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Nr 4. Ändring av bolagsordningar 
för Uppsala Stadshus AB och dess 
dotterbolag 
KSN-2012-1226 
 
 
Kommunfullmäktige 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
att besluta 
 
att godkänna föreslagna ändringar i bolags-
ordningarna i enlighet med ärendets bilaga 1. 
 
Uppsala den 12 december 2012 
 
På kommunstyrelsens vägnar 
 
Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker 
 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, 
Cecilia Forss, Liv Hahne, Magnus Åkerman 
(alla M), Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius 
(båda FP), Stefan Hanna (C), Ebba Busch 
(KD), Marlene Burwick, Ulrik Wärnsberg, 
Hilde Klasson, Bengt Westman (alla S), Maria 
Gardfjell, Frida Johnsson (båda MP) och 
Emma Wallrup (V). 
 
Dessutom närvarande: Mats Gyllander, 
Christopher Lagerqvist, Simone Falk (alla M), 
Peter Nordgren (FP), Irene Zetterberg, 
Milischia Rezai (båda S) och Rickard Malm-
ström (MP). 
 
Ärendet 
VD i Uppsala Stadshus AB har upprättat 
förslag till förändringar i bolagsordningarna 
för dels bolaget dels dess dotterbolag. För-
slagen syftar till att tillgodose den lag som 
träder i kraft den 1 januari 2013 som anger att i 
bolagsordningarna ska det kommunala ända-
målet och de kommunala befogenheterna fram-
gå. 
 
 
 
 
 

Föredragning 
Frågan om bolagsordningarnas lydelse är en 
fråga av principiell betydelse och ska därför 
underställas kommunfullmäktige för ställ-
ningstagande. 
 
Genom att införa de förändringar som föreslås 
kommer bolagsordningarna dels att leva upp 
till de formkrav som lagstiftningen ställer dels 
att medföra att de sk Teckalkriterierna kommer 
att gälla mellan kommunen och dess bolag. 
När Teckalkriterierna är uppfyllda behöver 
ingen upphandling föregå de avtal om leverans 
av varor eller tjänster som träffas mellan 
kommunen och dess bolag eller omvänt. Kri-
terierna är uppfyllda om kommunen dels har 
kontroll över den juridiska person, bolagen, 
motsvarande den kontroll som kommunen har 
över sin egen förvaltning dels den verksamhet 
som bedrivs av den juridiska personen hu-
vudsakligen sker tillsammans med kom-
munen. 
 
De förändringar som nu föreslås göras i bo-
lagsordningarna medför att kontrollkriteriet 
kommer att kunna uppfyllas när kom-
munstyrelsen utövar sin förstärkta upp-
siktsplikt. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ej aktuellt med de förslag som finns i detta 
ärende. 
 
 
 
 


















