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Nr 65. Ändring av bolagsordningar i 
Uppsala Stadshus AB och dess dot-
terbolag 
USAB-2014/115 
 
 
Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att godkänna föreslagna ändringar i bolags-
ordningarna i enlighet med vad som framgår av 
ärendets bilaga l, samt 
 
att uppdra till Uppsala Stadshus AB och dess 
helägda dotterbolag och dotterdotterbolag att 
godkänna bolagsordningarna på respektive 
bolagsstämma. 
 
Uppsala den 9 april 2014 
 
På kommunstyrelsens vägnar 
 
Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker 
 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Ce-
cilia Forss, Liv Hahne, Magnus Åkerman (alla 
M) Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius (båda 
FP), Stefan Hanna (C), Ebba Busch Thor (KD), 
Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, 
Hilde Klasson (alla S), Maria Gardfjell, Rickard 
Malmström (båda MP) och Ilona Szatmári Wal-
dau (V). 
 
Dessutom närvarande: Louise Landerholm Bill 
(M), Karin Ericsson (C), Bengt Westman, Irene 
Zetterberg, Milischia Rezai (alla S), 
 
Ärendet 
Bakgrund 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 
januari 2013 (§ 27) godkändes vissa ändringar av 
bolagsordningar for Uppsala stadshus AB och 
dess dotterbolag. Ändringarna föranleddes av de 
ändringar i kommunallagen (1991:900) ("KL") 
som trädde i kraft den l januari 2013 och som 
föreskriver att det fastställda kommunala ända-
målet och de kommunala befogenheter som utgör 

ram för verksamheten ska anges i kommunala 
bolagsordningar. 
 
Därefter har en genomgång skett av samtliga 
bolagsordningar i stadshuskoncernen i syfte att 
åstadkomma en enhetlig struktur och lagenlighet. 
De föreslagna bolagsordningarna bygger på re-
dan befintliga bolagsordningar och följer Sveri-
ges Kommuner och Landstings mall för bolags-
ordningar. 
 
Bolagen inom stadshuskoncernen har beretts 
tillfälle att lämna synpunkter på de föreslagna 
ändringarna. Synpunkter av redaktionell karaktär 
har lämnats och i förekommande fall beaktats. 
 
Föredragning 
Frågan om bolagsordningarnas lydelse är av 
principiell beskaffenhet och ska därför beslutas 
av fullmäktige. 
 
Förändringarna är i huvudsak följande. 
 
l. Verksamhetsföremålet och ändamålet med 
bolagets verksamhet har, efter synpunkter från 
Bolagsverket, separerats och anges nu i två para-
grafer. 
 
2. Ett bolag som har ett annat syfte än att bereda 
vinst åt aktieägarna ska, enligt 3 kap. 3 § aktie-
bolagslagen (2005:551) ("ABL"), ange i bolags-
ordningen hur bolagets vinst och behållna 
tillgångar ska fördelas vid bolagets likvidation. 
Det-ta har nu skett genom att man i 4 § andra 
stycket i bolagsordningarna anger att "Vid 
bolagets likvidation ska bolagets vinst och 
behållna tillgångar tillfalla aktieägarna. 
 
3. Uppsalahem AB är registrerat som ett publikt 
aktiebolag. Eftersom alla ledamöter enligt 3 kap. 
17 § första stycket 3. KL ska utses av kommun-
fullmäktige, dvs. annan än aktieägarna, så kan 
Uppsalahem AB inte vara publikt. I ett publikt 
aktiebolag ska nämligen mer än hälften av 
styrelseledamöterna utses av bolagsstämman vil-
ket alltså inte går (8 kap. 47 § ABL). Därför mås-
te man besluta att Uppsalahem AB ska bli ett pri-
vat bolag. 
 
4. Enligt 3 kap. 17 § KL utser fullmäktige 
styrelsen och minst en lekmannarevisor i 
kommunala aktiebolag. Detta innebär att man vid 



 

den ordinarie bolagsstämman inte utser utan 
istället gör en anteckning om Uppsala kom-
munfullmäktiges val av styrelseledamöter och 
lekmannarevisorer (se 13 § 9 och 11 p. i bolags-
ordningen). På lekmannarevisorernas begäran har 
antalet lekmannarevisorer utökats till två per 
moderbolag. 
 
5. I 14 § i bolagsordningen anges att bolags-
stämman ska fatta beslut i vissa frågor. Para-
grafen är viktig för att säkerställa att ägaren har 
kontroll över viktiga frågor och målet Parking 
Brixen Gmbh (C 458/03) har här stått som 
förebild. Paragrafen motsvarar i huvudsak 5 § 
med den skillnaden att 5 § endast ger fullmäktige 
(ägaren) rätt att utan bindande verkan ta ställning 
innan bolaget fattar principiellt viktiga beslut 
varemot 14 § stadgar att bolagsstämman dvs. 
ägaren alltid ska fatta beslut i dessa frågor. 
Därmed uppfylls det s.k. kontrollkriteriet 
 
6. Hembudsklausulen har utgått i de fall bolagen 
ägs till l00 procent av kommunen genom Uppsala 
Stadshus AB. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
De föreslagna ändringarna medför inga eko-
nomiska konsekvenser. 
 



BOLAGSORDNING 
 

Uppsala Stadshus AB 
(org.nr 556500-0642) 

 
Beslutad på bolagsstämman den xx yyyyyyyyyy 201z 
 
Firma 
1 § Bolagets firma är Uppsala Stadshus AB. 
 
Säte 
2 § Styrelsen ska ha sitt säte i Uppsala kommun, Uppsala län. 
 
Verksamhetsföremål  
3 § Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Uppsala kom-
mun äga och förvalta aktier i bolag verksamma inom Uppsala 
kommuns kompetensområde. 
 
Ändamålet med bolagets verksamhet 
4 § Bolaget ska bedriva verksamheten, med beaktande av de 
kommunalrättsliga principerna i 2 kap. och 8 kap. 3 c § kommu-
nallagen (1991:900), i syfte att uppfylla verksamhetsföremålet.  

Vid bolagets likvidation ska bolagets vinst och behållna till-
gångar tillfalla aktieägarna. 
  
Fullmäktiges rätt att ta ställning  
5 § Bolaget ska se till att Uppsala kommunfullmäktige får ta 
ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. 
 
Aktiekapital 
6 § Aktiekapitalet ska utgöra lägst hundra miljoner (100 000 000) 
kronor och högst fyrahundra miljoner (400 000 000) kronor.  
 
Antal aktier 
7 § I bolaget ska det finnas lägst etthundratusen (100 000) aktier 
och högst fyrahundratusen (400 000) aktier.  
 
Styrelse 
8 § Styrelsen ska bestå av lägst fem (5) och högst femton (15) 
ledamöter. 

Uppsala kommunfullmäktige utser styrelsen för tiden från den 
årsstämma som följer närmast efter det val till fullmäktige förrät-
tats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till 



fullmäktige. Fullmäktige utser också ordföranden och vice ordfö-
randen i bolagets styrelse.  
 
Revisorer 
9 § Bolagsstämman utser en revisor att granska bolagets årsredo-
visning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktö-
rens förvaltning. Stämman får även utse en revisorssuppleant.  

Revisorns och, i förekommande fall, suppleantens uppdrag 
gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde rä-
kenskapsåret efter revisorsvalet.  
 
Lekmannarevisor 
10 § För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska 
Uppsala kommunfullmäktige utse två lekmannarevisorer. 
 
Kallelse till bolagsstämma  
11 § Kallelse till bolagsstämman utfärdas tidigast fyra veckor och 
senast två veckor före stämman och skickas med post till varje 
aktieägare.  
 
Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämman 
12 § Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämman. 
 
Ordinarie bolagsstämma (årsstämma) 
13 § Årsstämma hålls senast under maj månad. På årsstämman 
ska följande ärenden behandlas. 

1. val av ordförande vid stämman, 
2. upprättande och godkännande av röstlängden, 
3. val av en eller två justeringsmän, 
4. godkännande av dagordningen,  
5. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,  
6. framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen 

och lekmannarevisorernas granskningsrapport, 
7. beslut om 

 fastställelse av resultat- och balansräkningen, 
 dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust en-

ligt den fastställda balansräkningen, 
 ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna 

och den verkställande direktören, 
8. fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn, lekmanna-

revisorerna och suppleanter, 
9. anteckning om Uppsala kommunfullmäktiges val av sty-

relseledamöter och suppleanter, 
10. val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande 

fall), 



11. anteckning om Uppsala kommunfullmäktiges val av lek-
mannarevisorer, 

12. annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebo-
lagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.  

 
Bolagsstämmans kompetens 
14 § Beslut ska alltid fattas av bolagsstämman i de frågor där 
Uppsala kommunfullmäktige ska ta ställning enligt 5 §. 
 
Räkenskapsår 
15 § Bolagets räkenskapsår omfattar kalenderår. 
 
Firmateckning 
16 § Styrelsen tecknar bolagets firma. Styrelsen får bemyndiga en 
styrelseledamot, den verkställande direktören eller någon annan 
att två i förening företräda bolaget och teckna dess firma.  
 
Inspektionsrätt 
17 § Kommunstyrelsen i Uppsala kommun har rätt att ta del av 
bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bo-
laget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån 
hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.  
 
Ändring av bolagsordningen 
18 § Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av 
Uppsala kommunfullmäktige. 

_____________________________________ 



BOLAGSORDNING 
 

Uppsalahem Aktiebolag 
(org.nr 556137-3589) 

 
Beslutad på bolagsstämman den xx yyyyyyyyyy 201z 
 
Firma 
1 § Bolagets firma är Uppsalahem Aktiebolag. 
 
Säte 
2 § Styrelsen ska ha sitt säte i Uppsala kommun, Uppsala län. 
 
Verksamhetsföremål  
3 § Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Uppsala kom-
mun  

1. direkt eller indirekt förvärva, äga, förvalta, förädla och 
sälja fastigheter och tomträtter, 

2. bygga bostäder och därtill hörande kollektiva anordningar 
samt även lokaler, i de fall lokalerna utgör en mindre del 
av dessa fastigheter, som används för kommunal verk-
samhet eller är kommersiella lokaler som har ett tydligt 
samband med den övriga verksamheten,  

3. samt i övrigt bedriva härmed förenlig verksamhet. 
 
Ändamålet med bolagets verksamhet 
4 § Bolaget ska, med iakttagande av de kommunalrättsliga princi-
perna i 2 kap. 1-2 §§ kommunallagen (1991:900), bedriva verk-
samheten enligt affärsmässiga principer och i allmännyttigt syfte 
genom att främja bostadsförsörjningen i Uppsala kommun och 
erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och infly-
tande i bolaget. 

Vid bolagets likvidation ska bolagets vinst och behållna till-
gångar tillfalla aktieägarna. 
  
Fullmäktiges rätt att ta ställning  
5 § Bolaget ska se till att Uppsala kommunfullmäktige får ta 
ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. 
 
Aktiekapital 
6 § Aktiekapitalet ska utgöra lägst femtio miljoner (50 000 000) 
kronor och högst tvåhundra miljoner (200 000 000) kronor.  
 



Antal aktier 
7 § I bolaget ska det finnas lägst femhundra (500) aktier och 
högst tvåtusen (2 000) aktier.  
 
Styrelse 
8 § Styrelsen ska bestå av lägst fem (5) och högst nio (9) ledamö-
ter samt högst fem (5) suppleanter. 

Uppsala kommunfullmäktige utser styrelsen för tiden från den 
årsstämma som följer närmast efter det val till fullmäktige förrät-
tats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till 
fullmäktige. Fullmäktige utser också ordföranden och vice ordfö-
randen i bolagets styrelse.  
 
Revisorer 
9 § Bolagsstämman utser en revisor att granska bolagets årsredo-
visning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktö-
rens förvaltning. Stämman får även utse en revisorssuppleant.  

Revisorns och, i förekommande fall, suppleantens uppdrag 
gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde rä-
kenskapsåret efter revisorsvalet.  
 
Lekmannarevisor 
10 § För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska 
Uppsala kommunfullmäktige utse två lekmannarevisorer. 
 
Kallelse till bolagsstämma  
11 § Kallelse till bolagsstämman utfärdas tidigast fyra veckor och 
senast två veckor före stämman och skickas med post till varje 
aktieägare.  
 
Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämman 
12 § Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämman. 
 
Ordinarie bolagsstämma (årsstämma) 
13 § Årsstämma hålls senast under maj månad. På årsstämman 
ska följande ärenden behandlas. 

1. val av ordförande vid stämman, 
2. upprättande och godkännande av röstlängden, 
3. val av en eller två justeringsmän, 
4. godkännande av dagordningen,  
5. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,  
6. framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen 

och lekmannarevisorernas granskningsrapport, 
7. beslut om 

 fastställelse av resultat- och balansräkningen, 



 dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust en-
ligt den fastställda balansräkningen, 

 ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna 
och den verkställande direktören, 

8. fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn, lekmanna-
revisorerna och suppleanter, 

9. anteckning om Uppsala kommunfullmäktiges val av sty-
relseledamöter och suppleanter, 

10. val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande 
fall), 

11. anteckning om Uppsala kommunfullmäktiges val av lek-
mannarevisorer, 

12. annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebo-
lagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.  

 
Bolagsstämmans kompetens 
14 § Beslut ska alltid fattas av bolagsstämman i de frågor där 
Uppsala kommunfullmäktige ska ta ställning enligt 5 §. 
 
Räkenskapsår 
15 § Bolagets räkenskapsår omfattar kalenderår. 
 
Firmateckning 
16 § Styrelsen tecknar bolagets firma. Styrelsen får bemyndiga en 
styrelseledamot, den verkställande direktören eller någon annan 
att två i förening företräda bolaget och teckna dess firma.  
 
Inspektionsrätt 
17 § Kommunstyrelsen i Uppsala kommun har rätt att ta del av 
bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bo-
laget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån 
hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.  
 
Ändring av bolagsordningen 
18 § Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av 
Uppsala kommunfullmäktige. 

_____________________________________ 



BOLAGSORDNING 
 

Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB 
(org.nr 556831-8348) 

 
Beslutad på bolagsstämman den xx zzzzzzzzz 201y 
 
Firma 
1 § Bolagets firma är Kretia i Uppsala Kvärngärdet AB. 
 
Säte 
2 § Styrelsen ska ha sitt säte i Uppsala kommun, Uppsala län. 
 
Verksamhetsföremål  
3 § Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Uppsala kom-
mun äga och förvalta fastigheter samt bedriva därmed förenlig 
verksamhet. 
 
Ändamålet med bolagets verksamhet 
4 § Bolaget ska, med iakttagande av de kommunalrättsliga princi-
perna i 2 kap. 1-2 §§ kommunallagen (1991:900), bedriva verk-
samheten på affärsmässiga grunder i syfte att tillgodose små före-
tags behov av lokaler i Uppsala kommun under förutsättning att 
verksamheten inriktas på företagarkollektivet i allmänhet.  

Vid bolagets likvidation ska bolagets vinst och behållna till-
gångar tillfalla aktieägarna. 
  
Fullmäktiges rätt att ta ställning  
5 § Bolaget ska se till att Uppsala kommunfullmäktige får ta 
ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. 
 
Aktiekapital 
6 § Aktiekapitalet ska utgöra lägst femtiotusen (50 000) kronor 
och högst tvåhundratusen (200 000) kronor.  
 
Antal aktier 
7 § I bolaget ska det finnas lägst femhundra (500) aktier och 
högst tvåtusen (2000) aktier.  
 
