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Ägardirektiv Uppcom AB 

Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen samt kommunens bolagspolicy. 

Ägaridé 
Bolaget ska leverera nytta i tre olika verksamhetsgrenar. Den verksamhet som bolaget levererar 
till ägaren regleras i ett särskilt avtal. Ägaren förväntar sig att bolaget, på eget initiativ, presenterar 
utvecklingsmöjligheter som främjar både ekonomi och verksamhet. 

Den första verksamhetsgrenen är att säkerställa god digital IT-infrastruktur i kommunen genom 
att bygga ut, äga, underhålla och förvalta den digitala infrastrukturen som ägs av bolaget. 

Den andra verksamhetsgrenen är att leverera telefoni, dels hårdvaran dels växeltjänst. Vid 
leverans av hårdvara ska bolaget säkerställa att enheten följer gällande standardiserad 
telefonhårdvara och att den är väl anpassad till koncernens telefoniverksamhet. 

Den tredje verksamhetsgrenen är kopplad till IT i vid bemärkelse. Bolaget ska driva IT- och 
digitaliseringsutvecklingen framåt i nära samarbete med förvaltningarna och kommunledningen. I 
verksamheten ingår även att leverera standardiserad hårdvara inom IT som är väl anpassad till 
koncernens IT-miljö. 

Verksamhetens inriktning 
Bolaget ska säkerställa att dess informations- och kommunikationsteknik är tillgänglig, har hög 
säkerhet och är robust mot inre och yttre påverkan. 

Bolaget ska samordna inköp av informations- och kommunikationsteknik så att en 
resurseffektivitet uppnås. 
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Bolaget ska vara en resurs för ägaren i nära samverkan. Den huvudsakliga tekniska kompetensen 
finns i bolaget. Bolagets roll blir därför tillsammans med ägaren att identifiera olika initiativ som 
utvecklar den digitala mognaden i kommunens verksamheter. 

Bolaget ska skapa förutsättningar för att det finns prisvärda och kvalitativa tjänster i nätet för vår 
kommun och våra medborgare.  

Ekonomiska utgångspunkter 
Bolaget ska drivas enligt marknadsorienterade och långsiktigt ekonomiskt hållbara 
principer. Bolaget ska skapa de ekonomiska utrymmen som behövs för att man ska 
kunna fullfölja kommunens intentioner avseende den strategiska kommunnyttan 
med ägandet. Bolaget ska långsiktigt arbeta för konsolidering i syfte att minska kommunens 
risktagande som ägare. 

I syfte att minimera externa räntekostnader i koncernen ska bolaget vid upplåning 
av kapital utnyttja den säkerhet som en kommunal borgen innebär. Bolaget ska varje år till 
kommunen betala en marknadsmässig borgensavgift.  

Ekologiska utgångspunkter 
Målen upptagna i målstyrningsdokumentet i relevanta delar är styrande. Målen fastställs årligen av 
kommunfullmäktige i samband med fastställandet av budget- och verksamhetsplanen.  

Sociala utgångspunkter 

Målen upptagna i målstyrningsdokumentet i relevanta delar är styrande. Målen fastställs årligen av 
kommunfullmäktige i samband med fastställandet av budget- och verksamhetsplanen.  

Samordning med kommunkoncernen 
Det är bolagets skyldighet att tillse att alla möjligheter till samordning mellan bolaget och 
kommunen, som gagnar båda parter, tas tillvara och är prioriterade av bolagsledningen. 

Uppföljning och dialog 
Utöver de punkterna upptagna i bolagspolicyn ska uppföljnings- och dialogsamtal också 
inkludera: 

• Framtidsspaning utifrån kommunens ständiga utveckling. 

• Kommunen informerar om både interna och externa indikatorer som kan påverka 
bolagets verksamhet. 

• Uppföljning och utvärdering av avtal som reglerar IT- och telefoniverksamheten inom 
kommunkoncernen. 

Revidering 
Fastställas inför andra året i mandatperioden. Initiativrätt finns för revidering av ägardirektivet.  


