam. I dessa fibernät bedriver respektive ägare stadsnätsverksamhet på 

lokal nivå. I syfte att öka fibernätens utnyttjande och för att möta kundernas önskemål 

om att kunna köpa förbindelser på en regional marknad från en part, har ägarna bildat 

ett gemensamt bolag, Nodena AB, för att möta kunderna som en part både avseende 

försäljning och leverans. Bolagets marknadsområde utgör de gemensamma regioner där 

ägarna är verksamma det vill säga de södra delarna av mellersta Sverige (Värmland 

inklusive Dalsland och dalarna, Västmanland, Östergötland, Södermanland och Närke). 

Respektive ägare, eller i förekommande fall dess ägare, ska fortsatt äga dess lokala 

fibernät, inklusive eventuell aktiv utrustning för att genom bolaget utveckla och driva 

en regional infrastruktur för elektronisk kommunikation inom bolagets 

marknadsområde. 

1.2 Ägarnas syfte med bildandet av bolaget är att bolaget ska främja en hållbar och 

framtidssäker bredbandsutveckling som bidrar till nytta, konkurrens och andra 

mervärden för invånare, näringsliv och offentlig verksamhet inom respektive 

ägarkommun.  

2 Bolagets mål 

2.1 Det kommunala ändamålet med bolaget är att tillgodose behovet av en säker och 

effektiv infrastruktur för elektronisk kommunikation på regional basis inom bolagets 

marknadsområde och därigenom möjliggöra för kommuninvånare, näringslivet samt 

kommunala verksamheter att få tillgång till en sammanhängande infrastruktur inom 

regionen som kan tillhandahålla säkra och effektiva leveranser av elektronisk 

kommunikation till nytta för kommuninvånarna. Detta ska uppnås genom att 

tillhandahålla ett allmänt kommunikationsnät för elektronisk kommunikation. 

2.2 Bolaget ska etableras under år 2021. Under bolagets inledande år ska bolagets styrelse 

tillse att en organisation och plattform för regional försäljning av grossisttjänster på 

fibermarknaden etableras samt att det arbetas fram lämpliga affärsmodeller för bolagets 

verksamhet.  

2.3 Bolaget ska erbjuda fibergrossisttjänster så som kapacitet, våglängder och svartfiber till 

främst nationella och regionala, operatörer, tjänsteleverantörer och organisationer, men 

även till andra företag.  

2.4 Bolagets huvudsakliga uppdrag ska vara att:  
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• skapa nya affärer på regional nivå för de deltagande stadsnätsbolagen, så väl ägarbolagen 

som partnerbolag, 

• främja bredbandsutveckling och konkurrensen på infrastrukturnivå inom bolagets 

marknadsområde, 

• möjliggöra för varje ägare att utveckla sin verksamhet och därigenom främja och aktivt 

arbeta för att respektive ägares bredbandsstrategi och bredbandsmål kan uppfyllas, och 

• bidra till samordningsvinster och effektivisering hos respektive ägare till bolaget genom 

koordinerad försäljning och leverans inom marknadsområdet. 

 

2.5 Bolaget ska som en part möta en regional efterfrågan och vara det självklara valet för 

nationella operatörer, tjänsteleverantörer och andra verksamma som på ett samordnat 

sätt vill hyra lokala och regionala fibergrossisttjänster inom bolagets marknadsområde. 

2.6 Bolaget ska inom ramen för de grundsatser som gäller för kommunala verksamheter, 

om inte undantag gäller för viss verksamhet eller åtgärd, enligt kommunallagen 

(2017:725) agera affärsmässigt. Bolagets olika delverksamheter ska långsiktigt vara 

självfinansierade 

 

3 Ägarstyrning – Ägarråd 

3.1 För bolaget och dess verksamhet gäller, utöver vad som följer av lag och författning, 

bolagsordningen, gällande aktieägaravtal mellan ägarna, bolagets affärsplan samt detta 

ägardirektiv. 

3.2 Ägarna har i aktieägaravtalet beslutat inrätta ett Ägarråd som ska sammanträda för att 

diskutera och ge förslag till ägardirektiv för bolaget i strategiska och andra viktiga 

frågor rörande verksamheten för fastställande på bolagsstämma. Om så begärs av 

Ägarrådet ska bolagets styrelse delta i Ägarrådets möten för att lämna information eller 

svara på frågor. Ledamot i bolagets styrelse kan vara densamme vid Ägarråd. 

3.3 Bolagets styrelse ska årligen upprätta en affärsplan vari Bolagets mål anges. Till 

affärsplanen ska budget för nästkommande räkenskapsår bifogas, vidare ska den 

strategiska planen med strategiska mål för de närmaste fyra åren uppdateras, allt för 

fastställande på bolagsstämman. Affärsplanen ska följas upp och informeras till 

Ägarrådet samt Bolagets styrelse. Rapporter och redovisningar från Bolagets ledning 

ska upprättas med utgångspunkt i de mål som anges i planen. 