Styrelse 
8 § Styrelsen ska bestå av lägst en (1) och högst tio (10) ledamö-
ter samt högst tio (10) suppleanter. Består styrelsen av en eller två 
ledamöter ska minst en suppleant väljas. 



Uppsala kommunfullmäktige utser styrelsen för tiden från den 
årsstämma som följer närmast efter det val till fullmäktige förrät-
tats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till 
fullmäktige. Fullmäktige utser också ordföranden och vice ordfö-
randen i bolagets styrelse.  
 
Revisorer 
9 § Bolagsstämman utser en revisor att granska bolagets årsredo-
visning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktö-
rens förvaltning. Stämman får även utse en revisorssuppleant.  

Revisorns och, i förekommande fall, suppleantens uppdrag 
gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde rä-
kenskapsåret efter revisorsvalet.  
 
Lekmannarevisor 
10 § För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska 
Uppsala kommunfullmäktige utse en lekmannarevisor med sup-
pleant. 
 
Kallelse till bolagsstämma  
11 § Kallelse till bolagsstämman utfärdas tidigast fyra veckor och 
senast två veckor före stämman och skickas med post till varje 
aktieägare.  
 
Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämman 
12 § Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämman. 
 
Ordinarie bolagsstämma (årsstämma) 
13 § Årsstämma hålls senast under maj månad. På årsstämman 
ska följande ärenden behandlas. 

1. val av ordförande vid stämman, 
2. upprättande och godkännande av röstlängden, 
3. val av en eller två justeringsmän, 
4. godkännande av dagordningen,  
5. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,  
6. framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen 

och lekmannarevisorns granskningsrapport, 
7. beslut om 

 fastställelse av resultat- och balansräkningen, 
 dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust en-

ligt den fastställda balansräkningen, 
 ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna 

och den verkställande direktören, 
8. fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekman-

narevisorn med suppleanter, 



9. anteckning om Uppsala kommunfullmäktiges val av sty-
relseledamöter och suppleanter, 

10. val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande 
fall), 

11. anteckning om Uppsala kommunfullmäktiges val av lek-
mannarevisor och suppleant, 

12. annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebo-
lagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.  

 
Bolagsstämmans kompetens 
14 § Beslut ska alltid fattas av bolagsstämman i de frågor där 
Uppsala kommunfullmäktige ska ta ställning enligt 5 §. 
 
Räkenskapsår 
15 § Bolagets räkenskapsår omfattar kalenderår. 
 
Firmateckning 
16 § Styrelsen tecknar bolagets firma. Styrelsen får bemyndiga en 
styrelseledamot, den verkställande direktören eller någon annan 
att två i förening företräda bolaget och teckna dess firma.  
 
Inspektionsrätt 
17 § Kommunstyrelsen i Uppsala kommun har rätt att ta del av 
bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bo-
laget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån 
hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.  
 
Ändring av bolagsordningen 
18 § Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av 
Uppsala kommunfullmäktige. 

_____________________________________ 



BOLAGSORDNING 
 

Studentstaden i Uppsala Aktiebolag 
(org.nr 556233-8649) 

 
Beslutad på bolagsstämman den xx yyyyyyyyyy 201z 
 
Firma 
1 § Bolagets firma är Studentstaden i Uppsala Aktiebolag. 
 
Säte 
2 § Styrelsen ska ha sitt säte i Uppsala kommun, Uppsala län. 
 
Verksamhetsföremål  
3 § Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Uppsala kom-
mun direkt eller indirekt äga och förvalta fast och lös egendom 
samt att upplåta fast egendom i huvudsak som bostäder till i första 
hand universitetsstuderande i Uppsala, och även bedriva annan 
därmed sammanhängande verksamhet. 
 
Ändamålet med bolagets verksamhet 
4 § Bolaget ska, med iakttagande av de kommunalrättsliga princi-
perna i 2 kap. 1-2 §§ kommunallagen (1991:900), bedriva verk-
samheten enligt affärsmässiga principer i syfte att främja bostads-
försörjningen i Uppsala kommun och erbjuda hyresgästerna möj-
lighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget. 

Vid bolagets likvidation ska bolagets vinst och behållna till-
gångar tillfalla aktieägarna. 
  
Fullmäktiges rätt att ta ställning  
5 § Bolaget ska se till att Uppsala kommunfullmäktige får ta 
ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. 
 
Aktiekapital 
6 § Aktiekapitalet ska utgöra lägst femtio miljoner (50 000 000) 
kronor och högst tvåhundra miljoner (200 000 000) kronor.  
 
Antal aktier 
7 § I bolaget ska det finnas lägst femhundratusen (500 000) aktier 
och högst två miljoner (2 000 000) aktier.  
 
Styrelse 



8 § Styrelsen ska bestå av lägst fem (5) och högst nio (9) ledamö-
ter samt högst fem (5) suppleanter. 

Uppsala kommunfullmäktige utser styrelsen för tiden från den 
årsstämma som följer närmast efter det val till fullmäktige förrät-
tats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till 
fullmäktige. Fullmäktige utser också ordföranden och vice ordfö-
randen i bolagets styrelse.  
 
Revisorer 
9 § Bolagsstämman utser en revisor att granska bolagets årsredo-
visning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktö-
rens förvaltning. Stämman får även utse en revisorssuppleant.  

Revisorns och, i förekommande fall, suppleantens uppdrag 
gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde rä-
kenskapsåret efter revisorsvalet.  
 
Lekmannarevisor 
10 § För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska 
Uppsala kommunfullmäktige utse en lekmannarevisor med sup-
pleant. 
 
Kallelse till bolagsstämma  
11 § Kallelse till bolagsstämman utfärdas tidigast fyra veckor och 
senast två veckor före stämman och skickas med post till varje 
aktieägare.  
 
Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämman 
12 § Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämman. 
 
Ordinarie bolagsstämma (årsstämma) 
13 § Årsstämma hålls senast under maj månad. På årsstämman 
ska följande ärenden behandlas. 

1. val av ordförande vid stämman, 
2. upprättande och godkännande av röstlängden, 
3. val av en eller två justeringsmän, 
4. godkännande av dagordningen,  
5. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,  
6. framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen 

och lekmannarevisorns granskningsrapport, 
7. beslut om 

 fastställelse av resultat- och balansräkningen, 
 dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust en-

ligt den fastställda balansräkningen, 
 ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna 

och den verkställande direktören, 



8. fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekman-
narevisorn med suppleanter, 

9. anteckning om Uppsala kommunfullmäktiges val av sty-
relseledamöter och suppleanter, 

10. val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande 
fall), 

11. anteckning om Uppsala kommunfullmäktiges val av lek-
mannarevisor och suppleant, 

12. annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebo-
lagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.  

 
Bolagsstämmans kompetens 
14 § Beslut ska alltid fattas av bolagsstämman i de frågor där 
Uppsala kommunfullmäktige ska ta ställning enligt 5 §. 
 
Räkenskapsår 
15 § Bolagets räkenskapsår omfattar kalenderår. 
 
Firmateckning 
16 § Styrelsen tecknar bolagets firma. Styrelsen får bemyndiga en 
styrelseledamot, den verkställande direktören eller någon annan 
att två i förening företräda bolaget och teckna dess firma.  
 
Hembudsförbehåll 
17 § Den som avser att överlåta aktie till annan aktieägare i bola-
get, eller till någon som inte är aktieägare i bolaget, ska genom 
skriftlig anmälan hos bolagets styrelse erbjuda övriga aktieägare 
att köpa aktien. Av anmälan ska framgå de villkor som gäller för 
förköpet. 

Erbjudandet om förköp kan bara utnyttjas för alla de aktier 
som erbjudandet omfattar. 

När aktie har anmälts till förköp ska styrelsen genast skriftli-
gen meddela detta till varje förköpsberättigad med anmodan till 
den som önskar begagna sig av förköpsrätten att skriftligen fram-
ställa förköpsanspråk hos bolagets styrelse inom två månader, 
räknat från anmälan hos styrelsen om förköpserbjudandet. 

Skulle flera förköpsberättigade anmäla sig, ska företrädesrät-
ten dem emellan bestämmas genom lottning av bolagets styrelse. 
Om flera aktier erbjudits ska aktierna, så långt det är möjligt, 
fördelas i proportion till tidigare innehav mellan dem som fram-
ställt förköpsanspråk. 

Talan i en fråga om förköp måste väckas inom två månader 
från den dag då den som ville utöva förköpsrätt anmälde detta till 
bolagets styrelse. Aktie som förköps ska betalas inom en månad 
från den tidpunkt då priset blev bestämt. 



 
Inspektionsrätt 
18 § Kommunstyrelsen i Uppsala kommun har rätt att ta del av 
bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bo-
laget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån 
hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.  
 
Ändring av bolagsordningen 
19 § Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av 
Uppsala kommunfullmäktige. 

_____________________________________ 



BOLAGSORDNING 
 

Uppsalahem Eksätragården AB 
(org.nr 556862-0461) 

 
Beslutad på bolagsstämman den xx zzzzzzzzzzz 201y 
 
Firma 
1 § Bolagets firma är Uppsalahem Eksätragården AB 
 
Säte 
2 § Styrelsen ska ha sitt säte i Uppsala kommun, Uppsala län. 
 
Verksamhetsföremål  
3 § Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Uppsala kom-
mun förvärva, äga, förvalta och sälja fastigheter eller tomträtter, 
bygga bostäder, affärslägenheter och kollektiva anordningar, samt 
bedriva därmed förenlig verksamhet. 
 
Ändamålet med bolagets verksamhet 
4 § Bolaget ska, med iakttagande av de kommunalrättsliga princi-
perna i 2 kap. 1-2 §§ kommunallagen (1991:900), bedriva verk-
samheten enligt affärsmässiga principer i syfte att främja bostads-
försörjningen i Uppsala kommun och erbjuda hyresgästerna möj-
lighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget. 

Vid bolagets likvidation ska bolagets vinst och behållna till-
gångar tillfalla aktieägarna. 
  
Fullmäktiges rätt att ta ställning  
5 § Bolaget ska se till att Uppsala kommunfullmäktige får ta 
ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. 
 
Aktiekapital 
6 § Aktiekapitalet ska utgöra lägst femtiotusen (50 000) kronor 
och högst tvåhundratusen (200 000) kronor.  
 
Antal aktier 
7 § I bolaget ska det finnas lägst femtusen (5 000) aktier och 
högst tjugotusen (20 000) aktier.  
 
Styrelse 



8 § Styrelsen ska bestå av lägst en (1) och högst tio (10) ledamö-
ter samt högst fem (5) suppleanter. Består styrelsen av en till två 
ledamöter ska minst en suppleant väljas. 

Uppsala kommunfullmäktige utser styrelsen för tiden från den 
årsstämma som följer närmast efter det val till fullmäktige förrät-
tats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till 
fullmäktige. Fullmäktige utser också ordföranden och vice ordfö-
randen i bolagets styrelse.  
 
Revisorer 
9 § Bolagsstämman utser en revisor att granska bolagets årsredo-
visning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktö-
rens förvaltning. Stämman får även utse en revisorssuppleant. 

Revisorns och, i förekommande fall, suppleantens uppdrag 
gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde rä-
kenskapsåret efter revisorsvalet.  
 
Lekmannarevisor 
10 § För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska 
Uppsala kommunfullmäktige utse en lekmannarevisor med sup-
pleant. 
 
Kallelse till bolagsstämma  
11 § Kallelse till bolagsstämman utfärdas tidigast fyra veckor och 
senast två veckor före stämman och skickas med post till varje 
aktieägare.  
 
Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämman 
12 § Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämman. 
 
Ordinarie bolagsstämma (årsstämma) 
13 § Årsstämma hålls senast under maj månad. På årsstämman 
ska följande ärenden behandlas. 

1. val av ordförande vid stämman, 
2. upprättande och godkännande av röstlängden, 
3. val av en eller två justeringsmän, 
4. godkännande av dagordningen,  
5. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,  
6. framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen 

och lekmannarevisorns granskningsrapport, 
7. beslut om 

 fastställelse av resultat- och balansräkningen, 
 dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust en-

ligt den fastställda balansräkningen, 



 ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna 
och den verkställande direktören, 

8. fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekman-
narevisorn med suppleanter, 

9. anteckning om Uppsala kommunfullmäktiges val av sty-
relseledamöter och suppleanter, 

10. val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande 
fall), 

11. anteckning om Uppsala kommunfullmäktiges val av lek-
mannarevisor och suppleant, 

12. annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebo-
lagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.  

 
Bolagsstämmans kompetens 
14 § Beslut ska alltid fattas av bolagsstämman i de frågor där 
Uppsala kommunfullmäktige ska ta ställning enligt 5 §. 
 
Räkenskapsår 
15 § Bolagets räkenskapsår omfattar kalenderår. 
 
Firmateckning 
16 § Styrelsen tecknar bolagets firma. Styrelsen får bemyndiga en 
styrelseledamot, den verkställande direktören eller någon annan 
att två i förening företräda bolaget och teckna dess firma.  
 
Inspektionsrätt 
17 § Kommunstyrelsen i Uppsala kommun har rätt att ta del av 
bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bo-
laget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån 
hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.  
 
Ändring av bolagsordningen 
18 § Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av 
Uppsala kommunfullmäktige. 

_____________________________________ 



BOLAGSORDNING 
 

Uppsalahem Elmer AB 
(org.nr 556862-0453) 

 
Beslutad på bolagsstämman den xx yyyyyyyyyyyy 201z 
 
Firma 
1 § Bolagets firma är Uppsalahem Elmer AB 
 
Säte 
2 § Styrelsen ska ha sitt säte i Uppsala kommun, Uppsala län. 
 
Verksamhetsföremål  
3 § Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Uppsala kom-
mun förvärva, äga, förvalta, sälja fastigheter eller tomträtter och 
bygga bostäder, affärslägenheter och kollektiva anordningar samt 
bedriva därmed förenlig verksamhet. 
 
Ändamålet med bolagets verksamhet 
4 § Bolaget ska, med iakttagande av de kommunalrättsliga princi-
perna i 2 kap. 1-2 §§ kommunallagen (1991:900), bedriva verk-
samheten enligt affärsmässiga principer i syfte att främja bostads-
försörjningen i Uppsala kommun och erbjuda hyresgästerna möj-
lighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget. 

Vid bolagets likvidation ska bolagets vinst och behållna till-
gångar tillfalla aktieägarna. 
  
Fullmäktiges rätt att ta ställning  
5 § Bolaget ska se till att Uppsala kommunfullmäktige får ta 
ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. 
 
Aktiekapital 
6 § Aktiekapitalet ska utgöra lägst femtiotusen (50 000) kronor 
och högst tvåhundratusen (200 000) kronor.  
 
Antal aktier 
7 § I bolaget ska det finnas lägst femhundra (500) aktier och 
högst tjugotusen (20 000) aktier.  
 
Styrelse 



8 § Styrelsen ska bestå av lägst en (1) och högst tio (10) ledamö-
ter samt högst fem (5) suppleanter. Består styrelsen av en till två 
ledamöter ska minst en suppleant utses. 

Uppsala kommunfullmäktige utser styrelsen för tiden från den 
årsstämma som följer närmast efter det val till fullmäktige förrät-
tats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till 
fullmäktige. Fullmäktige utser också ordföranden och vice ordfö-
randen i bolagets styrelse.  
 
