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SÄRSKILT ÄGARDIREKTIV FÖR 
VELLINGE STADSNÄT AB

Organisationsnummer 556940–3107

Denna handling utgör särskilda ägardirektiv för Vellinge stadsnät AB, nedan 
kallat ”Bolaget”, fastställda av kommunfullmäktige i Vellinge kommun den 24 
april 2019 § 56.

Bolaget har antagit det särskilda ägardirektivet på bolagstämman 
den 27 maj 2019.

För den verksamhet som bedrivs i Bolaget gäller även gemensamma 
ägardirektiv för koncernen Vellinge koncern AB, fastställt av kommunfullmäktige 
den 24 april 2019 § 53 och av bolagsstämman i Bolaget 
den 27 maj 2019.

Bolagets ändamål

Utöver vad som anges i Bolagets bolagsordning och de gemensamma 
ägardirektiven gäller följande såvitt avser Bolagets ändamål.

Bolagets ändamål är att uppfylla de nationella, regionala och lokala målen för 
bredband till hushåll, näringsidkare och den kommunala verksamheten.

Bolaget ska genom sitt uppdrag bidra till attraktivitet och service samt 
samhällsutveckling.

För Bolaget ska de kommunalrättsliga principerna i 10 kap. kommunallagen 
gälla.  
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Bolagets verksamhet

Utöver vad som anges i Bolagets bolagsordning och de gemensamma 
ägardirektiven gäller följande såvitt avser Bolagets verksamhet. 

Bolaget ska bygga, äga och förvalta infrastruktur för elektronisk kommunikation 
(fiberoptiskt nät) till kommuninvånarna, näringsidkare samt alla Vellinge 
kommuns verksamheter inklusive de kommunala bolagen Vellinge koncern AB, 
Vellingebostäder AB och Vellinge kommunlokal AB. 

Bolaget ska bidra till den digitala utvecklingen inom Vellinge kommun.

Det övergripande målet med Bolagets verksamhet är att minst uppnå de 
nationella och regionala målen för bredband. Bolaget ska inte utan 
kommunfullmäktiges medgivande bygga ut fibernätet till områden som inte kan 
finansieras inom de ekonomiska målen för bolaget. 

Bolaget ska följa utveckling av ny teknik som kan komma medborgare, 
näringsidkare och kommunala verksamheten till nytta inom Vellinge kommun.

Hållbart

Bolagets verksamhet ska bedrivas med en långsiktig hållbarhet. 

Bolaget ska tillse att infrastrukturen kring bolagets anläggningar har en god 
standard, t ex återställningsarbete efter att fiberkabel har lagts ner i befintlig 
infrastruktur.

Kvalitet

Bolaget ska främja kvaliteten för de boende och företag genom att erbjuda 
höghastighetskommunikation. 

Bolaget ska säkerställa kvalitén genom att regelbundet genomföra ”Nöjd kund 
index”-undersökningar.
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Ekonomi

Bolaget ska bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att bolaget har ett positivt 
kassaflöde.

Verksamheten ska bedrivas utifrån affärsmässiga och långsiktiga ekonomiskt 
hållbara principer och arbeta för en långsiktig konsolidering i syfte att minska 
kommunens risker som ägare.

Bolagets direktavkastning på eget kapital ska minst uppgå till Vellinge 
kommuns internränta.

Bolaget ska övertiden stärka soliditeten. 

Vellinge kommun kan ge särskilda direktiv i samband med kommunfullmäktiges 
beslut om budgeten för en särskild period.
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