4 Ekonomi 

4.1 Bolagets verksamhet ska bedrivas på affärsmässiga grunder och av ägarna satta 

avkastningskrav enligt punkt 4.5.  

4.2 Bolaget ska sträva efter att senast år 2023 visa ett nollresultat och målet är att bolaget då 

ska ha en omsättning på ca 22 Mkr.  
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4.3 Ägarnas initiala finansiering av bolaget beräknas räcka för att säkerställa verksamheten 

de första åren, innan lönsamhet uppnås i bolaget. Bolagets verksamhet ska därefter vara 

självfinansierad genom marknadsmässig prissättning. 

4.4 Bolaget ska arbeta med ett, gentemot ägarna, transparent avdragsom är lika för ägarna. 

Inledningsvis används som riktvärde ett avdrag om ca 10% på affärer. Detta för att 

bolaget på sikt kunna bära sina egna kostnader utan ytterligare tillskott eller lån från 

dess Aktieägare. 

4.5 Vid uppnådd självfinansiering ska bolaget ha en vinstmarginal på minst 3% räknat på 

omsättningen. Om inte annat beslutas av ägarna ska överskott i bolaget fördelas mellan 

ägarna i proportion till ägarandel. 

4.6 Bolaget ska teckna homogena avropsavtal med respektive ägare för vidareförsäljning av 

dennes fibergrossisttjänster. 

4.7 Likt avropsavtalen med respektive ägare, kan bolaget teckna avropsavtal för 

vidareförsäljning med andra parter för att uppnå nättäckning inom hela 

marknadsområdet. 

5 Kontroll och information 

5.1 Bolaget ska fortlöpande hålla ägarna väl informerad om bolagets verksamhet och 

särskilt uppmärksamma ägarna på viktigare omständigheter och förändringar som kan 

inverka på bolagets verksamhet. 

5.2 Bolagets styrelse ansvarar för att fortlöpande till bolagets ägare inlämna: 

• protokoll från styrelsens samtliga sammanträden, 

• bolagets gällande affärsplan, 

• bolagets årsredovisning samt i förekommande fall miljö-

/hållbarhetsredovisning, 

• revisionsberättelse och granskningsrapport. 

5.3 Tillsammans med årsbokslut och delårsboksluten ska bolaget lämna rapport angående 

måluppfyllelse, uppföljning av ägardirektiven samt det ekonomiska läget i enlighet med 

ägarnas instruktioner. 

5.4 Bolagets uppfyllande av informationsskyldighet enligt punkten 5 ska ske med 

iakttagande av författningsreglerad sekretess.  
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6 Ersättning till styrelse och verkställande direktör 

6.1 Ingen ersättning ska utgå till styrelseledamot, styrelsesuppleant, lekmannarevisor eller 

verkställande direktör.  

7 Frågor av principiell beskaffenhet 

7.1 Av bolagsordningen framgår att de kommunfullmäktige som, i förekommande fall, ska 

ta ställning till frågor av principiell beskaffenhet eller större vikt hos Bolagets 

aktieägare, ska få ta ställning innan Bolaget fattar beslut som är av principiell 

beskaffenhet eller annars av större vikt för Bolaget. Bolagets styrelse ska tillse att 

följande frågor alltid hänskjuts till var och en av ägarna för en bedömning om följande 

frågor är av principiell beskaffenhet eller större vikt och därmed ska hänskjutas till 

kommunfullmäktige:  

• ny eller ändrad verksamhetsinriktning eller annan ändring av bolagets 

bolagsordning, 

• förvärv, bildande eller försäljning av bolag, 

• förvärv av fast egendom till ett värde överstigande 100 prisbasbelopp, 

•  övriga investeringar till ett värde överstigande 200 prisbasbelopp,  

• överlåtelse av en betydande del av bolagets tillgångar eller verksamhet, eller 

• fusion eller likvidation av bolaget. 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Detta ägardirektiv har beslutats av ägarna vid bolagsstämma i Bolaget den [datum] 2021.  
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Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Dnr KS 2020/254 

KS § 265 Revidering av Revisionsreglementet 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att anta 
revideringen av revisionsreglementet.  

Sammanfattning av ärendet 
Fullmäktige får enligt 12 kap 18 § kommunallagen meddela närmare föreskrifter 
om revisionen. Det sker i allmänhet genom att fullmäktige antar ett 
revisionsreglemente. Ett reglemente kompletterar lagstiftningens reglering med 
lokala föreskrifter om revisionens organisation, sammankomster, förvaltning 
m.m. Reglementet kan dock inte reglera eller styra själva inriktningen på 
granskningsarbetet.  

Kommunstyrelsen beslutade den 26 augusti 2020 § 165 att ge uppdrag till 
kommunledningskontoret att revidera revisionsreglementet för Åmåls kommun. 