Revisorer 
9 § Bolagsstämman utser en revisor att granska bolagets årsredo-
visning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktö-
rens förvaltning. Stämman får även utse en revisorssuppleant.  

Revisorns och, i förekommande fall, suppleantens uppdrag 
gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde rä-
kenskapsåret efter revisorsvalet.  
 
Lekmannarevisor 
10 § För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska 
Uppsala kommunfullmäktige utse en lekmannarevisor med sup-
pleant. 
 
Kallelse till bolagsstämma  
11 § Kallelse till bolagsstämman utfärdas tidigast fyra veckor och 
senast två veckor före stämman och skickas med post till varje 
aktieägare.  
 
Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämman 
12 § Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämman. 
 
Ordinarie bolagsstämma (årsstämma) 
13 § Årsstämma hålls senast under maj månad. På årsstämman 
ska följande ärenden behandlas. 

1. val av ordförande vid stämman, 
2. upprättande och godkännande av röstlängden, 
3. val av en eller två justeringsmän, 
4. godkännande av dagordningen,  
5. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,  
6. framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen 

och lekmannarevisorns granskningsrapport, 
7. beslut om 

 fastställelse av resultat- och balansräkningen, 
 dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust en-

ligt den fastställda balansräkningen, 



 ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna 
och den verkställande direktören, 

8. fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekman-
narevisorn med suppleanter, 

9. anteckning om Uppsala kommunfullmäktiges val av sty-
relseledamöter och suppleanter, 

10. val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande 
fall), 

11. anteckning om Uppsala kommunfullmäktiges val av lek-
mannarevisor och suppleant, 

12. annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebo-
lagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.  

 
Bolagsstämmans kompetens 
14 § Beslut ska alltid fattas av bolagsstämman i de frågor där 
Uppsala kommunfullmäktige ska ta ställning enligt 5 §. 
 
Räkenskapsår 
15 § Bolagets räkenskapsår omfattar kalenderår. 
 
Firmateckning 
16 § Styrelsen tecknar bolagets firma. Styrelsen får bemyndiga en 
styrelseledamot, den verkställande direktören eller någon annan 
att två i förening företräda bolaget och teckna dess firma.  
 
Hembudsförbehåll 
17 § Den som avser att överlåta aktie till annan aktieägare i bola-
get, eller till någon som inte är aktieägare i bolaget, ska genom 
skriftlig anmälan hos bolagets styrelse erbjuda övriga aktieägare 
att köpa aktien. Av anmälan ska framgå de villkor som gäller för 
förköpet. 

Erbjudandet om förköp kan bara utnyttjas för alla de aktier 
som erbjudandet omfattar. 

När aktie har anmälts till förköp ska styrelsen genast skriftli-
gen meddela detta till varje förköpsberättigad med anmodan till 
den som önskar begagna sig av förköpsrätten att skriftligen fram-
ställa förköpsanspråk hos bolagets styrelse inom två månader, 
räknat från anmälan hos styrelsen om förköpserbjudandet. 

Skulle flera förköpsberättigade anmäla sig, ska företrädesrät-
ten dem emellan bestämmas genom lottning av bolagets styrelse. 
Om flera aktier erbjudits ska aktierna, så långt det är möjligt, 
fördelas i proportion till tidigare innehav mellan dem som fram-
ställt förköpsanspråk. 

Talan i en fråga om förköp måste väckas inom två månader 
från den dag då den som ville utöva förköpsrätt anmälde detta till 



bolagets styrelse. Aktie som förköps ska betalas inom en månad 
från den tidpunkt då priset blev bestämt. 
 
Inspektionsrätt 
18 § Kommunstyrelsen i Uppsala kommun har rätt att ta del av 
bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bo-
laget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån 
hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.  
 
Ändring av bolagsordningen 
19 § Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av 
Uppsala kommunfullmäktige. 

_____________________________________ 



BOLAGSORDNING 
 

Östra Orgeln Bostäder AB 
(org.nr 556824-8271) 

 
Beslutad på bolagsstämman den xx yyyyyyyyy 201z 
 
Firma 
1 § Bolagets firma är Östra Orgeln Bostäder AB. 
 
Säte 
2 § Styrelsen ska ha sitt säte i Uppsala kommun, Uppsala län. 
 
Verksamhetsföremål  
3 § Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Uppsala kom-
mun bedriva fastighetsförvaltning och förvalta värdehandlingar 
samt bedriva därmed förenlig verksamhet. 
 
Ändamålet med bolagets verksamhet 
4 § Bolaget ska, med iakttagande av de kommunalrättsliga princi-
perna i 2 kap. 1-2 §§ kommunallagen (1991:900), bedriva verk-
samheten enligt affärsmässiga principer i syfte att främja bostads-
försörjningen i Uppsala kommun och erbjuda hyresgästerna möj-
lighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget. 

Vid bolagets likvidation ska bolagets vinst och behållna till-
gångar tillfalla aktieägarna. 
  
Fullmäktiges rätt att ta ställning  
5 § Bolaget ska se till att Uppsala kommunfullmäktige får ta 
ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. 
 
Aktiekapital 
6 § Aktiekapitalet ska utgöra lägst femtiotusen (50 000) kronor 
och högst tvåhundratusen (200 000) kronor.  
 
Antal aktier 
7 § I bolaget ska det finnas lägst femhundra (500) aktier och 
högst tvåtusen (2 000) aktier.  
 
Styrelse 
8 § Styrelsen ska bestå av lägst en (1) och högst tio (10) ledamö-
ter samt högst tio (10) suppleanter. Består styrelsen av en till två 
ledamöter ska minst en suppleant utses.  



Uppsala kommunfullmäktige utser styrelsen för tiden från den 
årsstämma som följer närmast efter det val till fullmäktige förrät-
tats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till 
fullmäktige. Fullmäktige utser också ordföranden och vice ordfö-
randen i bolagets styrelse.  
 
Revisorer 
9 § Bolagsstämman utser en revisor att granska bolagets årsredo-
visning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktö-
rens förvaltning. Stämman får även utse en revisorssuppleant.  

Revisorns och, i förekommande fall, suppleantens uppdrag 
gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde rä-
kenskapsåret efter revisorsvalet.  
 
Lekmannarevisor 
10 § För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska 
Uppsala kommunfullmäktige utse en lekmannarevisor med sup-
pleant. 
 
Kallelse till bolagsstämma  
11 § Kallelse till bolagsstämman utfärdas tidigast fyra veckor och 
senast två veckor före stämman och skickas med post till varje 
aktieägare.  
 
Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämman 
12 § Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämman. 
 
Ordinarie bolagsstämma (årsstämma) 
13 § Årsstämma hålls senast under maj månad. På årsstämman 
ska följande ärenden behandlas. 

1. val av ordförande vid stämman, 
2. upprättande och godkännande av röstlängden, 
3. val av en eller två justeringsmän, 
4. godkännande av dagordningen,  
5. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,  
6. framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen 

och lekmannarevisorns granskningsrapport, 
7. beslut om 

 fastställelse av resultat- och balansräkningen, 
 dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust en-

ligt den fastställda balansräkningen, 
 ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna 

och den verkställande direktören, 
8. fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekman-

narevisorn med suppleanter, 



9. anteckning om Uppsala kommunfullmäktiges val av sty-
relseledamöter och suppleanter, 

10. val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande 
fall), 

11. anteckning om Uppsala kommunfullmäktiges val av lek-
mannarevisor och suppleant, 

12. annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebo-
lagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.  

 
Bolagsstämmans kompetens 
14 § Beslut ska alltid fattas av bolagsstämman i de frågor där 
Uppsala kommunfullmäktige ska ta ställning enligt 5 §. 
 
Räkenskapsår 
15 § Bolagets räkenskapsår omfattar kalenderår. 
 
Firmateckning 
16 § Styrelsen tecknar bolagets firma. Styrelsen får bemyndiga en 
styrelseledamot, den verkställande direktören eller någon annan 
att två i förening företräda bolaget och teckna dess firma.  
 
Inspektionsrätt 
17 § Kommunstyrelsen i Uppsala kommun har rätt att ta del av 
bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bo-
laget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån 
hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.  
 
Ändring av bolagsordningen 
18 § Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av 
Uppsala kommunfullmäktige. 

_____________________________________ 



BOLAGSORDNING 
 

Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag 
(org.nr 556099-5077) 

 
Beslutad på bolagsstämman den xx yyyyyyyyyy 201z 
 
Firma 
1 § Bolagets firma är Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag. 
 
Säte 
2 § Styrelsen ska ha sitt säte i Uppsala kommun, Uppsala län. 
 
Verksamhetsföremål  
3 § Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Uppsala kom-
mun projektera, bygga, äga och förvalta centrumanläggningar och 
bostäder. På verksamheten uppkommen vinst ska användas för 
nämnda syfte. 
 
Ändamålet med bolagets verksamhet 
4 § Bolaget ska, med iakttagande av de kommunalrättsliga princi-
perna i 2 kap. 1-2 §§ kommunallagen (1991:900), bedriva verk-
samheten på affärsmässiga grunder i syfte att tillgodose små före-
tags behov av lokaler i Uppsala kommun under förutsättning att 
verksamheten inriktas på företagarkollektivet i allmänhet. 

Vid bolagets likvidation ska bolagets vinst och behållna till-
gångar tillfalla aktieägarna. 
 
Fullmäktiges rätt att ta ställning  
5 § Bolaget ska se till att Uppsala kommunfullmäktige får ta 
ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. 
 
Aktiekapital 
6 § Aktiekapitalet ska utgöra lägst sex miljoner (6 000 000) kro-
nor och högst tjugofyra miljoner (24 000 000) kronor.  
 
Antal aktier 
7 § I bolaget ska det finnas lägst sextusen (6 000) aktier och högst 
tjugofyratusen (24 000) aktier.  
 
Styrelse 
8 § Styrelsen ska bestå av lägst fem (5) och högst sju (7) ledamö-
ter samt högst lika många suppleanter. 



Uppsala kommunfullmäktige utser styrelsen för tiden från den 
årsstämma som följer närmast efter det val till fullmäktige förrät-
tats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till 
fullmäktige. Fullmäktige utser också ordföranden och vice ordfö-
randen i bolagets styrelse.  
 
Revisorer 
9 § Bolagsstämman utser en revisor att granska bolagets årsredo-
visning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktö-
rens förvaltning. Stämman får även utse en revisorssuppleant.  

Revisorns och, i förekommande fall, suppleantens uppdrag 
gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde rä-
kenskapsåret efter revisorsvalet.  
 
Lekmannarevisor 
10 § För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska 
Uppsala kommunfullmäktige utse två lekmannarevisorer. 
 
Kallelse till bolagsstämma  
11 § Kallelse till bolagsstämman utfärdas tidigast fyra veckor och 
senast två veckor före stämman och skickas med post till varje 
aktieägare.  
 
Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämman 
12 § Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämman. 
 
Ordinarie bolagsstämma (årsstämma) 
13 § Årsstämma hålls senast under maj månad. På årsstämman 
ska följande ärenden behandlas. 

1. val av ordförande vid stämman, 
2. upprättande och godkännande av röstlängden, 
3. val av en eller två justeringsmän, 
4. godkännande av dagordningen,  
5. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,  
6. framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen 

och lekmannarevisorernas granskningsrapport, 
7. beslut om 

 fastställelse av resultat- och balansräkningen, 
 dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust en-

ligt den fastställda balansräkningen, 
 ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna 

och den verkställande direktören, 
8. fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn, lekmanna-

revisorerna och suppleanter, 



9. anteckning om Uppsala kommunfullmäktiges val av sty-
relseledamöter och suppleanter, 

10. val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande 
fall), 

11. anteckning om Uppsala kommunfullmäktiges val av lek-
mannarevisorer, 

12. annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebo-
lagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.  

 
Bolagsstämmans kompetens 
14 § Beslut ska alltid fattas av bolagsstämman i de frågor där 
Uppsala kommunfullmäktige ska ta ställning enligt 5 §. 
 
Räkenskapsår 
15 § Bolagets räkenskapsår omfattar kalenderår. 
 
Firmateckning 
16 § Styrelsen tecknar bolagets firma. Styrelsen får bemyndiga en 
styrelseledamot, den verkställande direktören eller någon annan 
att två i förening företräda bolaget och teckna dess firma.  
 
Inspektionsrätt 
17 § Kommunstyrelsen i Uppsala kommun har rätt att ta del av 
bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bo-
laget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån 
hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.  
 
Ändring av bolagsordningen 
18 § Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av 
Uppsala kommunfullmäktige. 

_____________________________________ 



BOLAGSORDNING 
 

Gsunda Exploatering AB 
(org.nr 556868-1950) 

 
Beslutad på bolagsstämman den xx yyyyyyyyy 201z 
 
Firma 
1 § Bolagets firma är Gsunda Exploatering AB. 
 
Säte 
2 § Styrelsen ska ha sitt säte i Uppsala kommun, Uppsala län. 
 
Verksamhetsföremål  
3 § Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Uppsala kom-
mun bedriva fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksam-
het.  
 
Ändamålet med bolagets verksamhet 
4 § Bolaget ska bedriva verksamheten, med beaktande av de 
kommunalrättsliga principerna i 2 kap. och 8 kap. 3 c § kommu-
nallagen (1991:900), i syfte att uppfylla verksamhetsföremålet.  
Vid bolagets likvidation ska bolagets vinst och behållna tillgångar 
tillfalla aktieägarna. 
 
Fullmäktiges rätt att ta ställning  
5 § Bolaget ska se till att Uppsala kommunfullmäktige får ta 
ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. 
 
Aktiekapital 
6 § Aktiekapitalet ska utgöra lägst femtiotusen (50 000) kronor 
och högst tvåhundratusen (200 000) kronor.  
 
Antal aktier 
7 § I bolaget ska det finnas lägst femhundra (500) aktier och 
högst tvåtusen (2 000) aktier.  
 
Styrelse 
8 § Styrelsen ska bestå av lägst en (1) och högst fem (5) ledamö-
ter samt högst fem (5) suppleanter. Består styrelsen av en eller två 
ledamöter ska minst en suppleant väljas. 

Uppsala kommunfullmäktige utser styrelsen för tiden från den 
årsstämma som följer närmast efter det val till fullmäktige förrät-



tats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till 
fullmäktige. Fullmäktige utser också ordföranden och vice ordfö-
randen i bolagets styrelse.  
 
Revisorer 
9 § Bolagsstämman utser en revisor att granska bolagets årsredo-
visning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktö-
rens förvaltning. Stämman får även utse en revisorssuppleant.  

Revisorns och, i förekommande fall, suppleantens uppdrag 
gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde rä-
kenskapsåret efter revisorsvalet.  
 
Lekmannarevisor 
10 § För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska 
Uppsala kommunfullmäktige utse en lekmannarevisor med sup-
pleant. 
 
Kallelse till bolagsstämma  
11 § Kallelse till bolagsstämman utfärdas tidigast fyra veckor och 
senast två veckor före stämman och skickas med post till varje 
aktieägare.  
 
Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämman 
12 § Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämman. 
 
Ordinarie bolagsstämma (årsstämma) 
13 § Årsstämma hålls senast under maj månad. På årsstämman 
ska följande ärenden behandlas. 

