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1. Inledning
Trelleborgs Stadsnät AB ägs av Trelleborgs Rådhus AB, som i sin tur ägs av Trelleborgs
kommun. Bolaget bildades 2011 med uppdraget att stimulera en fortsatt bredbandsutveckling
i Trelleborgs kommun i samarbete med andra marknadsaktörer samt att upprätthålla ett aktivt
lokalt öppet stadsnät i betydelsen robust fibernät.
Bolaget är en del av verksamheten inom Trelleborgs kommun och ska gemensamt med
Trelleborgs kommuns övriga organ verka för en positiv utveckling av kommunen.
Detta ägardirektiv gäller tillsammans med dokumentet Bolagsstyrning i Trelleborgs kommun
(KF 2018-11-26, §222, dnr KS 2018/307).
Utöver vad som specifikt anges i detta dokument skall Trelleborgs Stadsnät AB följa de
policys och planer som beslutas av kommunfullmäktige och som är relevanta för bolaget.
Bolaget skall särskilt observera bestämmelserna om kommunstyrelsens uppsiktsplikt,
offentlighetsprincipen, bolagets informationsskyldighet, arvodesbestämmelser, miljöfrågor,
intern kontroll, samt upphandlingssamordning. Bolaget skall också särskilt observera
underställningsplikten gällande frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

2. Syfte och uppdrag
2.1 Det kommunala ändamålet
Föremålet för bolagets verksamhet är att stimulera en fortsatt bredbandsutveckling i
samarbete med andra marknadsaktörer samt att upprätthålla ett aktivt lokalt nät. Målet är att
alla invånare, offentliga förvaltningar och företag inom kommunen skall få tillgång till
Trelleborgs öppna lokala nät på lika villkor och att tjänsteleverantörerna skall få tillgång till
det öppna lokala nätet för att sälja tjänster till de som är anslutna.
Ändamålet med bolaget är att, med iakttagande av lokaliseringsprincipen, stimulera fortsatt
bredbandsutveckling genom att sänka etableringströskeln avseende ICT-infrastruktur och
därmed attrahera företag, investeringar, arbetskraft och boende till Trelleborgs kommun.
2.2 Uppdrag
Bolaget skall aktivt medverka till
- utvecklingen av avancerade bredbandstjänster och genom detta bidra till ökad
effektivitet i offentlig sektor, skapa förutsättningar till nya tjänster i sjukvården och
äldreomsorgen, mer kostnadseffektiv hemtjänst, koppla upp skolor och göra
undervisningen mer interaktiv.

-

att år 2020 bör 95% av alla invånare, offentliga förvaltningar och företag i Trelleborgs
kommun i såväl centralorten som landsbygden ha tillgång till bredband om minst 100
Mbit/s
att år 2023 bör hela Trelleborgs kommun ha tillgång till stabila mobila tjänster av god
kvalitet, d.v.s. även fiberutbyggnad till mobilmaster på landsbygden.
att år 2025 bör hela Trelleborg ha tillgång till snabbt bredband vilket innebär tillgång
till snabbt bredband i hemmet och på arbetet med så hög hastighet och kapacitet att
användarna inte upplever begränsningar utifrån de tjänster de efterfrågar.

3. Mål
Kommunfullmäktige beslutar om de övergripande målen för Trelleborgs kommun.
Nedan redovisar ägaren de prioriterade målen för Trelleborgs Stadsnät AB utifrån
kommunens strategiska inriktningar:
Bolaget uppmanas att utarbeta effektmål för inriktningsmålen
• Trelleborg ska vara en attraktiv kommun för nyetableringar
• Det lokala näringslivet ska erbjudas en service av hög kvalitet
• Byggandet ska stärka kommunens ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarhet

4. Ekonomi
Bolaget ska ha en ekonomisk ställning som medger utveckling och investeringar utan tillskott
från kommunen. Bolaget skall enligt tidplan som fastställs av kommunen lämna underlag till
Trelleborgs Rådhus AB till grund för upprättande av delårsrapporter och årsredovisning.
Det öppna stadsnätet, som är en långsiktig infrastrukturell investering, är inte avsett att ge
maximal vinst utan skall skapa samhällsnytta. Detta innebär att begreppet ”affärsmässiga
grunder” skall ha som utgångspunkt ”självkostnadsprincipen” i ett längre perspektiv, mer än
30 år.
Nedan redovisar ägaren ett antal ekonomiska förutsättningar kopplade till bolagets
verksamhet. Ägaren kommer att följa upp bolagets ekonomi i samband med rapportering och i
ägardialogerna.
4.1 Likviditet
Bolaget ansvarar för sin likviditet. Kommunkoncernen skall tillämpa en sammanhållen
finansförvaltning och likviditetsplanering. Bolagets likvida medel skall placeras på
kommunens koncernkonto med särskilt konto för bolaget.
4.2 Upplåning
Vid upplåning och skuldförvaltning bör sådana former väljas som ger lägsta möjliga
finansieringskostnader utifrån en rimlig risknivå för kommunkoncernen. Bolaget har det
yttersta ansvaret för den egna finansieringen. Kommunens regler för upplåning, i form av
finanspolicy, skall tillämpas när bolaget fastställer sina riktlinjer för upplåning och
skuldförvaltning.
Extern upplåning i placeringssyfte är inte tillåten och all upplåning skall ske i svensk valuta.

I det fall bolaget beviljas kommunal borgen utgår en borgensavgift som beslutas av
kommunfullmäktige.
4.3 Soliditet
I bedömningen av rimlig risknivå ingår att ägaren kräver en soliditet på lägst tio procent.
4.4 Avkastning
Kravet på avkastning på sysselsatt kapital är minst genomsnittlig statslåneränta.
4.5 Koncernbidrag och utdelning
Koncernbidrag via Trelleborgs Rådhus AB kan användas för resultatutjämning i
koncernen.
Skattesituationen i bolaget skall hanteras i koncernen via Trelleborgs Rådhus AB.

5. Beslut om ägardirektiv
Detta ägardirektiv ska, efter fullmäktiges godkännande, antas på bolagsstämma i bolaget och i
eventuella dotterbolag.

Definitioner
Kommunkoncern:

Trelleborgs kommun och dess ägda bolag

Koncern:

Den ”äkta” koncernen med Trelleborgs Rådhus AB som
moderbolag och dess dotterbolag

Soliditet:

Justerat eget kapital (eget kapital + 78,6%* av obeskattade
reserver) dividerat med totala tillgångar

Avkastning:

Rörelseresultat + finansiella intäkter
dividerat med sysselsatt kapital (totala tillgångar + räntebärande
skulder)
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