Initiativet till revideringen av det nuvarande reglementet från 2007 togs av 
fullmäktiges presidium. Den främsta anledningen till en översyn är att 
reglementet ska överensstämma med den nya kommunallagen från 2018. Presidiet 
ser även värdet med att diskutera och utveckla revisionsreglementet för att lokalt 
tydliggöra och stärka revisionens uppdrag, arbetsformer och dialog. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare den 26 november 2020 
- Förslag till reviderat Revisionsreglemente den 26 november 2020 

Beslutet skickas till 
Kommunsekreterare 
Kommunrevisionen 
__________ 

aaidator
Textruta
Ärende 8
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Revidering av revisionsreglemente 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att anta 
revideringen av revisionsreglementet.  

Sammanfattning av ärendet 
Fullmäktige får enligt 12 kap 18 § kommunallagen meddela närmare föreskrifter 
om revisionen. Det sker i allmänhet genom att fullmäktige antar ett 
revisionsreglemente. Ett reglemente kompletterar lagstiftningens reglering med 
lokala föreskrifter om revisionens organisation, sammankomster, förvaltning 
m.m. Reglementet kan dock inte reglera eller styra själva inriktningen på 
granskningsarbetet.  

Kommunstyrelsen beslutade den 26 augusti 2020 § 165 att ge uppdrag till 
kommunledningskontoret att revidera revisionsreglementet för Åmåls kommun. 

Initiativet till revideringen av det nuvarande reglementet från 2007 togs av 
fullmäktiges presidium. Den främsta anledningen till en översyn är att 
reglementet ska överensstämma med den nya kommunallagen från 2018. Presidiet 
ser även värdet med att diskutera och utveckla revisionsreglementet för att lokalt 
tydliggöra och stärka revisionens uppdrag, arbetsformer och dialog. 

Beskrivning av ärendet 
Kansli- och utredningsenheten har arbetat fram ett förslag till nytt reglemente i 
samråd med fullmäktiges presidium. Kommunrevisionen har fått yttra sig och 
inkommit med förslag på ändringar.  

Som utgångspunkt för arbetet användes Sveriges Kommuners och Regioners mall 
för revisionsreglementen avseende rubriksättning, innehåll samt hänvisningar till 
kommunallagen från 2018. Utöver detta har nedanstående ändringar och tillägg 
gjorts i dokumentet i jämförelse med tidigare version. 

Ändringar 

 Sammankallande/ordförande hämtas ur oppositionens partier i 
fullmäktige.  
Tidigare: Ordföranden ska väljas från minoritetsgruppen, medan 
revisionens vice ordförande ska väljas från majoritetsgruppen. 

 Revisionsberättelsen lämnas till fullmäktige senast fyra veckor efter det 
att styrelsen överlämnat årsredovisningen till fullmäktige och revisorerna.  

Kommunstyrelsen 
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Tidigare: Revisionsberättelse lämnas till fullmäktige vid en tidpunkt som 
fullmäktiges ordförande bestämmer. 

 Lekmannarevisorernas granskningsrapporter ska delges för kännedom till 
fullmäktige vid nästkommande sammanträde.  
Tidigare: Revisorerna redovisar löpande resultat av sin granskning till 
fullmäktige. De sakkunnigas rapporter samt rapporter och bedömningar 
från revisorerna tillställs fullmäktiges presidium så snart en granskning 
är avslutad. Fullmäktiges presidium svarar för vidare spridning till 
fullmäktiges alla ledamöter. 

 Revisorerna och fullmäktiges presidium har regelbundna överläggningar, 
minst tre gånger per år.  
Tidigare: Revisorerna och fullmäktiges presidium har regelbundna 
överläggningar, minst fyra gånger per år. 

 

Tillägg 

Dokumentet har även anpassats utifrån lokala förutsättningar i Åmåls kommun, 
GDPR-lagstiftning samt ökad digitalisering enligt följande tillägg: 

 Tillsättningen ska spegla mandatfördelningen i kommunfullmäktige.  

 Revisorerna har också att följa kommunövergripande riktlinjer från 
fullmäktige, som exempelvis arvodesreglemente, attestreglemente och 
policys. 

 Kallelsen anger tid och plats för mötet, den kan ske skriftligt eller 
elektroniskt. 

 Nytt stycke om mötesdeltagande på distans. 

 Kansli- och utredningsenheten tillhandahåller på begäran sekreterare för 
såväl minnesanteckningar som protokoll vid revisorernas sammankomster 
och sammanträden. 

 Revisorerna är personuppgiftsansvariga och utser dataskyddsombud i 
enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). 

Kommunledningskontorets ståndpunkt 
Kommunledningskontoret ser vikten av att Åmåls kommun har uppdaterade 
styrdokument för politiker, medborgare och förvaltning och föreslår att det 
reviderade revisionsreglementet antas. 

Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet innebär inte några ekonomiska konsekvenser. 

Måluppfyllelse 
Beslutet överensstämmer med det strategiska utvecklingsmålet ”I Åmål ska alla 
leva under trygga och goda förhållanden”.  