1. val av ordförande vid stämman, 
2. upprättande och godkännande av röstlängden, 
3. val av en eller två justeringsmän, 
4. godkännande av dagordningen,  
5. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,  
6. framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen 

och lekmannarevisorns granskningsrapport, 
7. beslut om 

 fastställelse av resultat- och balansräkningen, 
 dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust en-

ligt den fastställda balansräkningen, 
 ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna 

och den verkställande direktören, 
8. fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekman-

narevisorn med suppleanter, 
9. anteckning om Uppsala kommunfullmäktiges val av sty-

relseledamöter och suppleanter, 



10. val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande 
fall), 

11. anteckning om Uppsala kommunfullmäktiges val av lek-
mannarevisor och suppleant, 

12. annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebo-
lagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.  

 
Bolagsstämmans kompetens 
14 § Beslut ska alltid fattas av bolagsstämman i de frågor där 
Uppsala kommunfullmäktige ska ta ställning enligt 5 §. 
 
Räkenskapsår 
15 § Bolagets räkenskapsår omfattar kalenderår. 
 
Firmateckning 
16 § Styrelsen tecknar bolagets firma. Styrelsen får bemyndiga en 
styrelseledamot, den verkställande direktören eller någon annan 
att två i förening företräda bolaget och teckna dess firma.  
 
Inspektionsrätt 
17 § Kommunstyrelsen i Uppsala kommun har rätt att ta del av 
bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bo-
laget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån 
hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.  
 
Ändring av bolagsordningen 
18 § Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av 
Uppsala kommunfullmäktige. 

_____________________________________ 



BOLAGSORDNING 
 

Gottsunda marknad AB 
(org.nr 556643-0608) 

 
Beslutad på bolagsstämman den xx yyyyyyyy 201z 
 
Firma 
1 § Bolagets firma är Gottsunda Marknad AB. 
 
Säte 
2 § Styrelsen ska ha sitt säte i Uppsala kommun, Uppsala län. 
 
Verksamhetsföremål  
3 § Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Uppsala kom-
mun bedriva tillhandahållande och drift av marknadsbodar/-
platser till företag, föreningar och privatpersoner samt därmed 
förenlig verksamhet. Bolaget ska främja utveckling av centrum-
anläggningar i Uppsala kommun. 
 
Ändamålet med bolagets verksamhet 
4 § Bolaget ska, med iakttagande av de kommunalrättsliga princi-
perna i 2 kap. 1-2 §§ kommunallagen (1991:900), bedriva verk-
samheten på affärsmässiga grunder i syfte att tillgodose små före-
tags behov av lokaler i Uppsala kommun under förutsättning att 
verksamheten inriktas på företagarkollektivet i allmänhet. 

Vid bolagets likvidation ska bolagets vinst och behållna till-
gångar tillfalla aktieägarna. 
 
Fullmäktiges rätt att ta ställning  
5 § Bolaget ska se till att Uppsala kommunfullmäktige får ta 
ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. 
 
Aktiekapital 
6 § Aktiekapitalet ska utgöra lägst etthundratusen (100 000) kro-
nor och högst fyrahundratusen (400 000) kronor.  
 
Antal aktier 
7 § I bolaget ska det finnas lägst ettusen (1 000) aktier och högst 
fyratusen (4 000) aktier.  
 
Styrelse 



8 § Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) ledamöter 
samt högst lika många suppleanter. 

Uppsala kommunfullmäktige utser styrelsen för tiden från den 
årsstämma som följer närmast efter det val till fullmäktige förrät-
tats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till 
fullmäktige. Fullmäktige utser också ordföranden och vice ordfö-
randen i bolagets styrelse.  
 
Revisorer 
9 § Bolagsstämman utser en revisor att granska bolagets årsredo-
visning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktö-
rens förvaltning. Stämman får även utse en revisorssuppleant.  

Revisorns och, i förekommande fall, suppleantens uppdrag 
gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde rä-
kenskapsåret efter revisorsvalet.  
 
Lekmannarevisor 
10 § För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska 
Uppsala kommunfullmäktige utse en lekmannarevisor med sup-
pleant. 
 
Kallelse till bolagsstämma  
11 § Kallelse till bolagsstämman utfärdas tidigast fyra veckor och 
senast två veckor före stämman och skickas med post till varje 
aktieägare.  
 
Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämman 
12 § Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämman. 
 
Ordinarie bolagsstämma (årsstämma) 
13 § Årsstämma hålls senast under maj månad. På årsstämman 
ska följande ärenden behandlas. 

1. val av ordförande vid stämman, 
2. upprättande och godkännande av röstlängden, 
3. val av en eller två justeringsmän, 
4. godkännande av dagordningen,  
5. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,  
6. framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen 

och lekmannarevisorns granskningsrapport, 
7. beslut om 

 fastställelse av resultat- och balansräkningen, 
 dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust en-

ligt den fastställda balansräkningen, 
 ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna 

och den verkställande direktören, 



8. fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekman-
narevisorn med suppleanter, 

9. anteckning om Uppsala kommunfullmäktiges val av sty-
relseledamöter och suppleanter, 

10. val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande 
fall), 

11. anteckning om Uppsala kommunfullmäktiges val av lek-
mannarevisor och suppleant, 

12. annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebo-
lagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.  

 
Bolagsstämmans kompetens 
14 § Beslut ska alltid fattas av bolagsstämman i de frågor där 
Uppsala kommunfullmäktige ska ta ställning enligt 5 §. 
 
Räkenskapsår 
15 § Bolagets räkenskapsår omfattar kalenderår. 
 
Firmateckning 
16 § Styrelsen tecknar bolagets firma. Styrelsen får bemyndiga en 
styrelseledamot, den verkställande direktören eller någon annan 
att två i förening företräda bolaget och teckna dess firma.  
 
Inspektionsrätt 
17 § Kommunstyrelsen i Uppsala kommun har rätt att ta del av 
bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bo-
laget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån 
hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.  
 
Ändring av bolagsordningen 
18 § Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av 
Uppsala kommunfullmäktige. 

_____________________________________ 



BOLAGSORDNING 
 

Storvreta Centrum AB 
(org.nr 556833-8312) 

 
Beslutad på bolagsstämman den xx yyyyyyyy 201z 
 
Firma 
1 § Bolagets firma är Storvreta Centrum AB. 
 
Säte 
2 § Styrelsen ska ha sitt säte i Uppsala kommun, Uppsala län. 
 
Verksamhetsföremål  
3 § Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Uppsala kom-
mun bedriva fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksam-
het. Bolaget ska främja utveckling av stadsdelar i Uppsala kom-
mun. 
 
Ändamålet med bolagets verksamhet 
4 § Bolaget ska, med iakttagande av de kommunalrättsliga princi-
perna i 2 kap. 1-2 §§ kommunallagen (1991:900), bedriva verk-
samheten på affärsmässiga grunder i syfte att tillgodose små före-
tags behov av lokaler i Uppsala kommun under förutsättning att 
verksamheten inriktas på företagarkollektivet i allmänhet. 

Vid bolagets likvidation ska bolagets vinst och behållna till-
gångar tillfalla aktieägarna. 
 
Fullmäktiges rätt att ta ställning  
5 § Bolaget ska se till att Uppsala kommunfullmäktige får ta 
ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. 
 
Aktiekapital 
6 § Aktiekapitalet ska utgöra lägst femtiotusen (50 000) kronor 
och högst tvåhundratusen (200 000) kronor.  
 
Antal aktier 
7 § I bolaget ska det finnas lägst femhundra (500) aktier och 
högst tvåtusen (2 000) aktier.  
 
Styrelse 



8 § Styrelsen ska bestå av lägst en (1) och högst fem (5) ledamö-
ter samt högst tre (3) suppleanter. Består styrelsen av en eller två 
ledamöter ska minst en suppleant väljas. 

Uppsala kommunfullmäktige utser styrelsen för tiden från den 
årsstämma som följer närmast efter det val till fullmäktige förrät-
tats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till 
fullmäktige. Fullmäktige utser också ordföranden och vice ordfö-
randen i bolagets styrelse.  
 
Revisorer 
9 § Bolagsstämman utser en revisor att granska bolagets årsredo-
visning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktö-
rens förvaltning. Stämman får även utse en revisorssuppleant.  

Revisorns och, i förekommande fall, suppleantens uppdrag 
gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde rä-
kenskapsåret efter revisorsvalet.  
 
Lekmannarevisor 
10 § För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska 
Uppsala kommunfullmäktige utse en lekmannarevisor med sup-
pleant. 
 
Kallelse till bolagsstämma  
11 § Kallelse till bolagsstämman utfärdas tidigast fyra veckor och 
senast två veckor före stämman och skickas med post till varje 
aktieägare.  
 
Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämman 
12 § Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämman. 
 
Ordinarie bolagsstämma (årsstämma) 
13 § Årsstämma hålls senast under maj månad. På årsstämman 
ska följande ärenden behandlas. 

1. val av ordförande vid stämman, 
2. upprättande och godkännande av röstlängden, 
3. val av en eller två justeringsmän, 
4. godkännande av dagordningen,  
5. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,  
6. framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen 

och lekmannarevisorns granskningsrapport, 
7. beslut om 

 fastställelse av resultat- och balansräkningen, 
 dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust en-

ligt den fastställda balansräkningen, 



 ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna 
och den verkställande direktören, 

8. fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekman-
narevisorn med suppleanter, 

9. anteckning om Uppsala kommunfullmäktiges val av sty-
relseledamöter och suppleanter, 

10. val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande 
fall), 

11. anteckning om Uppsala kommunfullmäktiges val av lek-
mannarevisor och suppleant, 

12. annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebo-
lagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.  

 
Bolagsstämmans kompetens 
14 § Beslut ska alltid fattas av bolagsstämman i de frågor där 
Uppsala kommunfullmäktige ska ta ställning enligt 5 §. 
 
Räkenskapsår 
15 § Bolagets räkenskapsår omfattar kalenderår. 
 
Firmateckning 
16 § Styrelsen tecknar bolagets firma. Styrelsen får bemyndiga en 
styrelseledamot, den verkställande direktören eller någon annan 
att två i förening företräda bolaget och teckna dess firma.  
 
Inspektionsrätt 
17 § Kommunstyrelsen i Uppsala kommun har rätt att ta del av 
bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bo-
laget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån 
hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.  
 
Ändring av bolagsordningen 
18 § Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av 
Uppsala kommunfullmäktige. 

_____________________________________ 



BOLAGSORDNING 
 

Aktiebolaget Uppsala Kommuns Industrihus 
(org.nr 556162-6606) 

 
Beslutad på bolagsstämman den xx yyyyyyyyyyy 201z 
 
Firma 
1 § Bolagets firma är Aktiebolaget Uppsala Kommuns Industri-
hus. 
 
Säte 
2 § Styrelsen ska ha sitt säte i Uppsala kommun, Uppsala län. 
 
Verksamhetsföremål  
3 § Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Uppsala kom-
mun förvärva, äga, bebygga, förvalta samt bedriva handel med 
fast egendom avsedda för hantverk, småindustri och offentliga 
förvaltningar samt att bedriva därmed förenlig utredningsverk-
samhet. 
 
Ändamålet med bolagets verksamhet 
4 § Bolaget ska, med iakttagande av de kommunalrättsliga princi-
perna i 2 kap. 1-2 §§ kommunallagen (1991:900), bedriva verk-
samheten på affärsmässiga grunder i syfte att tillgodose små före-
tags behov av lokaler i Uppsala kommun under förutsättning att 
verksamheten inriktas på företagarkollektivet i allmänhet. 

Vid bolagets likvidation ska bolagets vinst och behållna till-
gångar tillfalla aktieägarna. 
  
Fullmäktiges rätt att ta ställning  
5 § Bolaget ska se till att Uppsala kommunfullmäktige får ta 
ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. 
 
Aktiekapital 
6 § Aktiekapitalet ska utgöra lägst femtio miljoner (50 000 000) 
kronor och högst tvåhundra miljoner (200 000 000) kronor.  
 
Antal aktier 
7 § I bolaget ska det finnas lägst femtusen (5 000) aktier och 
högst tjugotusen (20 000) aktier.  
 
Styrelse 



8 § Styrelsen ska bestå av fem (5) ledamöter samt fem (5) supple-
anter. 

Uppsala kommunfullmäktige utser styrelsen för tiden från den 
årsstämma som följer närmast efter det val till fullmäktige förrät-
tats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till 
fullmäktige. Fullmäktige utser också ordföranden och vice ordfö-
randen i bolagets styrelse.  
 
Revisorer 
9 § Bolagsstämman utser en revisor att granska bolagets årsredo-
visning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktö-
rens förvaltning. Stämman får även utse en revisorssuppleant.  

Revisorns och, i förekommande fall, suppleantens uppdrag 
gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde rä-
kenskapsåret efter revisorsvalet.  
 
Lekmannarevisor 
10 § För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska 
Uppsala kommunfullmäktige utse två lekmannarevisor. 
 
Kallelse till bolagsstämma  
11 § Kallelse till bolagsstämman utfärdas tidigast fyra veckor och 
senast två veckor före stämman och skickas med post till varje 
aktieägare.  
 
Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämman 
12 § Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämman. 
 
Ordinarie bolagsstämma (årsstämma) 
13 § Årsstämma hålls senast under maj månad. På årsstämman 
ska följande ärenden behandlas. 

1. val av ordförande vid stämman, 
2. upprättande och godkännande av röstlängden, 
3. val av en eller två justeringsmän, 
4. godkännande av dagordningen,  
5. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,  
6. framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen 

och lekmannarevisorernas granskningsrapport, 
7. beslut om 

 fastställelse av resultat- och balansräkningen, 
 dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust en-

ligt den fastställda balansräkningen, 
 ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna 

och den verkställande direktören, 



8. fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn, lekmanna-
revisorerna och suppleanter, 

9. anteckning om Uppsala kommunfullmäktiges val av sty-
relseledamöter och suppleanter, 

10. val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande 
fall), 

11. anteckning om Uppsala kommunfullmäktiges val av lek-
mannarevisorer, 

12. annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebo-
lagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.  

 
Bolagsstämmans kompetens 
14 § Beslut ska alltid fattas av bolagsstämman i de frågor där 
Uppsala kommunfullmäktige ska ta ställning enligt 5 §. 
 
Räkenskapsår 
15 § Bolagets räkenskapsår omfattar kalenderår. 
 
Firmateckning 
16 § Styrelsen tecknar bolagets firma. Styrelsen får bemyndiga en 
styrelseledamot, den verkställande direktören eller någon annan 
att två i förening företräda bolaget och teckna dess firma.  
 
Inspektionsrätt 
17 § Kommunstyrelsen i Uppsala kommun har rätt att ta del av 
bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bo-
laget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån 
hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.  
 
Ändring av bolagsordningen 
18 § Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av 
Uppsala kommunfullmäktige. 

_____________________________________ 



BOLAGSORDNING 
 

Uppsala Industrihus Cykeln AB 
(org.nr 556445-3859) 

 
Beslutad på bolagsstämman den xx yyyyyyyyy 201z 
 
Firma 
1 § Bolagets firma är Uppsala Industrihus Cykeln AB. 
 
Säte 
2 § Styrelsen ska ha sitt säte i Uppsala kommun, Uppsala län. 
 
Verksamhetsföremål  
3 § Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Uppsala kom-
mun förvärva, äga, bebygga, förvalta och sälja fast egendom samt 
bedriva därmed förenlig verksamhet. 
 
Ändamålet med bolagets verksamhet 
4 § Bolaget ska, med iakttagande av de kommunalrättsliga princi-
perna i 2 kap. 1-2 §§ kommunallagen (1991:900), bedriva verk-
samheten på affärsmässiga grunder i syfte att tillgodose små före-
tags behov av lokaler i Uppsala kommun under förutsättning att 
verksamheten inriktas på företagarkollektivet i allmänhet. 

