Org.nr 556503 -2322
Bilaga 1.

Avtal mellan Naboer AB och dess aktieägare, 2020-2023.
Avtalet.
Aktieägarna i Naboer AB har enligt protokoll och bilaga från årsstämma i Naboer AB
2019, beslutat för en period om fyra år hur kostnadsfördelningen ska utformas mellan
ägarna för köp av tjänster från Naboer AB.
För perioden 2020-01-01 tom 2023-12-31 avtalar parterna om nedan angivna årliga
kostnad för Naboer AB's tjänster. Ersättningen till Naboer AB faktureras
aktieägarkommunerna i januari under åren 2020, 2021, 2022 och 2023.
Fördelningen av kostnaderna för Naboers AB's tjänster enligt bifogad matris och det är
oförändrade nivåer från perioderna 2011-2015 och 2016-2019. Målsättningen är att
alla avtal ska vara tecknade innan novembers utgång 2019.
Ny aktieägare.
Om ny aktieägare ska ansluta sig till bolaget inom gällande avtalsperiod, upprättas ett
avtal med den aktieägaren som harmonierar med övriga avtal i tid och ersättning. Detta
gäller även vid eventuell sammaslagning bland de offentliga ägarna, då gällande avtal
omformuleras för att harmoniera med den nya ägarbilden.
Justering av avtalen under löptidens gång.
Eftersom Naboer AB på uppdrag av sina ägare, i början av avtalets löptid börjat utreda
hur verksamheten ska utformas och dimensioneras i framtiden, kan eventuella
justeringar av detta avtal ske även under avtalstiden. Detta förutsätter dock att
bolagsstämman/generalforsamlinga, i demokratisk ordning, beslutat om detta
Utträde som aktieägare.
Om aktieägare önskar begära utträde från sitt engagemang i Naboer AB, skall den
aktieägaren framföra sitt önskemål samt sina skäl till övriga aktieägare senast vid
tidpunkt för bolagsstämman året innan utträdet tänkt ske. Utträde kan endast ske i
brytpunkten mellan ovan nämnda perioder för aktieägaravtal. Detta förutsätter också
att aktieägaren har en köpare för sina aktier och att de övriga godkänner den nya
ägaren.
Regler för hembud etc (tex förköpsrätt) finns angivet i bolagsordningen.
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Överenskommelse
Denna överenskommelse upprättas i två identiska exemplar där parterna behåller var
sitt avtal. Ägarkommun X avser att som aktieägare betala X-antal SEK till Naboer AB för
år 2020. Därefter indexuppräknas den rörliga delen av beloppet med svensk
konsumentprisindex för åren 2020, 2021 och 2022. Baskostnaden förblir konstant
dessa år. Bilagd matris visar fördelning mellan baskostnad och rörlig del. Parterna har
tagit del av avtalets innebörd och godkänner det.

Ort/Datum:

Ort/Datum: Östersund

För Ägarkommun
Namnförtydligande

För Naboer AB
VD Lennart Adsten
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Årlig fördelning av kostnader mellan aktieägare i
Naboer AB för bolagets tjänster. (Valuta SEK)
Period 2020-01-01 – 2023-12-31. Rörlig del indexuppräknas med svenskt
konsumentprisindex 2021-2023.
Ägare

Invånare antal

Holtålen kommune
Tydal kommune
Meråker kommune
Inderøy kommune
Åre kommun
Verdal kommune
Krokom kommun
Levanger kommune
Stjørdal kommune
Trondheim kommune
Östersund kommun

2027
807
2435
6774
11268
14946
14925
20230
24050
193501
62601

Summa

353564

Trøndelag fylkeskommune
Region Jämtland Härjedalen
Summa

Baskostnad

Rörlig del

Total

SEK

SEK

SEK

25000
25000
25000
25000
25000
25000
25000
25000
25000
25000
25000

7000
7000
14000
14000
30000
30000
30000
37000
37000
86000
86000

32000
32000
39000
39000
55000
55000
55000
62000
62000
111000
111000

458742

250 000

250000

129806

125 000

125000

569471

675000

392000 1028000

Årlig baskostnad 25 000 SEK/kommun och
250 000 SEK för Tröndelag fylkeskommune samt 125 000 SEK
Region Jämtland Härjedalen.
Rörlig del för kommunerna, anpassad till befolkning.
Befolkningsstatistiken från senhöst 2017 samt dec
2018. Den är hämtad från SCB och SSB..
Rörlig del kommer indexuppräknas med svenskt
konsumentprisindex under åren 2020-2022.
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Denna matris kopplas till aktieägaravtalen för perioden 2020-2023, som under hösten 2019 avses tecknas mellan
Naboer AB och bolagets aktieägare.