 

Åmåls kommun  Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret Datum Diarienummer Sida 

Ida Tornestrand 2020-11-26 KS 2020/254 3 (3) 
 

 
 
Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare den 25 november 2020 
- Förslag till reviderat Revisionsreglemente den 25 november 2020 
 

 

 

Ida Tornestrand 
Kommunsekreterare 
Kansli- och utredningsenheten 

Björn Skog 
Kansli- och utredningschef  
Kommunledningskontoret 
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Kommunrevisionen 
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Revisionens uppdrag och formella reglering 
 

Roll och uppdrag 
1 § Revisorerna och de sakkunniga som dessa anlitar (revisionen) är fullmäktiges och 
ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den 
verksamhet som bedrivs i styrelser, nämnder, fullmäktigeberedningar och företag. 
Revisionen fyller en viktig funktion i det lokala självstyret. Granskningen bidrar till 
legitimitet och förtroende åt verksamheten, samtidigt som den kan synliggöra och 
förmedla väsentlig och nödvändig kritik. Granskningen kan också generera bidrag till 
förbättring och utveckling. 
 
Den övergripande revisionsuppgiften är att granska om verksamheten följer och uppnår 
fullmäktiges beslut och mål, att detta sker inom givna ekonomiska ramar och andra, 
förutsättningar samt med en tillräcklig styrning och kontroll. 
Revisorerna har också uppgiften att granska verksamheten i kommunens företag, genom 
de lekmannarevisorer och revisorer som fullmäktige utser i företagen.   
 
Att vara revisor är ett förtroendeuppdrag vars syfte är att med oberoende, saklighet och 
integritet främja, granska och bedöma verksamheten. Revisorerna har, i tillämpliga 
delar, tystnadsplikt, där uppdraget så kräver. 
 
Revisorerna lämnar varje år en revisionsberättelse till fullmäktige. I revisionsberättelsen 
redogör revisorerna för resultatet av sin granskning och lämnar ett särskilt utlåtande om 
de tillstyrker att ansvarsfrihet ska beviljas eller nekas. Revisorerna kan också rikta 
anmärkningar i sin revisionsberättelse. På motsvarande sätt rapporterar 
lekmannarevisorer och revisorer i företagen – med granskningsrapporter och 
revisionsberättelser. 
 
 
2 § För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta 
reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag. 
 
Den kommunala revisionen regleras i kommunallagen, främst kapitel 12. 
Lekmannarevisionen regleras i aktiebolagslagen, kapitel 10.  
Regler för revision finns också i lagstiftning för andra företagsformer t. ex. 
stiftelselagen. 
 
Förbundsordningen i kommunalförbund och regionförbund ger de grundläggande 
förutsättningarna i det aktuella förbundet. 
 
God revisionssed i kommunal verksamhet är de föredömliga och goda principer, 
förhållningssätt och tillvägagångssätt som är allmänt vedertagna när kommunal revision 
utförs.  
God revisionssed i kommunal verksamhet utgår från den kommunala sektorns 
förhållanden. Revisionsarbetet i kommunen ska bedrivas med utgångspunkt från den 
goda sed som senast är uttolkad och uttryckt i skriften ”God revisionssed i kommunal 
verksamhet” (Sveriges Kommuner och Landsting, 2018). 
 
När revisorerna beslutar om sin förvaltning och om jäv gäller i tillämpliga delar också 
regelverket för beslutsfattande i kommunallagen och kommunens nämndreglemente. 
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Revisorerna verkar i övrigt under den lagstiftning som gäller i offentlig verksamhet – 
tryckfrihetsförordning, offentlighets- och sekretesslag, förvaltningslag, 
dataskyddsförordningen, lagen om offentlig upphandling m. fl. 
 
Revisorerna har också att följa kommunövergripande riktlinjer från fullmäktige, som 
exempelvis arvodesreglemente, attestreglemente och policys. 
 
Revisionen granskar verksamhet som i sin tur är reglerad i speciallagstiftning, som 
revisorerna behöver vara orienterade om, för insikt om hur dessa styr och påverkar de 
organ revisorerna granskar. 
 

Revisorernas antal och organisation 
 

Antal revisorer 
3 § Kommunen har fem revisorer som efter allmänna val utses av fullmäktige för en 
mandatperiod. Tillsättningen ska spegla mandatfördelningen i kommunfullmäktige.  
Om en revisor avgår eller uppdraget på något sätt upphör under mandatperioden 
förrättar fullmäktige fyllnadsval så snart som möjligt. 
 

Organisation 
4 § Revisorerna arbetar med hela granskningsuppdraget i en samlad revision, där även 
varje revisor är sin egen.  
 

Lekmannarevisorer/revisorer i kommunens företag 
5 § Bland kommunens revisorer utser fullmäktige lekmannarevisorer och suppleanter 
till kommunens aktiebolag och revisorer med suppleanter i kommunala stiftelser i det 
antal som fastställs för varje enskilt företag. 
 
