Mellan undertecknande parter har denna dag, X/6 2018, träffats följande

AVSIKTSFÖRKLARING
Hörby kommun, Höörs kommun och Östra Göinge kommun bildade 2016 ett gemensamt bolag med
namnet IT kommuner i Skåne AB. Syfte med bolaget är att ägarkommunerna genom samverkan bättre
ska klara en rad utmaningar som man står inför. Det kan handla om att säkerställa
kompetensförsörjningen, hantera teknikutvecklingen, klara kvalitetskraven och möta ett ökat
kundkrav.
Av Bolagsordningen framgår att bolagets ändamål ska bestå i att, tillsammans med ägarna, driva och
utveckla den interna IT-verksamheten i kommunerna samt i mindre omfattning i av dessa kommuner
helägda bolag. Bolagets ändamål är, att med tillämpning av kommunala självkostnads- och
likställighetsprincipen, tillsammans med ägarna svara för den interna IT-verksamheten i kommunerna.
Syftet är att erbjuda en kostnadseffektiv och säker förvaltning av IT-verksamheten. Bolagets
verksamhet ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna och ska i tillämpliga delar följa de
kommunalrättsliga principer som framgår av kommunallagen. (Nuvarande bolagsordning se bilaga 1).
De nuvarande ägarna har också antagit ett Aktieägaravtal och av detta framgår att det möjligt för andra
kommuner att bli delägare i bolaget. Önskar ytterligare någon kommun inträda som aktieägare och
delta i IT-samverkan under samma förutsättningar som nuvarande ägare ska aktiedelning i första hand
ske genom riktad nyemission. Beslutet avseende att en ny kommun ska inträda som aktieägare ska
vara enhälligt. Övriga bestämmelser kring inträdande framgår av nuvarande aktieägaravtal (bilaga 2).
Utöver ovannämnda två handlingar har nuvarande ägare också fastställt gemensamt ägardirektiv för IT
kommuner i Skåne AB. (Bilaga 3).
Osby kommun har uttryckt ett intresse av att inträda som delägare i IT kommuner Skåne AB. Av den
anledningen avger nedan tecknade parter följande avsikter:
1. Parterna ska skyndsamt inleda ett arbete med att genomföra en teknisk och ekonomisk analys
av förutsättningar för att Osby kommun ska kunna inträda som delägare i IT kommuner i
Skåne AB.
2. Under förutsättningar att Osby kommuns intresse kvarstår efter genomförd analys ska
målsättningen vara att Osby kommun inträder som delägare den 1 januari 2019.
3. Det utvidgade bolagets ägarandelar fördelas enligt följande;
 Hörby
¼
 Höör
¼
 Osby
¼
 Östra Göinge
¼
4. Bolaget ska även i fortsättningen ha sitt säte i Hörby kommun.

5. Det utvidgade bolaget ska tillsätta en gemensam styrelse, som ska bestå av en ledamot samt
en ersättare från respektive ägarkommun. Styrelsen utser inom sig en ordförande för ett år i
taget.
6. Aktiekapitalet ska i det utvidgade bolaget vara lägst SEK 6 miljoner kronor och högst SEK 15
miljoner kronor.
7. Personalen inom nuvarande interna IT-verksamhet i Osby kommun ska vid utvidgat ägarskap
överflyttas till IT kommuner i Skåne AB enligt bestämmelserna i LAS § 6b.
8. I den mån parterna inte erhåller godkännande i respektive kommunstyrelse ska denna
avsiktsförklaring vara utan verkan.

Denna avsiktsförklaring har upprättats i fyra original varav parterna tagit var sitt.
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