Vid bolagets likvidation ska bolagets vinst och behållna till-
gångar tillfalla aktieägarna. 
  
Fullmäktiges rätt att ta ställning  
5 § Bolaget ska se till att Uppsala kommunfullmäktige får ta 
ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. 
 
Aktiekapital 
6 § Aktiekapitalet ska utgöra lägst sju miljoner (7 000 000) kro-
nor och högst tjugoåtta miljoner (28 000 000) kronor.  
 
Antal aktier 
7 § I bolaget ska det finnas lägst sjuttio (70) aktier och högst två-
hundraåttio (280) aktier.  
 
Styrelse 
8 § Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) ledamöter och högst nio (9) 
ledamöter samt högst fem (5) suppleanter. 



Uppsala kommunfullmäktige utser styrelsen för tiden från den 
årsstämma som följer närmast efter det val till fullmäktige förrät-
tats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till 
fullmäktige. Fullmäktige utser också ordföranden och vice ordfö-
randen i bolagets styrelse.  
 
Revisorer 
9 § Bolagsstämman utser en revisor att granska bolagets årsredo-
visning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktö-
rens förvaltning. Stämman får även utse en revisorssuppleant.  

Revisorns och, i förekommande fall, suppleantens uppdrag 
gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde rä-
kenskapsåret efter revisorsvalet.  
 
Lekmannarevisor 
10 § För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska 
Uppsala kommunfullmäktige utse en lekmannarevisor med sup-
pleant. 
 
Kallelse till bolagsstämma  
11 § Kallelse till bolagsstämman utfärdas tidigast fyra veckor och 
senast två veckor före stämman och skickas med post till varje 
aktieägare.  
 
Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämman 
12 § Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämman. 
 
Ordinarie bolagsstämma (årsstämma) 
13 § Årsstämma hålls senast under maj månad. På årsstämman 
ska följande ärenden behandlas. 

1. val av ordförande vid stämman, 
2. upprättande och godkännande av röstlängden, 
3. val av en eller två justeringsmän, 
4. godkännande av dagordningen,  
5. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,  
6. framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen 

och lekmannarevisorns granskningsrapport, 
7. beslut om 

 fastställelse av resultat- och balansräkningen, 
 dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust en-

ligt den fastställda balansräkningen, 
 ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna 

och den verkställande direktören, 
8. fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekman-

narevisorn med suppleanter, 



9. anteckning om Uppsala kommunfullmäktiges val av sty-
relseledamöter och suppleanter, 

10. val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande 
fall), 

11. anteckning om Uppsala kommunfullmäktiges val av lek-
mannarevisor och suppleant, 

12. annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebo-
lagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.  

 
Bolagsstämmans kompetens 
14 § Beslut ska alltid fattas av bolagsstämman i de frågor där 
Uppsala kommunfullmäktige ska ta ställning enligt 5 §. 
 
Räkenskapsår 
15 § Bolagets räkenskapsår omfattar kalenderår. 
 
Firmateckning 
16 § Styrelsen tecknar bolagets firma. Styrelsen får bemyndiga en 
styrelseledamot, den verkställande direktören eller någon annan 
att två i förening företräda bolaget och teckna dess firma.  
 
Inspektionsrätt 
17 § Kommunstyrelsen i Uppsala kommun har rätt att ta del av 
bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bo-
laget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån 
hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.  
 
Ändring av bolagsordningen 
18 § Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av 
Uppsala kommunfullmäktige. 

_____________________________________ 



BOLAGSORDNING 
 

DLIJ Förvaltning AB 
(org.nr 556694-5183) 

 
Beslutad på bolagsstämman den xx yyyyyyyyyy 201z 
 
Firma 
1 § Bolagets firma är DLIJ Förvaltning AB. 
 
Säte 
2 § Styrelsen ska ha sitt säte i Uppsala kommun, Uppsala län. 
 
Verksamhetsföremål  
3 § Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Uppsala kom-
mun förvärva, äga, bebygga, förvalta och sälja fast egendom samt 
bedriva därmed förenlig verksamhet. 
 
Ändamålet med bolagets verksamhet 
4 § Bolaget ska, med iakttagande av de kommunalrättsliga princi-
perna i 2 kap. 1-2 §§ kommunallagen (1991:900), bedriva verk-
samheten på affärsmässiga grunder i syfte att tillgodose små före-
tags behov av lokaler i Uppsala kommun under förutsättning att 
verksamheten inriktas på företagarkollektivet i allmänhet. 

Vid bolagets likvidation ska bolagets vinst och behållna till-
gångar tillfalla aktieägarna. 
  
Fullmäktiges rätt att ta ställning  
5 § Bolaget ska se till att Uppsala kommunfullmäktige får ta 
ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. 
 
Aktiekapital 
6 § Aktiekapitalet ska utgöra lägst etthundratusen (100 000) kro-
nor och högst fyrahundratusen (400 000) kronor.  
 
Antal aktier 
7 § I bolaget ska det finnas lägst etthundratusen (100 000) aktier 
och högst fyrahundratusen (400 000) aktier.  
 
Styrelse 
8 § Styrelsen ska bestå av lägst en (1) och högst fem (5) ledamö-
ter, samt högst fem (5) suppleanter. Består styrelsen av en eller 
två ledamöter ska minst en suppleant väljas. 



Uppsala kommunfullmäktige utser styrelsen för tiden från den 
årsstämma som följer närmast efter det val till fullmäktige förrät-
tats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till 
fullmäktige. Fullmäktige utser också ordföranden och vice ordfö-
randen i bolagets styrelse.  
 
Revisorer 
9 § Bolagsstämman utser en revisor att granska bolagets årsredo-
visning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktö-
rens förvaltning. Stämman får även utse en revisorssuppleant.  

Revisorns och, i förekommande fall, suppleantens uppdrag 
gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde rä-
kenskapsåret efter revisorsvalet.  
 
Lekmannarevisor 
10 § För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska 
Uppsala kommunfullmäktige utse en lekmannarevisor med sup-
pleant. 
 
Kallelse till bolagsstämma  
11 § Kallelse till bolagsstämman utfärdas tidigast fyra veckor och 
senast två veckor före stämman och skickas med post till varje 
aktieägare.  
 
Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämman 
12 § Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämman. 
 
Ordinarie bolagsstämma (årsstämma) 
13 § Årsstämma hålls senast under maj månad. På årsstämman 
ska följande ärenden behandlas. 

1. val av ordförande vid stämman, 
2. upprättande och godkännande av röstlängden, 
3. val av en eller två justeringsmän 
4. godkännande av dagordningen,  
5. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,  
6. framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen 

och lekmannarevisorns granskningsrapport, 
7. beslut om 

 fastställelse av resultat- och balansräkningen, 
 dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust en-

ligt den fastställda balansräkningen, 
 ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna 

och den verkställande direktören, 
8. fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekman-

narevisorn med suppleanter, 



9. anteckning om Uppsala kommunfullmäktiges val av sty-
relseledamöter och suppleanter, 

10. val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande 
fall), 

11. anteckning om Uppsala kommunfullmäktiges val av lek-
mannarevisor och suppleant, 

12. annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebo-
lagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.  

 
Bolagsstämmans kompetens 
14 § Beslut ska alltid fattas av bolagsstämman i de frågor där 
Uppsala kommunfullmäktige ska ta ställning enligt 5 §. 
 
Räkenskapsår 
15 § Bolagets räkenskapsår omfattar kalenderår. 
 
Firmateckning 
16 § Styrelsen tecknar bolagets firma. Styrelsen får bemyndiga en 
styrelseledamot, den verkställande direktören eller någon annan 
att två i förening företräda bolaget och teckna dess firma.  
 
Inspektionsrätt 
17 § Kommunstyrelsen i Uppsala kommun har rätt att ta del av 
bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bo-
laget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån 
hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.  
 
Ändring av bolagsordningen 
18 § Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av 
Uppsala kommunfullmäktige. 

_____________________________________ 



BOLAGSORDNING 
 

Industrihus i Eke AB 
(org.nr 556701-2157) 

 
Beslutad på bolagsstämman den xx yyyyyyyyyyy 201z 
 
Firma 
1 § Bolagets firma är Industrihus i Eke AB. 
 
Säte 
2 § Styrelsen ska ha sitt säte i Uppsala kommun, Uppsala län. 
 
Verksamhetsföremål  
3 § Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Uppsala kom-
mun förvärva, äga, bebygga, förvalta och sälja fastegendom samt 
bedriva därmed förenlig verksamhet. 
 
Ändamålet med bolagets verksamhet 
4 § Bolaget ska, med iakttagande av de kommunalrättsliga princi-
perna i 2 kap. 1-2 §§ kommunallagen (1991:900), bedriva verk-
samheten på affärsmässiga grunder i syfte att tillgodose små före-
tags behov av lokaler i Uppsala kommun under förutsättning att 
verksamheten inriktas på företagarkollektivet i allmänhet. 

Vid bolagets likvidation ska bolagets vinst och behållna till-
gångar tillfalla aktieägarna. 
  
Fullmäktiges rätt att ta ställning  
5 § Bolaget ska se till att Uppsala kommunfullmäktige får ta 
ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. 
 
Aktiekapital 
6 § Aktiekapitalet ska utgöra lägst etthundratusen (100 000) kro-
nor och högst fyrahundratusen (400 000) kronor.  
 
Antal aktier 
7 § I bolaget ska det finnas lägst ettusen (1 000) aktier och högst 
fyratusen (4 000) aktier.  
 
Styrelse 
8 § Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) ledamöter och högst fem 
(5) ledamöter, utan suppleanter. 



Uppsala kommunfullmäktige utser styrelsen för tiden från den 
årsstämma som följer närmast efter det val till fullmäktige förrät-
tats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till 
fullmäktige. Fullmäktige utser också ordföranden och vice ordfö-
randen i bolagets styrelse.  
 
Revisorer 
9 § Bolagsstämman utser en revisor att granska bolagets årsredo-
visning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktö-
rens förvaltning. Stämman får även utse en revisorssuppleant. 

Revisorns och, i förekommande fall, suppleantens uppdrag 
gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde rä-
kenskapsåret efter revisorsvalet.  
 
Lekmannarevisor 
10 § För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska 
Uppsala kommunfullmäktige utse en lekmannarevisor med sup-
pleant. 
 
Kallelse till bolagsstämma  
11 § Kallelse till bolagsstämman utfärdas tidigast fyra veckor och 
senast två veckor före stämman och skickas med post till varje 
aktieägare.  
 
Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämman 
12 § Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämman. 
 
Ordinarie bolagsstämma (årsstämma) 
13 § Årsstämma hålls senast under maj månad. På årsstämman 
ska följande ärenden behandlas. 

1. val av ordförande vid stämman, 
2. upprättande och godkännande av röstlängden, 
3. val av en eller två justeringsmän, 
4. godkännande av dagordningen,  
5. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,  
6. framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen 

och lekmannarevisorns granskningsrapport, 
7. beslut om 

 fastställelse av resultat- och balansräkningen, 
 dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust en-

ligt den fastställda balansräkningen, 
 ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna 

och den verkställande direktören, 
8. fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekman-

narevisorn med suppleanter, 



9. anteckning om Uppsala kommunfullmäktiges val av sty-
relseledamöter och suppleanter, 

10. val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande 
fall), 

11. anteckning om Uppsala kommunfullmäktiges val av lek-
mannarevisor och suppleant, 

12. annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebo-
lagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.  

 
Bolagsstämmans kompetens 
14 § Beslut ska alltid fattas av bolagsstämman i de frågor där 
Uppsala kommunfullmäktige ska ta ställning enligt 5 §. 
 
Räkenskapsår 
15 § Bolagets räkenskapsår omfattar kalenderår. 
 
Firmateckning 
16 § Styrelsen tecknar bolagets firma. Styrelsen får bemyndiga en 
styrelseledamot, den verkställande direktören eller någon annan 
att två i förening företräda bolaget och teckna dess firma.  
 
Inspektionsrätt 
17 § Kommunstyrelsen i Uppsala kommun har rätt att ta del av 
bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bo-
laget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån 
hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.  
 
Ändring av bolagsordningen 
18 § Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av 
Uppsala kommunfullmäktige. 

_____________________________________ 



BOLAGSORDNING 
 

Uppsala Kommuns Industrihus Förvaltnings Aktiebolag 
(org.nr 556396-3403) 

 
Beslutad på bolagsstämman den xx yyyyyyyyyy 201z 
 
Firma 
1 § Bolagets firma är Uppsala Kommuns Industrihus Förvaltnings 
Aktiebolag. 
 
Säte 
2 § Styrelsen ska ha sitt säte i Uppsala kommun, Uppsala län. 
 
Verksamhetsföremål  
3 § Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Uppsala kom-
mun bedriva förvärva, äga, bebygga, förvalta och sälja fast egen-
dom samt bedriva därmed förenlig verksamhet. 
 
Ändamålet med bolagets verksamhet 
4 § Bolaget ska bedriva verksamheten, med beaktande av de 
kommunalrättsliga principerna i 2 kap. och 8 kap. 3 c § kommu-
nalagen (1991:900), i syfte att uppfylla verksamhetsföremålet. 

Vid bolagets likvidation ska bolagets vinst och behållna till-
gångar tillfalla aktieägarna. 
  
Fullmäktiges rätt att ta ställning  
5 § Bolaget ska se till att Uppsala kommunfullmäktige får ta 
ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. 
 
Aktiekapital 
6 § Aktiekapitalet ska utgöra lägst etthundratusen (100 000) kro-
nor och högst tvåhundratusen (200 000) kronor.  
 
Antal aktier 
7 § I bolaget ska det finnas lägst ettusen (1 000) aktier och högst 
tvåtusen (2 000) aktier.  
 
Styrelse 
8 § Styrelsen ska bestå av lägst en (1) ledamot och högst fem (5) 
ledamöter, samt lägst en (1) och högst fem (5) suppleanter. 

Uppsala kommunfullmäktige utser styrelsen för tiden från den 
årsstämma som följer närmast efter det val till fullmäktige förrät-



tats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till 
fullmäktige. Fullmäktige utser också ordföranden och vice ordfö-
randen i bolagets styrelse.  
 
Revisorer 
9 § Bolagsstämman utser en revisor att granska bolagets årsredo-
visning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktö-
rens förvaltning. Stämman får även utse en revisorssuppleant. 

Revisorns och, i förekommande fall, suppleantens uppdrag 
gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde rä-
kenskapsåret efter revisorsvalet.  
 
Lekmannarevisor 
10 § För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska 
Uppsala kommunfullmäktige utse en lekmannarevisor med sup-
pleant. 
 
Kallelse till bolagsstämma  
11 § Kallelse till bolagsstämman utfärdas tidigast fyra veckor och 
senast två veckor före stämman och skickas med post till varje 
aktieägare.  
 
Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämman 
12 § Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämman. 
 
Ordinarie bolagsstämma (årsstämma) 
13 § Årsstämma hålls senast under maj månad. På årsstämman 
ska följande ärenden behandlas. 