I delägda kommunala företag utser fullmäktige lekmannarevisorer i den omfattning 
aktieägaravtal anger. Samma gäller för kommunalförbund, fristående föreningar och 
andra organisationer utifrån avtal, stadgar eller motsvarande 
 

Sammankallande/ordförande 
6 § Fullmäktige väljer för den tid som fullmäktige bestämmer en 
sammankallande/ordförande och en vice ordförande.  
 
Uppdraget är att vara sammankallande/ordförande och leda gemensamma 
sammankomster och sammanträden. 
  
Sammankallande/ordförande hämtas ur oppositionens partier i fullmäktige.  
 

Uppdragstid  
7 § Fullmäktige väljer revisorerna för en mandatperiod. Uppdraget är slutfört när 
revisorerna under det femte året efter valet har avslutat granskningen av det fjärde årets 
verksamhet och avlämnat revisionsberättelsen. Det första året i mandatperioden inleds 
med dubbla grupper revisorer, om revisionen anser att detta gagnar fortsatt arbete.  
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Revisorernas tillkommande uppgifter samt ekonomi och 
förvaltning  
 

Tillkommande uppdrag  
8 § Utöver lagstadgade uppdrag svarar revisorerna för granskningen av till kommunen 
lämnade donationsstiftelser. 
Kommunens revisorer föreslår, efter upphandling, godkända/auktoriserade revisorer till 
kommunens företag som beredning inför bolagstämmans beslut i frågan. 
 

Beredning av revisorernas budget 
9 § Fullmäktiges presidium upprättar förslag till budget för revisorernas verksamhet. 
Revisorerna gör framställning om budget till presidiet i den ordning som presidiet 
lägger fast. 
 

Lekmannarevisorernas budget 
10 § Fullmäktige beslutar om budget för lekmannarevisionen och av fullmäktige 
utsedda revisorer i stiftelser.  
 
Respektive företag/stiftelse svarar för kostnaderna för lekmannarevisionen i 
aktiebolagen och revisorerna i stiftelserna. Tills annat beslutas revideras Åmåls 
kommuns donationsfonder/stiftelser inom revisionens budget. 
 

Revisorernas förvaltningsbeslut 
11 § För att besluta i ärenden om sin förvaltning och om jäv sammanträder revisorerna 
enligt de regler som gäller för en kommunal nämnd. 
 

Granskning av revisorernas ekonomi och förvaltning 
12 § Revisorernas räkenskaper och förvaltning granskas av fullmäktiges presidium.  
Revisorerna lämnar de upplysningar och material som begärs för denna granskning. 
 

Revisorernas sakkunniga biträden 
 

Sakkunniga biträden 
13 § Revisorerna och lekmannarevisorerna anlitar själva sakkunniga till sin granskning i 
den omfattning som behövs för att fullgöra granskningen enligt god revisionssed.  
Vid upphandling tillämpas kommunens riktlinjer för upphandlingar. Revisorerna och 
lekmannarevisorerna beslutar själva om upphandling. 
 

Sakkunnigas rätt till upplysningar   

14 § Bestämmelserna i kommunallagen (aktiebolagslagen och stiftelselagen) om 
revisorernas rätt till upplysningar gäller också de sakkunniga som biträder revisorerna 
och lekmannarevisorerna. 
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Revisorernas sammankomster och sammanträden 
 

Revisorernas sammankomster och sammanträden 
15 § Sammankallande/ordföranden kallar revisorerna till sammankomster i 
granskningsarbetet och till sammanträden i ärenden om sin förvaltning och om jäv. 
Kallelsen anger tid och plats för mötet, den kan ske skriftligt eller elektroniskt. 
Revisorerna får kalla även sakkunniga och andra experter samt förtroendevalda i 
fullmäktigeberedningar och nämnder till dessa sammankomster. 
 
Den som är kallad till revisorernas sammankomster eller sammanträden får, om 
särskilda skäl föreligger, delta i sammankomst eller sammanträde på distans. Den som 
önskar delta på distans anmäler detta till sammankallande/ordföranden som avgör om så 
är möjligt.  
 
Deltagande på distans kan endast ske om det finns ljud- och bildöverföring i realtid och 
på ett sådant sätt att alla närvarande kan se och höra varandra på lika villkor. På begäran 
av ordföranden ska deltagare kunna identifiera sig med giltig id-handling. 
Sammankomsten eller sammanträdet får endast äga rum om ljud- och bildöverföring 
sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på 
lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av 
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.  
 
Bildkvaliteten ska vara så god att varje deltagare tydligt går att identifiera och på 
ordförandens begäran ska ledamoten kunna identifiera sig genom att uppvisa giltig ID-
handling. 
 
Om ordföranden bedömer att kriterierna för deltagande enligt ovan inte är uppfyllda, 
kan hen underkänna enskilda deltagares medverkan, eller avbryta sammankomsten eller 
sammanträdet. 
 

