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Nr 21. Ändrat antal styrelseleda-
möter i Uppsala Stadshus AB 
(USAB) 
KSN-2014-0105 
 
 
Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att minska antalet styrelseledamöter i Uppsala 
Stadshus AB (USAB) från nuvarande 15 till 7, 
och antalet suppleanter från nuvarande 11 till 3, 
 
att uppdra till ombudet i USAB att snarast begära 
extra bolagsstämma för anmälan av valet av den 
nya styrelsen, samt 
 
att omedelbart justera beslutet. 
 
Uppsala den 5 februari 2014 
 
Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, 
Cecilia Forss, Liv Hahne, Magnus Åkerman (alla 
M), Cecilia Hamenius, Peter Nordgren (båda FP), 
Stefan Hanna (C), Ebba Busch Thor (KD), Erik 
Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde Klasson, Bengt 
Westman (alla S), Maria Gardfjell, Frida Johns-
son (båda MP) och Ilona Szatmári Waldau (V). 
Dessutom närvarande: Mats Gyllander, Chris-
topher Lagerqvist, Simone Falk, Louise Lan-
derholm Bill (alla M), Irene Zetterberg, Milischia 
Rezai (båda S), Rickard Malmström (MP) och 
Emma Wallrup (V). 
 
Ärendet 
Vid förändring av antalet ledamöter i USAB:s 
syrelse krävs ett beslut av kommunfullmäktige 
(”KF”). Enligt tidigare beslut i KF består 
USAB:s styrelse av 26 ledamöter, varav 15 ordi-
narie och 11 suppleanter. Det råder personunion 
mellan USAB:s styrelse och kommunstyrelsen 
(”KS”) vilket innebär att samma personer ingår i 
de båda styrelserna.  
 
 

 
Föredragning 
Givet den omfattning USAB-koncernen har är 
det viktigt att ett aktivt styrelsearbete kan be-
drivas. De många ledamöterna i USAB:s styrelse 
försvårar möjligheterna att göra detta. Därför 
föreslås en separering av de båda styrelserna och 
att antalet ledamöter i USAB:s styrelse minskas 
till 10, varav 7 ordinarie ledamöter och 3 supp-
leanter. Styrelsen kommer därigenom att omfatta 
samma antal ledamöter och samma personer som 
KS arbetsutskott. Separeringen av styrelserna 
kommer ge en tydligare beredningsprocess mel-
lan USAB och KS samt ge KS en tydligare roll 
mot bolagssektorn. 
 
Det lägre antalet styrelseledamöter följer USAB:s 
bolagsordning som föreskriver att antalet leda-
möter i styrelsen ska vara lägst 5 och högst 15 
ordinarie med 3 -11 suppleanter.  
 
 