1. val av ordförande vid stämman, 
2. upprättande och godkännande av röstlängden, 
3. val av en eller två justeringsmän, 
4. godkännande av dagordningen,  
5. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,  
6. framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen 

och lekmannarevisorns granskningsrapport, 
7. beslut om 

 fastställelse av resultat- och balansräkningen, 
 dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust en-

ligt den fastställda balansräkningen, 
 ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna 

och den verkställande direktören, 
8. fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekman-

narevisorn med suppleanter, 
9. anteckning om Uppsala kommunfullmäktiges val av sty-

relseledamöter och suppleanter, 



10. val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande 
fall), 

11. anteckning om Uppsala kommunfullmäktiges val av lek-
mannarevisor och suppleant, 

12. annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebo-
lagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.  

 
Bolagsstämmans kompetens 
14 § Beslut ska alltid fattas av bolagsstämman i de frågor där 
Uppsala kommunfullmäktige ska ta ställning enligt 5 §. 
 
Räkenskapsår 
15 § Bolagets räkenskapsår omfattar kalenderår. 
 
Firmateckning 
16 § Styrelsen tecknar bolagets firma. Styrelsen får bemyndiga en 
styrelseledamot, den verkställande direktören eller någon annan 
att två i förening företräda bolaget och teckna dess firma.  
 
Inspektionsrätt 
17 § Kommunstyrelsen i Uppsala kommun har rätt att ta del av 
bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bo-
laget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån 
hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.  
 
Ändring av bolagsordningen 
18 § Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av 
Uppsala kommunfullmäktige. 

_____________________________________ 



BOLAGSORDNING 
 

Uppsala Kommun Industrihus Västland AB 
(org.nr 556181-2412) 

 
Beslutad på bolagsstämman den xx yyyyyyyy 201z 
 
Firma 
1 § Bolagets firma är Uppsala Kommun Industrihus Västland AB. 
 
Säte 
2 § Styrelsen ska ha sitt säte i Uppsala kommun, Uppsala län. 
 
Verksamhetsföremål  
3 § Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Uppsala kom-
mun förvärva, äga, bebygga, förvalta och sälja fast egendom samt 
bedriva därmed förenlig verksamhet. 
 
Ändamålet med bolagets verksamhet 
4 § Bolaget ska, med iakttagande av de kommunalrättsliga princi-
perna i 2 kap. 1-2 §§ kommunallagen (1991:900), bedriva verk-
samheten på affärsmässiga grunder i syfte att tillgodose små före-
tags behov av lokaler i Uppsala kommun under förutsättning att 
verksamheten inriktas på företagarkollektivet i allmänhet. 

Vid bolagets likvidation ska bolagets vinst och behållna till-
gångar tillfalla aktieägarna. 
  
Fullmäktiges rätt att ta ställning  
5 § Bolaget ska se till att Uppsala kommunfullmäktige får ta 
ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. 
 
Aktiekapital 
6 § Aktiekapitalet ska utgöra lägst en miljon (1 000 000) kronor 
och högst fyra miljoner (4 000 000) kronor.  
 
Antal aktier 
7 § I bolaget ska det finnas lägst tiotusen (10 000) aktier och 
högst fyrtiotusen (40 000) aktier.  
 
Styrelse 
8 § Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) ledamöter och högst fem 
(5) ledamöter, utan suppleanter. 



Uppsala kommunfullmäktige utser styrelsen för tiden från den 
årsstämma som följer närmast efter det val till fullmäktige förrät-
tats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till 
fullmäktige. Fullmäktige utser också ordföranden och vice ordfö-
randen i bolagets styrelse.  
 
Revisorer 
9 § Bolagsstämman utser en revisor att granska bolagets årsredo-
visning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktö-
rens förvaltning. Stämman får även utse en revisorssuppleant. 

Revisorns och, i förekommande fall, suppleantens uppdrag 
gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde rä-
kenskapsåret efter revisorsvalet.  
 
Lekmannarevisor 
10 § För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska 
Uppsala kommunfullmäktige utse en lekmannarevisor med sup-
pleant. 
 
Kallelse till bolagsstämma  
11 § Kallelse till bolagsstämman utfärdas tidigast fyra veckor och 
senast två veckor före stämman och skickas med post till varje 
aktieägare.  
 
Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämman 
12 § Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämman. 
 
Ordinarie bolagsstämma (årsstämma) 
13 § Årsstämma hålls senast under maj månad. På årsstämman 
ska följande ärenden behandlas. 

1. val av ordförande vid stämman, 
2. upprättande och godkännande av röstlängden, 
3. val av en eller två justeringsmän, 
4. godkännande av dagordningen,  
5. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,  
6. framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen 

och lekmannarevisorns granskningsrapport, 
7. beslut om 

 fastställelse av resultat- och balansräkningen, 
 dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust en-

ligt den fastställda balansräkningen, 
 ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna 

och den verkställande direktören, 
8. fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekman-

narevisorn med suppleanter, 



9. anteckning om Uppsala kommunfullmäktiges val av sty-
relseledamöter och suppleanter, 

10. val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande 
fall), 

11. anteckning om Uppsala kommunfullmäktiges val av lek-
mannarevisor och suppleant, 

12. annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebo-
lagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.  

 
Bolagsstämmans kompetens 
14 § Beslut ska alltid fattas av bolagsstämman i de frågor där 
Uppsala kommunfullmäktige ska ta ställning enligt 5 §. 
 
Räkenskapsår 
15 § Bolagets räkenskapsår omfattar kalenderår. 
 
Firmateckning 
16 § Styrelsen tecknar bolagets firma. Styrelsen får bemyndiga en 
styrelseledamot, den verkställande direktören eller någon annan 
att två i förening företräda bolaget och teckna dess firma.  
 
Inspektionsrätt 
17 § Kommunstyrelsen i Uppsala kommun har rätt att ta del av 
bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bo-
laget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån 
hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.  
 
Ändring av bolagsordningen 
18 § Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av 
Uppsala kommunfullmäktige. 

_____________________________________ 



BOLAGSORDNING 
 

Uppsala Kommun Skolfastigheter AB 
(org.nr 556911-0751) 

 
Beslutad på bolagsstämman den xx yyyyyyyyy 201z 
 
Firma 
1 § Bolagets firma är Uppsala Kommun Skolfastigheter AB. 
 
Säte 
2 § Styrelsen ska ha sitt säte i Uppsala kommun, Uppsala län. 
 
Verksamhetsföremål  
3 § Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Uppsala kom-
mun tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för skol- och barnom-
sorgsverksamhet samt därmed jämförlig verksamhet. Bolaget ska 
förvärva, avyttra, äga, i egen regi bebygga och förvalta fast egen-
dom och tomträtt för uthyrning av lokaler huvudsakligen till skol- 
och förskoleverksamhet och därvid bidra till bästa möjliga nytt-
jande av den samlade fasta egendom, tomrätter och lokaler som 
används i alla de verksamheter som Uppsala kommun bedriver. 
      Efter erhållande av Uppsala kommunfullmäktiges godkän-
nande kan bolaget, för att främja ovan angivna ändamål, äga akti-
er eller andelar i andra företag. 
 
Ändamålet med bolagets verksamhet 
4 § Bolaget ska bedriva verksamheten, med beaktande av de 
kommunalrättsliga principerna i 2 kap. och 8 kap. 3 c § kommu-
nallagen (1991:900), i syfte att uppfylla verksamhetsföremålet. 

Vid bolagets likvidation ska bolagets vinst och behållna till-
gångar tillfalla aktieägarna. 
  
Fullmäktiges rätt att ta ställning  
5 § Bolaget ska se till att Uppsala kommunfullmäktige får ta 
ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. 
 
Aktiekapital 
6 § Aktiekapitalet ska utgöra lägst tio miljoner (10 000 000) kro-
nor och högst fyrtio miljoner (40 000 000) kronor.  
 
Antal aktier 



7 § I bolaget ska det finnas lägst tiotusen (10 000) aktier och 
högst fyrtiotusen (40 000) aktier.  
 
Styrelse 
8 § Styrelsen ska bestå av lägst fem (5) och högst nio (9) ledamö-
ter samt högst fem (5) suppleanter. 

Uppsala kommunfullmäktige utser styrelsen för tiden från den 
årsstämma som följer närmast efter det val till fullmäktige förrät-
tats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till 
fullmäktige. Fullmäktige utser också ordföranden och vice ordfö-
randen i bolagets styrelse.  
 
Revisorer 
9 § Bolagsstämman utser en revisor att granska bolagets årsredo-
visning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktö-
rens förvaltning. Stämman får även utse en revisorssuppleant.  

Revisorns och, i förekommande fall, suppleantens uppdrag 
gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde rä-
kenskapsåret efter revisorsvalet.  
 
Lekmannarevisor 
10 § För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska 
Uppsala kommunfullmäktige utse två lekmannarevisorer. 
 
Kallelse till bolagsstämma  
11 § Kallelse till bolagsstämman utfärdas tidigast fyra veckor och 
senast två veckor före stämman och skickas med post till varje 
aktieägare.  
 
Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämman 
12 § Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämman. 
 
Ordinarie bolagsstämma (årsstämma) 
13 § Årsstämma hålls senast under maj månad. På årsstämman 
ska följande ärenden behandlas. 

1. val av ordförande vid stämman, 
2. upprättande och godkännande av röstlängden, 
3. val av en eller två justeringsmän, 
4. godkännande av dagordningen,  
5. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,  
6. framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen 

och lekmannarevisorernas granskningsrapport, 
7. beslut om 

 fastställelse av resultat- och balansräkningen, 



 dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust en-
ligt den fastställda balansräkningen, 

 ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna 
och den verkställande direktören, 

8. fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn, lekmanna-
revisorerna och suppleanter, 

9. anteckning om Uppsala kommunfullmäktiges val av sty-
relseledamöter och suppleanter, 

10. val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande 
fall), 

11. anteckning om Uppsala kommunfullmäktiges val av lek-
mannarevisorer, 

12. annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebo-
lagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.  

 
Bolagsstämmans kompetens 
14 § Beslut ska alltid fattas av bolagsstämman i de frågor där 
Uppsala kommunfullmäktige ska ta ställning enligt 5 §. 
 
Räkenskapsår 
15 § Bolagets räkenskapsår omfattar kalenderår. 
 
Firmateckning 
16 § Styrelsen tecknar bolagets firma. Styrelsen får bemyndiga en 
styrelseledamot, den verkställande direktören eller någon annan 
att två i förening företräda bolaget och teckna dess firma.  
 
Inspektionsrätt 
17 § Kommunstyrelsen i Uppsala kommun har rätt att ta del av 
bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bo-
laget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån 
hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.  
 
Ändring av bolagsordningen 
18 § Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av 
Uppsala kommunfullmäktige. 

_____________________________________ 



BOLAGSORDNING 
 

Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB 
(org.nr 556911-0736) 

 
Beslutad på bolagsstämman den xx yyyyyyyyyyy 201z 
 
Firma 
1 § Bolagets firma är Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter 
AB. 
 
Säte 
2 § Styrelsen ska ha sitt säte i Uppsala kommun, Uppsala län. 
 
Verksamhetsföremål  
3 § Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Uppsala kom-
mun tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för de olika verksam-
heter som kommunen bedriver, samt därmed jämförlig verksam-
het. Bolaget ska förvärva, avyttra, äga, i egen regi bebygga och 
förvalta fast egendom och tomträtt för uthyrning av lokaler hu-
vudsakligen till de specialverksamheter som Uppsala kommun 
bedriver, med undantag för skol- och förskoleverksamhet samt 
fritids-, sport-, evenemangs- och rekreationsverksamhet, och där-
vid bidra till bästa möjliga nyttjande av den samlade fasta egen-
dom, tomrätter och lokaler som används i alla de verksamheter 
som Uppsala kommun bedriver. 
      Efter erhållande av Uppsala kommunfullmäktiges godkän-
nande kan bolaget, för att främja ovan angivna ändamål, äga akti-
er eller andelar i andra företag. 
 
Ändamålet med bolagets verksamhet 
4 § Bolaget ska bedriva verksamheten, med beaktande av de 
kommunalrättsliga principerna i 2 kap. och 8 kap. 3 c § kommu-
nallagen (1991:900), i syfte att uppfylla verksamhetsföremålet. 

Vid bolagets likvidation ska bolagets vinst och behållna till-
gångar tillfalla aktieägarna. 
  
Fullmäktiges rätt att ta ställning  
5 § Bolaget ska se till att Uppsala kommunfullmäktige får ta 
ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. 
 
Aktiekapital 



6 § Aktiekapitalet ska utgöra lägst tio miljoner (10 000 000) kro-
nor och högst fyrtio miljoner (40 000 000) kronor.  
 
Antal aktier 
7 § I bolaget ska det finnas lägst tiotusen (10 000) aktier och 
högst fyrtiotusen (40 000) aktier.  
 
Styrelse 
8 § Styrelsen ska bestå av lägst fem (5) och högst sju (7) ledamö-
ter samt högst fem (5) suppleanter. 

Uppsala kommunfullmäktige utser styrelsen för tiden från den 
årsstämma som följer närmast efter det val till fullmäktige förrät-
tats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till 
fullmäktige. Fullmäktige utser också ordföranden och vice ordfö-
randen i bolagets styrelse.  
 
Revisorer 
9 § Bolagsstämman utser en revisor att granska bolagets årsredo-
visning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktö-
rens förvaltning. Stämman får även utse en revisorssuppleant.  

Revisorns och, i förekommande fall, suppleantens uppdrag 
gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde rä-
kenskapsåret efter revisorsvalet.  
 
Lekmannarevisor 
10 § För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska 
Uppsala kommunfullmäktige utse två lekmannarevisor. 
 
Kallelse till bolagsstämma  
11 § Kallelse till bolagsstämman utfärdas tidigast fyra veckor och 
senast två veckor före stämman och skickas med post till varje 
aktieägare.  
 
Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämman 
12 § Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämman. 
 
Ordinarie bolagsstämma (årsstämma) 
13 § Årsstämma hålls senast under maj månad. På årsstämman 
ska följande ärenden behandlas. 

1. val av ordförande vid stämman, 
2. upprättande och godkännande av röstlängden, 
3. val av en eller två justeringsmän, 
4. godkännande av dagordningen,  
5. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,  



6. framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen 
och lekmannarevisorernas granskningsrapport, 

7. beslut om 
 fastställelse av resultat- och balansräkningen, 
 dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust en-

ligt den fastställda balansräkningen, 
 ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna 

och den verkställande direktören, 
8. fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn, lekmanna-

revisorerna och suppleanter, 
9. anteckning om Uppsala kommunfullmäktiges val av sty-

relseledamöter och suppleanter, 
10. val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande 

fall), 
11. anteckning om Uppsala kommunfullmäktiges val av lek-

mannarevisorer, 
12. annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebo-

lagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.  
 

Bolagsstämmans kompetens 
14 § Beslut ska alltid fattas av bolagsstämman i de frågor där 
Uppsala kommunfullmäktige ska ta ställning enligt 5 §. 
 
Räkenskapsår 
15 § Bolagets räkenskapsår omfattar kalenderår. 
 
Firmateckning 
16 § Styrelsen tecknar bolagets firma. Styrelsen får bemyndiga en 
styrelseledamot, den verkställande direktören eller någon annan 
att två i förening företräda bolaget och teckna dess firma.  
 
Inspektionsrätt 
17 § Kommunstyrelsen i Uppsala kommun har rätt att ta del av 
bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bo-
laget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån 
hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.  
 
Ändring av bolagsordningen 
18 § Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av 
Uppsala kommunfullmäktige. 