Minnesanteckningar 
16 § Minnesanteckningar ska föras vid revisorernas sammankomster i 
granskningsarbetet. Sammankallande/ordföranden ansvarar för att anteckningar 
upprättas. Dessa ska hållas ordnade och tillgängliga. 
 

Protokoll  
17 § De beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning och om jäv ska tas upp i 
protokoll. Sammankallande/ordföranden ansvarar för att protokoll upprättas. 
Protokollet justeras av sammankallande/ordföranden och ytterligare en revisor. 
Revisorerna kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen 
ska redovisas skriftligt innan revisorerna justerar den. 
Kansli- och utredningsenheten tillhandahåller på begäran sekreterare för såväl 
minnesanteckningar som protokoll vid revisorernas sammankomster och sammanträden. 
 

Skrivelse från revisorerna 
18 § En skrivelse (eller motsvarande) i revisorernas namn i granskningsarbetet fordrar 
att alla revisorer är eniga om innehållet. Skrivelsen ska undertecknas av den/de som 
revisorerna utser. 
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En skrivelse från enskild revisor i granskningsarbetet ansvarar denne enskilda revisor 
för ensam. 
 

Revisorernas rapportering 
 

Löpande rapportering i fullmäktige  
19 § Revisionens granskningar behandlas löpande av fullmäktige. Detta uppfyller kravet 
i kommunallagen att de sakkunnigas rapporter ska fogas till revisionsberättelsen. I 
revisionsberättelsen förtecknas de rapporter som förmedlats till fullmäktige och som 
formellt hör till revisionsberättelsen. 
 

Uttalande om delårsrapport 
20 § Revisorernas utlåtande om måluppfyllelse i samband med delårsrapport lämnas till 
fullmäktige inför deras behandling av delårsrapporten. 
 

Revisionsberättelse  
21§ Revisionsberättelsen lämnas till fullmäktige snarast och senast fyra veckor efter det 
att styrelsen överlämnat årsredovisningen till fullmäktige och revisorerna. 
 

Granskningsrapporter 
22 § Lekmannarevisorernas granskningsrapporter ska delges för kännedom till 
fullmäktige vid nästkommande sammanträde.  
 
Detta uppfyller kravet i kommunallagen att de sakkunnigas rapporter ska fogas till 
revisionsberättelsen. I revisionsberättelsen förtecknas de rapporter som förmedlats till 
fullmäktige och som formellt hör till revisionsberättelsen. 
 

Obligatorisk rapportering 
Revisorerna rapporterar till ansvarig nämnd och till kommunfullmäktiges presidium om 
de i sin granskning funnit misstanke om brott av förmögenhetsrättslig karaktär eller att 
allmän förvaltningsdomstols avgörande har åsidosatts. 
Om berörd nämnd inte vidtar tillfredsställande åtgärder med anledning därav rapporterar 
revisorerna till fullmäktige.  
Fullmäktiges ordförande svarar för att sådana ärenden tas upp till behandling, så snart 
som möjligt, efter att beredning har skett. 
 

Revisorerna och fullmäktige  

Revisorerna och fullmäktiges presidium 
23 § Revisorerna och fullmäktiges presidium har regelbundna överläggningar, minst tre 
gånger per år. 
 

Revisorerna och fullmäktige 
24 § Revisorerna närvarar vid fullmäktiges möten för att på fullmäktiges eller 
revisorernas initiativ informera om revisionen samt svara på frågor. 
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I ärenden som avser och berör revision har revisorerna rätt att yttra sig till och i 
fullmäktige. 
 

Revisorernas initiativrätt 
25 § Revisorerna kan initiera ärende i fullmäktige med anledning av sin granskning och 
om sin förvaltning, när de bedömer att så behövs. Fullmäktiges ordförande svarar för att 
sådana ärenden tas upp till behandling, så snart som möjligt, efter att beredning har 
skett.  
 
Revisorerna kan initiera ärende i nämnder och styrelser med anledning av sin 
granskning, när de bedömer att så behövs. Nämndens ordförande svarar för att sådana 
ärenden tas upp till behandling så snart som möjligt. 
 

Personuppgiftsansvar 

Personuppgiftsansvar 
26 § Revisorerna är personuppgiftsansvariga och utser dataskyddsombud i enlighet med 
dataskyddsförordningen (GDPR). 
 

Revisorernas arkiv 

Revisorernas arkiv 
27 § För vården av revisorernas arkiv gäller bestämmelserna i arkivlagen och i av 
fullmäktige fastställt arkivreglemente. 
 

Reglementets giltighet 

Reglementets giltighet 
28 § Reglementet gäller från den 1 januari 2021 till dess fullmäktige fattar annat beslut. 
 
 



 

Åmåls kommun  Protokollsutdrag  
Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2020-10-29  1 (1) 
 

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Dnr VAN 2020/43 

VAN § 151 Ej verkställda beslut kvartal 3, 2020 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 
Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden noterar rapporteringen av ej verkställda 
beslut enligt SoL och LSS för kvartal 3, 2020, och överlämnar den till 
kommunfullmäktige och kommunrevisionen. 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden ska inom skälig tid verkställa sina beslut om bistånd enligt 
socialtjänstlagen (SoL) och insatser enligt lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS). 

