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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:

Protokollsutdrag 2019-11-12

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 338

Instruktion till ägarombudet inför extra
bolagsstämma med Uppsala Stadshus AB

KSN-2019-0957

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen beslutaatt instruera
ägarombudet för Uppsala Stadshus AB

1. attrösta för beslutade ägardirektiv och ekonomiska mål för Uppsala Stadshus AB,
samt

2. attrösta i enlighet med kommunfullmäktiges beslut att godkänna ny
bolagsordning för Uppsala Stadshus AB.

Yrkande

Erik Pelling (S) yrkar bifall till föreliggande förslag.

Beslutsgång

Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att arbetsutskottet bifaller
detsamma.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 5 november 2019, § 362, att anta ägardirektiv och,
ekonomiska mål för Uppsala Stadshus AB.

Kommunfullmäktige beslutade vid samma sammanträde, § 356, att godkänna ändringar i
Uppsala Stadshus AB: s bolagsordning som en följd av ikraftträdandet av den nya
kommunallagen (2017:725). Vidare beslutade kommunfullmäktige, § 357, att godkänna
ändringar i Uppsala Stadshus AB: s bolagsordning för att möjliggöra för bolaget att kunna
genomföra fastighetsförsäljningar i form av bolagsöverlåtelse, utan att varje
bolagsöverlåtelse behöver beslutas av kommunfullmäktige.
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Kommunfullmäktiges beslut behöver bekräftas på en extra bolagsstämma.
Kommunstyrelsen ansvarar för att instruera ägarombudet hur det ska agera på
bolagsstämman.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2019-11-12
Kommunfullmäktiges beslut 5 november 2019 § 356
Kommunfullmäktiges beslut 5 november 2019 § 357
Kommunfullmäktiges beslut 5 november 2019 § 362
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Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala  

Besöksadress: Stationsgatan 12 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text. 

Instruktion till ägarombudet inför extra 
bolagsstämma med Uppsala Stadshus AB  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att instruera ägarombudet för Uppsala Stadshus AB 

1. att rösta för att anta de ägardirektiv som beslutade i Mål och budget 2020-2022 

för Uppsala Stadshus AB, samt 
2. att i rösta i enlighet med kommunfullmäktiges beslut att godkänna ny 

bolagsordning för Uppsala Stadshus AB. 

 

Ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 5 november 2019, § 362, att anta ägardirektiv för 
Uppsala Stadshus AB.  

Kommunfullmäktige beslutade vid samma sammanträde, § 356, att godkänna 
ändringar i Uppsala Stadshus AB: s bolagsordning som en följd av ikraftträdandet av 
den nya kommunallagen (2017:725). Vidare beslutade kommunfullmäktige, § 357, att 

godkänna ändringar i Uppsala Stadshus AB: s bolagsordning för att möjliggöra för 
bolaget att kunna genomföra fastighetsförsäljningar i form av bolagsöverlåtelse, utan 

att varje bolagsöverlåtelse behöver beslutas av kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktiges beslut behöver bekräftas på en extra bolagsstämma. 

Kommunstyrelsen ansvarar för att instruera ägarombudet hur det ska agera på 
bolagsstämman. 

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. Föreliggande ärende bedöms inte ha 
några konsekvenser ur näringslivs-, barn- eller jämställdhetsperspektivet. 

Kommunledningskontoret  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 2019-11-12 KSN-2019-0957 

  
Handläggare:  

Lars Niska 

 

 
 

mailto:kommunledningskontoret@uppsala.se
http://www.uppsala.se/
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Ekonomiska konsekvenser 

Beslutet har inga ytterligare ekonomiska konsekvenser än de kostnader och intäkter 

som förekommer vid fastighetstransaktioner. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 12 november 2019 

• Kommunfullmäktiges beslut 5 november 2019 § 356 

• Kommunfullmäktiges beslut 5 november 2019 § 357 

• Kommunfullmäktiges beslut 5 november 2019 § 362 

 

 

 

Kommunledningskontoret 

 

 

Joachim Danielsson Ola Hägglund 

Stadsdirektör Ekonomidirektör 
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