_____________________________________ 



BOLAGSORDNING 
 

Uppsala Kommun Sport- och Rekreationsfastigheter 
AB 

(org.nr 556911-0744) 
 
Beslutad på bolagsstämman den xx yyyyyyyyyy 201z 
 
Firma 
1 § Bolagets firma är Uppsala Kommun Sport- och Rekreations-
fastigheter AB. 
 
Säte 
2 § Styrelsen ska ha sitt säte i Uppsala kommun, Uppsala län. 
 
Verksamhetsföremål  
3 § Föremålet för bolagets verksamhet är att tillhandahålla ända-
målsenliga lokaler och mark för de fritids-, sport-, evenemangs- 
och rekreationsverksamheter och anläggningar som bedrivs inom 
Uppsala kommun, samt därmed jämförlig verksamhet.  

Bolaget ska förvärva, avyttra, äga, i egen regi bebygga och 
förvalta fastigheter och tomträtt för uthyrning av lokaler och mark 
huvudsakligen för fritids-, sport-, evenemangs- och rekreations-
verksamhet och därvid bidra till bästa möjliga nyttjande av den 
samlade fasta egendom, tomträtter och lokaler som används i alla 
de verksamheter som Uppsala kommun bedriver. 
      Efter erhållande av Uppsala kommunfullmäktiges godkän-
nande kan bolaget, för att främja ovan angivna ändamål, äga akti-
er eller andelar i andra företag.  
 
Ändamålet med bolagets verksamhet 
4 § Bolaget ska bedriva verksamheten, med beaktande av de 
kommunalrättsliga principerna i 2 kap. och 8 kap. 3 c § kommu-
nallagen (1991:900), i syfte att uppfylla verksamhetsföremålet. 

Vid bolagets likvidation ska bolagets vinst och behållna till-
gångar tillfalla aktieägarna. 
  
Fullmäktiges rätt att ta ställning  
5 § Bolaget ska se till att Uppsala kommunfullmäktige får ta 
ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. 
 
Aktiekapital 



6 § Aktiekapitalet ska utgöra lägst tio miljoner (10 000 000) kro-
nor och högst fyrtio miljoner (40 000 000) kronor.  
 
Antal aktier 
7 § I bolaget ska det finnas lägst tiotusen (10 000) aktier och 
högst fyrtiotusen (40 000) aktier.  
 
Styrelse 
8 § Styrelsen ska bestå av lägst fem (5) och högst sju (7) ledamö-
ter samt högst fem (5) suppleanter. 

Uppsala kommunfullmäktige utser styrelsen för tiden från den 
årsstämma som följer närmast efter det val till fullmäktige förrät-
tats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till 
fullmäktige. Fullmäktige utser också ordföranden och vice ordfö-
randen i bolagets styrelse.  
 
Revisorer 
9 § Bolagsstämman utser en revisor att granska bolagets årsredo-
visning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktö-
rens förvaltning. Stämman får även utse en revisorssuppleant. 

Revisorns och, i förekommande fall, suppleantens uppdrag 
gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde rä-
kenskapsåret efter revisorsvalet.  
 
Lekmannarevisor 
10 § För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska 
Uppsala kommunfullmäktige utse två lekmannarevisorer. 
 
Kallelse till bolagsstämma  
11 § Kallelse till bolagsstämman utfärdas tidigast fyra veckor och 
senast två veckor före stämman och skickas med post till varje 
aktieägare.  
 
Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämman 
12 § Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämman. 
 
Ordinarie bolagsstämma (årsstämma) 
13 § Årsstämma hålls senast under maj månad. På årsstämman 
ska följande ärenden behandlas. 

1. val av ordförande vid stämman, 
2. upprättande och godkännande av röstlängden, 
3. val av en eller två justeringsmän, 
4. godkännande av dagordningen,  
5. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,  



6. framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen 
och lekmannarevisorernas granskningsrapport, 

7. beslut om 
 fastställelse av resultat- och balansräkningen, 
 dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust en-

ligt den fastställda balansräkningen, 
 ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna 

och den verkställande direktören, 
8. fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn, lekmanna-

revisorerna och suppleanter, 
9. anteckning om Uppsala kommunfullmäktiges val av sty-

relseledamöter och suppleanter, 
10. val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande 

fall), 
11. anteckning om Uppsala kommunfullmäktiges val av lek-

mannarevisorer, 
12. annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebo-

lagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.  
 

Bolagsstämmans kompetens 
14 § Beslut ska alltid fattas av bolagsstämman i de frågor där 
Uppsala kommunfullmäktige ska ta ställning enligt 5 §. 
 
Räkenskapsår 
15 § Bolagets räkenskapsår omfattar kalenderår. 
 
Firmateckning 
16 § Styrelsen tecknar bolagets firma. Styrelsen får bemyndiga en 
styrelseledamot, den verkställande direktören eller någon annan 
att två i förening företräda bolaget och teckna dess firma.  
 
Inspektionsrätt 
17 § Kommunstyrelsen i Uppsala kommun har rätt att ta del av 
bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bo-
laget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån 
hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.  
 
Ändring av bolagsordningen 
18 § Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av 
Uppsala kommunfullmäktige. 

_____________________________________ 



BOLAGSORDNING 
 

Uppsala Parkeringsaktiebolag 
(org.nr 556044-4498) 

 
Beslutad på bolagsstämman den xx yyyyyyyyyyyy 201z 
 
Firma 
1 § Bolagets firma är Uppsala Parkeringsaktiebolag. 
 
Säte 
2 § Styrelsen ska ha sitt säte i Uppsala kommun, Uppsala län. 
 
Verksamhetsföremål  
3 § Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Uppsala kom-
mun förvärva, uppföra och förvalta parkeringsanläggningar för 
bilar samt bedriva därmed förenlig verksamhet. 
 
Ändamålet med bolagets verksamhet 
4 § Bolaget ska bedriva verksamheten, med beaktande av de 
kommunalrättsliga principerna i 2 kap. och 8 kap. 3 c § kommu-
nallagen (1991:900), i syfte att uppfylla verksamhetsföremålet. 

Vid bolagets likvidation ska bolagets vinst och behållna till-
gångar tillfalla aktieägarna. 
  
Fullmäktiges rätt att ta ställning  
5 § Bolaget ska se till att Uppsala kommunfullmäktige får ta 
ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. 
 
Aktiekapital 
6 § Aktiekapitalet ska utgöra lägst tvåhundrafemtiotusen 
(250 000) kronor och högst en miljon (1 000 000) kronor.  
 
Antal aktier 
7 § I bolaget ska det finnas lägst femtio (50) aktier och högst två-
hundra (200) aktier.  
 
Styrelse 
8 § Styrelsen ska bestå av lägst fem (5) och högst sju (7) ledamö-
ter samt högst sju (7) suppleanter. 

Uppsala kommunfullmäktige utser styrelsen för tiden från den 
årsstämma som följer närmast efter det val till fullmäktige förrät-
tats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till 



fullmäktige. Fullmäktige utser också ordföranden och vice ordfö-
randen i bolagets styrelse.  
 
Revisorer 
9 § Bolagsstämman utser en revisor att granska bolagets årsredo-
visning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktö-
rens förvaltning. Stämman får även utse en revisorssuppleant. 

Revisorns och, i förekommande fall, suppleantens uppdrag 
gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde rä-
kenskapsåret efter revisorsvalet.  
 
Lekmannarevisor 
10 § För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska 
Uppsala kommunfullmäktige utse två lekmannarevisorer. 
 
Kallelse till bolagsstämma  
11 § Kallelse till bolagsstämman utfärdas tidigast fyra veckor och 
senast två veckor före stämman och skickas med post till varje 
aktieägare.  
 
Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämman 
12 § Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämman. 
 
Ordinarie bolagsstämma (årsstämma) 
13 § Årsstämma hålls senast under maj månad. På årsstämman 
ska följande ärenden behandlas. 

1. val av ordförande vid stämman, 
2. upprättande och godkännande av röstlängden, 
3. val av en eller två justeringsmän, 
4. godkännande av dagordningen,  
5. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,  
6. framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen 

och lekmannarevisorernas granskningsrapport, 
7. beslut om 

 fastställelse av resultat- och balansräkningen, 
 dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust en-

ligt den fastställda balansräkningen, 
 ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna 

och den verkställande direktören, 
8. fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn, lekmanna-

revisorerna och suppleanter, 
9. anteckning om Uppsala kommunfullmäktiges val av sty-

relseledamöter och suppleanter, 
10. val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande 

fall), 



11. anteckning om Uppsala kommunfullmäktiges val av lek-
mannarevisorer, 

12. annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebo-
lagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.  

 
Bolagsstämmans kompetens 
14 § Beslut ska alltid fattas av bolagsstämman i de frågor där 
Uppsala kommunfullmäktige ska ta ställning enligt 5 §. 
 
Räkenskapsår 
15 § Bolagets räkenskapsår omfattar kalenderår. 
 
Firmateckning 
16 § Styrelsen tecknar bolagets firma. Styrelsen får bemyndiga en 
styrelseledamot, den verkställande direktören eller någon annan 
att två i förening företräda bolaget och teckna dess firma.  
 
Inspektionsrätt 
17 § Kommunstyrelsen i Uppsala kommun har rätt att ta del av 
bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bo-
laget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån 
hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.  
 
Ändring av bolagsordningen 
18 § Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av 
Uppsala kommunfullmäktige. 

_____________________________________ 



BOLAGSORDNING 
 

Fyrishov Aktiebolag 
(org.nr 556380-4524) 

 
Beslutad på bolagsstämman den xx yyyyyyyyyy 201z 
 
Firma 
1 § Bolagets firma är Fyrishov Aktiebolag. 
 
Säte 
2 § Styrelsen ska ha sitt säte i Uppsala kommun, Uppsala län. 
 
Verksamhetsföremål  
3 § Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Uppsala kom-
mun tillhandahålla en arena för folkhälsa, idrott och evenemang. 
Arenan ska som besöksattraktion och mötesplats stärka den posi-
tiva bilden av Uppsala som bostadsort, turistmål och som en at-
traktiv stad för lokalisering av företag. 

Bolaget ska ansvara för driften av verksamheten. 
Bolaget ska äga och förvalta samtliga fastigheter inom Fyris-

hovsanläggningen. 
 
Ändamålet med bolagets verksamhet 
4 § Bolaget ska bedriva verksamheten, med beaktande av de 
kommunalrättsliga principerna i 2 kap. och 8 kap. 3 c § kommu-
nallagen (1991:900), i syfte att uppfylla verksamhetsföremålet. 

Vid bolagets likvidation ska bolagets vinst och behållna till-
gångar tillfalla aktieägarna. 
  
Fullmäktiges rätt att ta ställning  
5 § Bolaget ska se till att Uppsala kommunfullmäktige får ta 
ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. 
 
Aktiekapital 
6 § Aktiekapitalet ska utgöra fem miljoner (5 000 000) kronor.  
 
Antal aktier 
7 § I bolaget ska det finnas femtusen (5 000) aktier.  
 
Styrelse 
8 § Styrelsen ska bestå av sju (7) ledamöter samt fyra (4) supple-
anter. 



Uppsala kommunfullmäktige utser styrelsen för tiden från den 
årsstämma som följer närmast efter det val till fullmäktige förrät-
tats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till 
fullmäktige. Fullmäktige utser också ordföranden och vice ordfö-
randen i bolagets styrelse.  
 
Revisorer 
9 § Bolagsstämman utser en revisor att granska bolagets årsredo-
visning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktö-
rens förvaltning. Stämman får även utse en revisorssuppleant.  

Revisorns och, i förekommande fall, suppleantens uppdrag 
gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde rä-
kenskapsåret efter revisorsvalet.  
 
Lekmannarevisor 
10 § För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska 
Uppsala kommunfullmäktige utse två lekmannarevisorer. 
 
Kallelse till bolagsstämma  
11 § Kallelse till bolagsstämman utfärdas tidigast fyra veckor och 
senast två veckor före stämman och skickas med post till varje 
aktieägare.  
 
Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämman 
12 § Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämman. 
 
Ordinarie bolagsstämma (årsstämma) 
13 § Årsstämma hålls senast under maj månad. På årsstämman 
ska följande ärenden behandlas. 

1. val av ordförande vid stämman, 
2. upprättande och godkännande av röstlängden, 
3. val av en eller två justeringsmän, 
4. godkännande av dagordningen,  
5. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,  
6. framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen 

och lekmannarevisorernas granskningsrapport, 
7. beslut om 

 fastställelse av resultat- och balansräkningen, 
 dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust en-

ligt den fastställda balansräkningen, 
 ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna 

och den verkställande direktören, 
8. fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn, lekmanna-

revisorerna och suppleanter. 



9. anteckning om Uppsala kommunfullmäktiges val av sty-
relseledamöter och suppleanter, 

10. val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande 
fall), 

11. anteckning om Uppsala kommunfullmäktiges val av lek-
mannarevisorer, 

12. annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebo-
lagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.  

 
Bolagsstämmans kompetens 
14 § Beslut ska alltid fattas av bolagsstämman i de frågor där 
Uppsala kommunfullmäktige ska ta ställning enligt 5 §. 
 
Räkenskapsår 
15 § Bolagets räkenskapsår omfattar kalenderår. 
 
Firmateckning 
16 § Styrelsen tecknar bolagets firma. Styrelsen får bemyndiga en 
styrelseledamot, den verkställande direktören eller någon annan 
att två i förening företräda bolaget och teckna dess firma.  
 
Inspektionsrätt 
17 § Kommunstyrelsen i Uppsala kommun har rätt att ta del av 
bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bo-
laget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån 
hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.  
 
Ändring av bolagsordningen 
18 § Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av 
Uppsala kommunfullmäktige. 

_____________________________________ 



BOLAGSORDNING 
 

Uppsala stadsteater aktiebolag 
(org.nr 556009-4095) 

 
Beslutad på bolagsstämman den xx yyyyyyyyyy 201z 
 
Firma 
1 § Bolagets firma är Uppsala stadsteater aktiebolag. 
 
Säte 
2 § Styrelsen ska ha sitt säte i Uppsala kommun, Uppsala län. 
 
Verksamhetsföremål  
3 § Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Uppsala kom-
mun med egen ensemble och på annat sätt bedriva konstnärlig 
teaterverksamhet och därmed förenlig verksamhet. 
 
Ändamålet med bolagets verksamhet 
4 § Bolaget ska bedriva verksamheten, med beaktande av de 
kommunalrättsliga principerna i 2 kap. och 8 kap. 3 c § kommu-
nallagen (1991:900), i syfte att uppfylla verksamhetsföremålet.  

Vid bolagets likvidation ska bolagets vinst och behållna till-
gångar tillfalla aktieägarna. 
  
Fullmäktiges rätt att ta ställning  
5 § Bolaget ska se till att Uppsala kommunfullmäktige får ta 
ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. 
 
Aktiekapital 
6 § Aktiekapitalet ska utgöra lägst tre miljoner (3 000 000) kronor 
och högst sju miljoner (7 000 000) kronor.  
 
Antal aktier 
7 § I bolaget ska det finnas lägst tolvtusen (12 000) aktier och 
högst tjugoåttatusen (28 000) aktier.  
 
Styrelse 
8 § Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst elva (11) leda-
möter samt högst sex (6) suppleanter. 

Uppsala kommunfullmäktige utser styrelsen för tiden från den 
årsstämma som följer närmast efter det val till fullmäktige förrät-
tats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till 



fullmäktige. Fullmäktige utser också ordföranden och vice ordfö-
randen i bolagets styrelse.  
 