Om ett beslut inte verkställts inom tre månader, eller om ett beslut inte har 
verkställts på nytt inom tre månader från ett avbrott ska socialtjänsten rapportera 
detta kvartalsvis till IVO. Innehållet i rapporten ska även lämnas kvartalsvis till 
kommunfullmäktige och kommunrevisionen. 

För tredje kvartalet 2020 rapporterades nio beslut gällande SoL äldreomsorg. 
Inom LSS finns inga ej verkställda beslut att rapportera under kvartal 3, 2020. 

Av besluten inom SoL äldreomsorg har ett verkställts och i tre ärenden planeras 
verkställande ske under oktober. 

  

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse daterad 8 september 2020 från förvaltningschef Helena 
Wretman 
 
 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Kommunrevisionen 
  
__________ 
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Rapportering av ej verkställda beslut 2020, 
kvartal 3 

Förslag till beslut 
Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden noterar rapporteringen av ej verkställda 
beslut enligt SoL och LSS för kvartal 3, 2020, och överlämnar den till 
kommunfullmäktige och kommunrevisionen. 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden ska inom skälig tid verkställa sina beslut om bistånd enligt 
socialtjänstlagen (SoL) och insatser enligt lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS).  

Om ett beslut inte verkställts inom tre månader, eller om ett beslut inte har 
verkställts på nytt inom tre månader från ett avbrott ska socialtjänsten rapportera 
detta kvartalsvis till IVO. Innehållet i rapporten ska även lämnas kvartalsvis till 
kommunfullmäktige och kommunrevisionen. 

För tredje kvartalet 2020 rapporterades nio beslut gällande SoL äldreomsorg. 
Inom LSS finns inga ej verkställda beslut att rapportera under kvartal 3, 2020. 

Av besluten inom SoL äldreomsorg har ett verkställts och i tre ärenden planeras 
verkställandet ske under oktober.  

Beskrivning av ärendet 
Följande beslut har rapporterats till IVO för kvartal 2 2020: 

Lagrum 
Typ av 
beslut 

Beslutsdatum
Rapportdatum 
- fördröjning 

Orsak/Kommentar 

SoL ÄO Särskilt 
boende för 
äldre 

2019-03-19 
2020-10-05 

566 dagar 

Den enskilde har tidigare tackat nej till tre 
erbjudanden om särskilt boende; den 9 juli 2019, den 
27 augusti 2019 och den 29 juli 2020. Den enskilde 
har specifika önskemål och har velat avvakta. 
Erbjöds särskilt boende den 28 september 2020 och 
tackade ja den 30 september. Inflyttning planeras i 
oktober. 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 
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SoL ÄO Särskilt 
boende för 
äldre 

2020-05-11 
2020-10-05 

147 dagar 

 

Den enskilde hade önskemål om visst särskilt 
boende, vilket erbjöds den 21 augusti 2020. Den 
enskilde tackade ändå nej den 25 augusti 2020. 

SoL ÄO Särskilt 
boende för 
äldre 

2020-04-07 
2020-10-05 

181 dagar 

 

Brukaren erbjöds särskilt boende den 22 september 
2020 och tackade ja den 29 september 2020. 
Inflyttning planeras i oktober.   

SoL ÄO Särskilt 
boende för 
äldre 

2020-04-24 
2020-08-17 

115 dagar 

Verkställt 

Brukaren erbjöds särskilt boende den 11 juni 2020 
och tackade ja den 18 juni 2020. Brukaren önskade 
avvakta med inflyttning som sedan verkställdes den 
17 augusti 2020. 

SoL ÄO Särskilt 
boende för 
äldre 

2020-04-08 
2020-10-05 

180 dagar 

Brukaren har tackat nej till tre erbjudanden om 
särskilt boende; den 5 maj 2020, den 21 augusti 2020 
och den 21 september 2020. 

SoL ÄO Särskilt 
boende för 
äldre 

2020-06-02 
2020-10-05 

125 dagar 

Brukaren erbjöds särskilt boende den 22 september 
och tackade ja den 24 september 2020. Inflyttning 
planeras i oktober av anhöriga. 

SoL ÄO Särskilt 
boende för 
äldre 

2020-04-03 
2020-10-05 

185 dagar 

Brukaren erbjöds särskilt boende den 24 augusti 2020 
och tackade nej den 28 augusti 2020, då brukaren inte 
kände sig redo att flytta. Önskar stå kvar på bolistan 
och få ett nytt erbjudande om ett tag.  

SoL ÄO Särskilt 
boende för 
äldre 

2020-06-29 
2020-10-05 

98 dagar 

Resursbrist, till exempel saknar ledig bostad. 

