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 Kommunstyrelsen 
 

Förvärvande av samtliga aktier Grafiskt Utbildningscenter AB 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att uppdra till ägarombudet för Grafiskt Utbildningscentrum AB att sammankalla ägarsamråd 
i syfte att klarlägga Uppsala kommuns ambitioner i enlighet med föredragningen,  
 
att uppdra till kommunstyrelsen att förvärva samtliga aktieposter i Grafiskt 
utbildningscentrum till nominellt värde, samt 
 
att  kommunstyrelsen får disponera 324 000 kronor av de ofördelade investeringsmedlen för 
2011.  
 
Kommunstyrelsen föreslås, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut enligt ovan, 
för egen del besluta 
 
att uppdra till kommunledningskontoret att utreda framtida möjligheter för verksamheten i 
Grafiskt utbildningscentrum AB under förutsättning att Uppsala kommun äger samtliga 
aktieposter i bolaget 
 
Ärendet 
Styrelsen för Grafiskt Utbildningscentrum AB (GUC) har i en skrivelse inkommen den 15 
mars, bilaga 1, beskrivit den problematik som skolan står inför och som försvåras av att 
kommunfullmäktiges beslut från oktober 2010 fortfarande inte genomförts rörande 
existerande verksamhetslokaler. I skrivelsen framgår även att det egna kapitalet i bolaget 
minskar och att det från hösten behövs ett villkorat aktieägartillskott från Uppsala kommun.  
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Den 20 april inkom GUC med ett förtydligande av den tidigare skrivelsen, bilaga 2, där 
förutsättningarna för innevarande verksamhetsperiod beskrivs. Bolagets preliminära första 
kvartalsrapport för 2011 visar ett prognostiserat underskott på ca 12 miljoner kronor. Den 
primära förklaringen är den demografiska förändringen i Uppsala med ett vikande 
elevunderlag i gymnasieskolan som först beräknas vända 2016.  
 
GUC framhåller att ett omfattande arbete har skett de senaste tre åren för att möta 
utvecklingen och har framförallt anpassat antalet medarbetare inom såväl den pedagogiska 
som administrativa verksamheten. En för bolaget mycket stor kostnadspost är 
hyreskostnaderna. Bolaget väckte våren 2010 frågan gentemot kommunstyrelsen. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott tillsatte under augustimånad 2010 en förhandlingsman som 
utredde frågan och presenterade ett förslag som bifölls av kommunfullmäktige i oktober 2010.  
 
Grundproblematiken för bolaget är att den lösning som kommunfullmäktige beslutade om inte 
har verkställts av berörda nämnder och bolag. Komplicerande i fallet är att lösningen vilade 
på en ny ersättningsmodell och ett nytt internhyressystem inte har införts som då planerades 
till årsskiftet 2010-2011.  Effekten för bolaget är att de inte har haft möjlighet att kalkylera 
med en ny hyressättning vilket omöjliggör ett fungerande budgetarbete.  
 
Föredragning 
Kommunfullmäktiges beslut från oktober 2010 innebar att GUC skulle ingå i den 
ersättningsmodell och internhyressystem som då planerades införas vid årsskiftet 2010-2011. 
Effekten skulle vara att det hyresavtal som då fanns mellan GUC och Industrihus AB, och 
som garanterades av utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, fördes över till 
fastighetsnämnden. En sådan hantering skulle innebära att de skollokaler som ägs av 
Industrihus AB skulle förhyras av fastighetsnämnden, på samma sätt som övriga kommunala 
verksamhetslokaler hanteras, och sedan vidareuthyras till GUC enligt den nya 
internprismodellen och ersättningssystemet.  
 
Det försenade införandet av den nya ersättningsmodellen och internhyressystemet kombinerat 
med omorganisationen av de samhällsbyggande nämnderna och vidhängande förstudie om en 
eventuell bolagisering av verksamhetslokaler har sannolikt fördröjt fastighetsnämndens och 
Industrihus agerande i frågan.  
 
GUCs situation har därmed inte blivit löst, vilket även medför att utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämndens åtagande avseende hyresgaranti fortfarande gäller, ett år efter att 
problematiken lyftes upp. Bolagets situation blir därför akut under hösten 2011, då det egna 
kapitalet drastiskt minskar.  
 
I samband med kommunstyrelsens beredning av det ursprungliga ärendet i september 2010 
uppdrogs till kommunledningskontoret att med beaktande av den nya gymnasielagstiftningen 
utreda konsekvenserna för Uppsala kommun som majoritetsägare i bolaget. Utredningen har 
inte färdigställts då man inväntat en utvärdering av nämnden för självstyrande skolors 
verksamhet och beslut om nämndens fortsatta existens. 
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För att skapa förutsättningar för ett ansvarsfullt ägande av GUC, som i dag ägs till 67,6 
procent av Uppsala kommun, och säkerställa en fortsatt hållbar verksamhet i bolaget bör 
ägandet koncentreras till en ägare som har full rådighet över bolaget och dess verksamhet. 
Därigenom får Uppsala kommun ett tydligt handlingsutrymme för en fortsatt hantering av 
bolaget och dess verksamhet. 
 
GUC:s fördel med att vara ett delägt bolag tillsammans med näringslivet och andra 
intressenter i verksamheten bedöms kunna tillvaratas under andra former än genom 
delägarskap. Den nya skollagstiftningen ger tydliga möjligheter för skolor att knyta till sig 
externa råd, så kallade advisory boards för att utveckla verksamheten och säkerställa 
relevansen av bedrivna utbildningar på arbetsmarknaden. Engagemanget som finns hos 
minoritetsägarna för GUC:s verksamhet bör därför fångas upp i en sådan konstruktion. 
 
Bolagets behov av ett villkorat aktieägartillskott bör av ovanstående skäl hanteras i samband 
med att Uppsala kommun erhåller full kontroll av bolaget och dess verksamhet. Av denna 
anledning förslås kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om att efter 
ägarsamråd uppdra till kommunstyrelsen att förvärva samtliga aktier i bolaget till nominellt 
värde. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
GUC:s aktiekapital uppgår till 1 miljon kronor fördelat på 10 000 aktier. Uppsala kommun 
äger 6 760 aktier, motsvarande 67,6 procent. Ett förvärv av återstående 3 240 aktier innebär 
en utgift om 324 000 kronor som föreslås finansieras genom att kommunstyrelsen ianspråkta 
del av kommunfullmäktiges ofördelade investeringsmedel för 2011.  
 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
Kenneth Holmstedt 
Stadsdirektör 
 
