Revisorer 
9 § Bolagsstämman utser en revisor att granska bolagets årsredo-
visning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktö-
rens förvaltning. Stämman får även utse en revisorssuppleant. 

Revisorns och, i förekommande fall, suppleantens uppdrag 
gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde rä-
kenskapsåret efter revisorsvalet.  
 
Lekmannarevisor 
10 § För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska 
Uppsala kommunfullmäktige utse två lekmannarevisorer. 
 
Kallelse till bolagsstämma  
11 § Kallelse till bolagsstämman utfärdas tidigast fyra veckor och 
senast två veckor före stämman och skickas med post till varje 
aktieägare.  
 
Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämman 
12 § Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämman. 
 
Ordinarie bolagsstämma (årsstämma) 
13 § Årsstämma hålls senast under maj månad. På årsstämman 
ska följande ärenden behandlas. 

1. val av ordförande vid stämman, 
2. upprättande och godkännande av röstlängden, 
3. val av en eller två justeringsmän, 
4. godkännande av dagordningen,  
5. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,  
6. framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen 

och lekmannarevisorernas granskningsrapport, 
7. beslut om 

 fastställelse av resultat- och balansräkningen, 
 dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust en-

ligt den fastställda balansräkningen, 
 ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna 

och den verkställande direktören, 
8. fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn, lekmanna-

revisorerna och suppleanter, 
9. anteckning om Uppsala kommunfullmäktiges val av sty-

relseledamöter och suppleanter, 
10. val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande 

fall), 



11. anteckning om Uppsala kommunfullmäktiges val av lek-
mannarevisorer, 

12. annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebo-
lagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.  

 
Bolagsstämmans kompetens 
14 § Beslut ska alltid fattas av bolagsstämman i de frågor där 
Uppsala kommunfullmäktige ska ta ställning enligt 5 §. 
 
Räkenskapsår 
15 § Bolagets räkenskapsår omfattar kalenderår. 
 
Firmateckning 
16 § Styrelsen tecknar bolagets firma. Styrelsen får bemyndiga en 
styrelseledamot, den verkställande direktören eller någon annan 
att två i förening företräda bolaget och teckna dess firma.  
 
Inspektionsrätt 
17 § Kommunstyrelsen i Uppsala kommun har rätt att ta del av 
bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bo-
laget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån 
hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.  
 
Ändring av bolagsordningen 
18 § Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av 
Uppsala kommunfullmäktige. 

_____________________________________ 



BOLAGSORDNING 
 

Uppsala Konsert och Kongress AB 
(org.nr 556414-8301) 

 
Beslutad på bolagsstämman den xx yyyyyyyyyy 201z 
 
Firma 
1 § Bolagets firma är Uppsala Konsert och Kongress AB. 
 
Säte 
2 § Styrelsen ska ha sitt säte i Uppsala kommun, Uppsala län. 
 
Verksamhetsföremål  
3 § Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Uppsala kom-
mun ansvara för verksamheten i Uppsala kommuns konsert- och 
kongresshus i kvarteret Gerd och att bedriva därmed förenlig 
verksamhet. 
 
Ändamålet med bolagets verksamhet 
4 § Bolaget ska bedriva verksamheten, med beaktande av de 
kommunalrättsliga principerna i 2 kap. och 8 kap. 3 c § kommu-
nallagen (1991:900), i syfte att uppfylla verksamhetsföremålet. 

Vid bolagets likvidation ska bolagets vinst och behållna till-
gångar tillfalla aktieägarna. 
  
Fullmäktiges rätt att ta ställning  
5 § Bolaget ska se till att Uppsala kommunfullmäktige får ta 
ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. 
 
Aktiekapital 
6 § Aktiekapitalet ska utgöra lägst en miljon tvåhundrafemtiotu-
sen (1 250 000) kronor och högst fem miljoner (5 000 000) kro-
nor.  
 
Antal aktier 
7 § I bolaget ska det finnas lägst ettusentvåhundrafemtio (1 250) 
och högst femtusen (5 000) aktier.  
 
Styrelse 
8 § Styrelsen ska bestå av sju (7) ledamöter samt tre (3) supplean-
ter. 



Uppsala kommunfullmäktige utser styrelsen för tiden från den 
årsstämma som följer närmast efter det val till fullmäktige förrät-
tats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till 
fullmäktige. Fullmäktige utser också ordföranden och vice ordfö-
randen i bolagets styrelse.  
 
Revisorer 
9 § Bolagsstämman utser en revisor att granska bolagets årsredo-
visning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktö-
rens förvaltning. Stämman får även utse en revisorssuppleant.  

Revisorns och, i förekommande fall, suppleantens uppdrag 
gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde rä-
kenskapsåret efter revisorsvalet.  
 
Lekmannarevisor 
10 § För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska 
Uppsala kommunfullmäktige utse två lekmannarevisorer. 
 
Kallelse till bolagsstämma  
11 § Kallelse till bolagsstämman utfärdas tidigast fyra veckor och 
senast två veckor före stämman och skickas med post till varje 
aktieägare.  
 
Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämman 
12 § Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämman. 
 
Ordinarie bolagsstämma (årsstämma) 
13 § Årsstämma hålls senast under maj månad. På årsstämman 
ska följande ärenden behandlas. 

1. val av ordförande vid stämman, 
2. upprättande och godkännande av röstlängden, 
3. val av en eller två justeringsmän, 
4. godkännande av dagordningen,  
5. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,  
6. framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen 

och lekmannarevisorernas granskningsrapport, 
7. beslut om 

 fastställelse av resultat- och balansräkningen, 
 dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust en-

ligt den fastställda balansräkningen, 
 ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna 

och den verkställande direktören, 
8. fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn, lekmanna-

revisorerna och suppleanter, 



9. anteckning om Uppsala kommunfullmäktiges val av sty-
relseledamöter och suppleanter, 

10. val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande 
fall), 

11. anteckning om Uppsala kommunfullmäktiges val av lek-
mannarevisorer, 

12. annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebo-
lagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.  

 
Bolagsstämmans kompetens 
14 § Beslut ska alltid fattas av bolagsstämman i de frågor där 
Uppsala kommunfullmäktige ska ta ställning enligt 5 §. 
 
Räkenskapsår 
15 § Bolagets räkenskapsår omfattar kalenderår. 
 
Firmateckning 
16 § Styrelsen tecknar bolagets firma. Styrelsen får bemyndiga en 
styrelseledamot, den verkställande direktören eller någon annan 
att två i förening företräda bolaget och teckna dess firma.  
 
Inspektionsrätt 
17 § Kommunstyrelsen i Uppsala kommun har rätt att ta del av 
bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bo-
laget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån 
hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.  
 
Ändring av bolagsordningen 
18 § Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av 
Uppsala kommunfullmäktige. 

_____________________________________ 



BOLAGSORDNING 
 

Uppsala Vatten och Avfall AB 
(org.nr 556025-0051) 

 
Beslutad på bolagsstämman den xx yyyyyyyyy 201z 
 
Firma 
1 § Bolagets firma är Uppsala Vatten och Avfall AB. 
 
Säte 
2 § Styrelsen ska ha sitt säte i Uppsala kommun, Uppsala län. 
 
Verksamhetsföremål  
3 § Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Uppsala kom-
mun uppföra, förvärva, äga, förvalta samt utveckla fast och lös 
egendom i form av anläggningar och utrustning för tekniska nyt-
tigheter och tjänster avseende vattenförsörjning, avlopps- och 
avfallshantering, produktion av biogas samt därtill hörande verk-
samheter. 
 
Ändamålet med bolagets verksamhet 
4 § Bolaget ska bedriva verksamheten, med beaktande av de 
kommunalrättsliga principerna i 2 kap. och 8 kap. 3 c § kommu-
nallagen (1991:900), i syfte att vara huvudman för den allmänna 
vatten- och avloppsanläggningen inom av Uppsala kommun fast-
ställt verksamhetsområde samt att ansvara för kommunens verk-
samhet på avfallsområdet. Ovan angivna kommunalrättsliga prin-
ciper ska dock inte beaktas i den mån de inte är förenliga med 
lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. 

Vid bolagets likvidation ska bolagets vinst och behållna till-
gångar tillfalla aktieägarna. 
  
Fullmäktiges rätt att ta ställning  
5 § Bolaget ska se till att Uppsala kommunfullmäktige får ta 
ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. 
 
Aktiekapital 
6 § Aktiekapitalet ska utgöra lägst två miljoner (2 000 000) kro-
nor och högst åtta miljoner (8 000 000) kronor.  
 
Antal aktier 



7 § I bolaget ska det finnas lägst tvåtusen (2 000) aktier och högst 
åttatusen (8 000) aktier.  
 
Styrelse 
8 § Styrelsen ska bestå av lägst sju (7) och högst elva (11) leda-
möter samt högst sju (7) suppleanter. 

Uppsala kommunfullmäktige utser styrelsen för tiden från den 
årsstämma som följer närmast efter det val till fullmäktige förrät-
tats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till 
fullmäktige. Fullmäktige utser också ordföranden och vice ordfö-
randen i bolagets styrelse.  
 
Revisorer 
9 § Bolagsstämman utser en revisor att granska bolagets årsredo-
visning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktö-
rens förvaltning. Stämman får även utse en revisorssuppleant. 

Revisorns och, i förekommande fall, suppleantens uppdrag 
gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde rä-
kenskapsåret efter revisorsvalet.  
 
Lekmannarevisor 
10 § För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska 
Uppsala kommunfullmäktige utse två lekmannarevisorer. 
 
Kallelse till bolagsstämma  
11 § Kallelse till bolagsstämman utfärdas tidigast fyra veckor och 
senast två veckor före stämman och skickas med post till varje 
aktieägare.  
 
Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämman 
12 § Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämman. 
 
Ordinarie bolagsstämma (årsstämma) 
13 § Årsstämma hålls senast under maj månad. På årsstämman 
ska följande ärenden behandlas. 

1. val av ordförande vid stämman, 
2. upprättande och godkännande av röstlängden, 
3. val av en eller två justeringsmän, 
4. godkännande av dagordningen,  
5. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,  
6. framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen 

och lekmannarevisorernas granskningsrapport, 
7. beslut om 

 fastställelse av resultat- och balansräkningen, 



 dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust en-
ligt den fastställda balansräkningen, 

 ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna 
och den verkställande direktören, 

8. fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn, lekmanna-
revisorerna och suppleanter, 

9. anteckning om Uppsala kommunfullmäktiges val av sty-
relseledamöter och suppleanter, 

10. val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande 
fall), 

11. anteckning om Uppsala kommunfullmäktiges val av lek-
mannarevisorer, 

12. annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebo-
lagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.  

 
Bolagsstämmans kompetens 
14 § Beslut ska alltid fattas av bolagsstämman i de frågor där 
Uppsala kommunfullmäktige ska ta ställning enligt 5 §. 
 
Räkenskapsår 
15 § Bolagets räkenskapsår omfattar kalenderår. 
 
Firmateckning 
16 § Styrelsen tecknar bolagets firma. Styrelsen får bemyndiga en 
styrelseledamot, den verkställande direktören eller någon annan 
att två i förening företräda bolaget och teckna dess firma.  
 
Inspektionsrätt 
17 § Kommunstyrelsen i Uppsala kommun har rätt att ta del av 
bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bo-
laget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån 
hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.  
 
Ändring av bolagsordningen 
18 § Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av 
Uppsala kommunfullmäktige. 

_____________________________________ 



BOLAGSORDNING 
 

Uppsala Kommuns Gasgenerator AB 
(org.nr 556109-6628) 

 
Beslutad på bolagsstämman den yy xxxxxxxxx 201z. 
 
Firma 
1 § Bolagets firma är Uppsala Kommuns Gasgenerator AB. 
 
Säte 
2 § Styrelsen ska ha sitt säte i Uppsala kommun, Uppsala län. 
 
Verksamhetsföremål  
3 § Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Uppsala kom-
mun producera elkraft genom driften av en gasmotor. 
 
Ändamålet med bolagets verksamhet 
4 § Bolaget ska bedriva verksamheten, med beaktande av de 
kommunalrättsliga principerna i 2 kap. och 8 kap. 3 c § kommu-
nallagen (1991:900), i syfte att uppfylla verksamhetsföremålet. 

Vid bolagets likvidation ska bolagets vinst och behållna till-
gångar tillfalla aktieägarna. 
  
Fullmäktiges rätt att ta ställning  
5 § Bolaget ska se till att Uppsala kommunfullmäktige får ta 
ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. 
 
Aktiekapital 
6 § Aktiekapitalet ska utgöra etthundratusen (100 000) kronor. 
 
Antal aktier 
7 § I bolaget ska det finnas ettusen (1 000) aktier.  
 
Styrelse 
8 § Styrelsen ska bestå av tre (3) ledamöter samt två (2) supplean-
ter. 

Uppsala kommunfullmäktige utser styrelsen för tiden från den 
årsstämma som följer närmast efter det val till fullmäktige förrät-
tats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till 
fullmäktige. Fullmäktige utser också ordföranden och vice ordfö-
randen i bolagets styrelse.  
 



Revisorer 
9 § Bolagsstämman utser en revisor att granska bolagets årsredo-
visning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktö-
rens förvaltning. Stämman får även utse en revisorssuppleant.  

Revisorns och, i förekommande fall, suppleantens uppdrag 
gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde rä-
kenskapsåret efter revisorsvalet.  
 
Lekmannarevisor 
10 § För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska 
Uppsala kommunfullmäktige utse två lekmannarevisorer. 
 
Kallelse till bolagsstämma  
11 § Kallelse till bolagsstämman utfärdas tidigast fyra veckor och 
senast två veckor före stämman och skickas med post till varje 
aktieägare.  
 
Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämman 
12 § Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämman. 
 
Ordinarie bolagsstämma (årsstämma) 
13 § Årsstämma hålls senast under maj månad. På årsstämman 
ska följande ärenden behandlas. 

1. val av ordförande vid stämman, 
2. upprättande och godkännande av röstlängden, 
3. val av en eller två justeringsmän, 
4. godkännande av dagordningen,  
5. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,  
6. framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen 

och lekmannarevisorernas granskningsrapport, 
7. beslut om 

 fastställelse av resultat- och balansräkningen, 
 dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust en-

ligt den fastställda balansräkningen, 
 ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna 

och den verkställande direktören, 
8. fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn, lekmanna-

revisorerna och suppleanter, 
9. anteckning om Uppsala kommunfullmäktiges val av sty-

relseledamöter och suppleanter, 
10. val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande 

fall), 
11. anteckning om Uppsala kommunfullmäktiges val av lek-

mannarevisorer, 



12. annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebo-
lagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.  

 
Bolagsstämmans kompetens 
14 § Beslut ska alltid fattas av bolagsstämman i de frågor där 
Uppsala kommunfullmäktige ska ta ställning enligt 5 §. 
 
Räkenskapsår 
15 § Bolagets räkenskapsår omfattar kalenderår. 
 
Firmateckning 
16 § Styrelsen tecknar bolagets firma. Styrelsen får bemyndiga en 
styrelseledamot, den verkställande direktören eller någon annan 
att två i förening företräda bolaget och teckna dess firma.  
 
Inspektionsrätt 
17 § Kommunstyrelsen i Uppsala kommun har rätt att ta del av 
bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bo-
laget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån 
hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.  
 
Ändring av bolagsordningen 
18 § Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av 
Uppsala kommunfullmäktige. 

_____________________________________ 