SoL ÄO Särskilt 
boende för 
äldre 

2020-04-17 
2020-10-05 

 171 dagar 

Den enskilde har fått erbjudande om särskilt boende 
den 11 september 2020, men har tackat nej till 
erbjudandet. 

 

Måluppfyllelse 
Rapporteringen uppfyller lagkrav om rapporteringsskyldighet enligt 28 § lagen 
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, förkortad LSS, och 
16 kapitlet 6 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL 
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Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 8 oktober 2020 från förvaltningschef Helena 
Wretman 

- Individrapporter SoL ÄO kvartal 3, 2020 
 

 

 

Helena Wretman 
Förvaltningschef 
Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen 

 
 
 

 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
Kommunrevisionen 
 



Direktionsmötet i korthet 
2020-12-10 

 

1 
 

 

 
 

1. Justerare: Morgan E Andersson, Mellerud 
 

BESLUTSÄRENDEN 
 

2. Uppdatering policydokument 
Information av Carina Ericson, administrativ chef 

Följande policydokument är föremål för uppdatering: 
a. krishanteringsplan 
b. rekryteringspolicy 
c. representationspolicy 
d. resepolicy 
e. IT-policy 
f. projektpolicy 
 
Direktionen beslutar 
att godkänna reviderade policydokument enligt förslag och att de ska gälla från och 
med 1 januari 2021. 
 

3. Förslag innehåll Årshjul 2021 
Information av Martin Carling, förbundsordförande 

a. utvärdering av året som gått 
b. innehåll direktionsmöten 2021 
 
Direktionen beslutar 
att godkänna förslaget på innehåll i årshjulet för 2021 med förändringen att DKR 
flyttas från 6 maj till 17 juni och att mötet 17 juni blir i Munkedal och mötet 28 
oktober blir i Lysekil. 
 

4. Överenskommelse om barn och ungas hälsa 
Information av Titti Andersson, teamchef Välfärdsutveckling. 

Direktionen beslutar 
att besluta att rekommendera kommunerna att anta förslag till Samverkan för barns 
och ungas hälsa – överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra 
Götalandsregionen. 
 

5. Handlingsplan för psykisk hälsa 2018–2022 
Information av Titti Andersson, teamchef Välfärdsutveckling. 
 
Direktionen beslutar 
att rekommendera medlemskommunerna att anta förslag till förlängning av 
Handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland 2018–2022. 

aaidator
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INFORMATIONS- OCH ANMÄLNINGSÄRENDEN 

 
6. Aktuella projektansökningar 

Information av Anna Lärk Ståhlberg, teamchef Samhällsutveckling 
 
Direktionen beslutar 
att anteckna informationen till protokollet. 

 
7. Information EU:s programperiod 2021–2027 

Information av Andreas Catoni och Andrea Kostadinovic, Västra Götalandsregionen. 
 
Direktionen beslutade 
att anteckna informationen till protokollet. 

 
8. Tema: Affärsdriven miljöutveckling (mål 1 i verksamhetsplan) 

Information av Karin Stenlund, affärs- och miljöstrateg. 
 

Direktionen beslutade 
att anteckna informationen till protokollet 

 
9. Tema: En stark och attraktiv gränsregion (mål 5 i verksamhetsplan) 

Information av Elsie Hellström, Svinesundskommittén. 
 
Direktionen beslutade 
att anteckna informationen till protokollet. 

 
10. Strukturbild Fyrbodal 

Ärendet utgår. Frågan tas upp på nästa direktionsmöte i februari-21. 
 

 
11. Gryning Vård AB 

Information av Jeanette Lämmel, förbundsdirektör. 
 
Direktionen beslutar 
att anteckna informationen till protokollet. 
 
 

12. Aktuella delegationsbeslut 
Ingen föredragning på mötet 

 
Direktionen beslutar 
att anteckna informationen till protokollet 
 



 
13. Förändringar i direktionen; avsägelse och ny ledamot och ersättare från 

Vänersborgs kommun 
Information av Jeanette Lämmel, förbundsdirektör. 
 
Direktionen beslutar 
att anteckna informationen till protokollet 
 

14. Rapport från Beredningen för hållbar utveckling (BHU), Västkom och 
Samrådsorganet (SRO) 
Information av Martin Carling, förbundsordförande 
 
Direktionen beslutar 
att anteckna informationen till protokollet 
 

15. Övriga ärenden 
 
Michael Karlsson, Åmål, informerade om ett initiativ som Åmåls kommun har tagit 
rörande intresse av att få en kriminalvårdsanstalt lokaliserad till kommunen. Mötet 
uttalade sitt stöd för initiativet. 
 
Direktionen beslutar 
att anteckna informationen till protokollet 
 

16. Meddelanden 
 
Inga meddelanden. 

 
17. Nästa möte 

 
Nästa direktionsmöte äger rum den 11 februari i Uddevalla och/eller via Teams. 
 
Kommande möten 
25 mars 
6 maj 
17 juni 
23 september 
28 oktober 
9 december 

 

/Anteckningar Morgan Ahlberg  
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