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§ 37

Ändring av bolagsordning för Fyrishov AB 
KSN-2018-0309

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta bolagsordning för Fyrishov AB enligt ärendets bilaga 1. 

Reservation 
Simon Alm (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Särskilt yttrande 
Stefan Hanna (C) avger särskilt yttrande enligt bilaga A § 37. 

Yrkande 
Simon Alm (SD) yrkar på tillägget: 

Att Fyrishov AB inte ska erbjuda könssegregerade badtider. 

Sammanfattning 
Utifrån kommunfullmäktiges beslut i november 2016 om Mål och budget 2017-2019, där ökat 
fokus läggs på ett stärkt resultat för kommunkoncernen, behov av förbättrad folkhälsa samt ökad  
samordning av gemensamma resurser, har förslag till revidering av bolagets ägardirektiv 
och även bolagsordning tagit fram. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller förslaget. 

Ordföranden ställer därefter Simon Alms (SD) tilläggsyrkande mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen avslår yrkandet. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 21 februariv2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 27 februari 2018. 
Uppsala Stadshus AB har tillstyrkt förslaget den 27 februari 2018.

KF 9  26 mars 2018
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Bilaga A § 37 

Ärende 14 

Ändring av bolagsordning för Fyrishov 

Särskilt yttrande 

Centerpartiet 

Centerpartiet välkomnar att Fyrishovs verksamhet i och med denna ändring av bolagsordningen får 
större fokus på friskvård för äldre. Det bidrar till ett bättre nyttjande av Fyrishovs faciliteter för ett 
mycket viktigt ändamål. 

Vi stödjer Fyrishovs ABs styrelses yttrande om att ändringen av bolagsordningen inte innebär att 
Fyrishovs ABs fastighet som tas i anspråk av befintlig eller tillkommande bad- och 
friskvårdsverksamhet inkluderas i de delar av fastighetsbeståndet som ska säljas till kommunen enligt 
förslag. 

Centerpartiet stod bakom det beslutet, och vill uppmärksamma vikten av att det efterlevs till fullo. 
Det är Centerpartiets uppfattning att Fyrishov också fortsatt ska äga och förfoga över de faciliteter 
som används i bad- och friskvårdsverksamheten. 

Stefan Hanna (C) 

NÄRODLAD 
POLITIK 

Centerpartiet 
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Kommunfullmäktige 

Ändring av bolagsordning för Fyrishov AB 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta bolagsordning för Fyrishov AB enligt ärendets bilaga 1. 

 
 
Ärendet 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde i november 2017 justerades inom ramen för Mål och 
budget 2018-2020 ägardirektiven för Fyrishov AB. I beslutet framgick även att 
bolagsordningen skulle justeras som en konsekvens. För att en justering av bolagsordningen 
ska godkännas av Bolagsverket krävs ett separat beslut av kommunfullmäktige. 
 
Beredning 
Framtagandet av ett reviderat ägardirektiv samt en reviderad bolagsordning för Fyrishov AB 
har skett under hösten 2017. I arbetet har styrelseordförande och vd i Fyrishov AB samt 
stadsdirektör och kommunstyrelsens ordförande haft dialog kring en förändring av uppdrag 
för bolaget. Information om föreslagna ändringar av bolagsordning och ägardirektiv gavs vid 
Fyrishov AB:s sammanträde den 18 oktober 2017. Protokollsutdrag ges i bilaga 2. 
 
Uppsala Stadshus AB (USAB) beslutade vid sammanträdet den 31 januari 2018 att remittera 
förslag till ändrad bolagsordning till Fyrishov AB. Bolagets har inkommit med ett yttrande i 
vilket förslag till justeringar ges, bilaga 3. Föreslagna ändringar har beaktats i beredningen av 
ärendet.  
 
USAB har i beslut den 27 februari föreslagit kommunfullmäktige att besluta i enlighet med 
föreliggande förslag. Protokollsutdrag ges i bilaga 4. 
 
Föredragning 
I november 2017 fastställandes av Mål och budget 2018–2020 och i samband med det har 
kommunfullmäktige fattat beslut om ett reviderat ägardirektiv för Fyrishov.  
 

 
Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala 

Telefon: 018-727 00 00 (växel)  
E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se 
 



De beslutade bolagsspecifika ägardirektiven framgår nedan och föranleder en viss justering av 
bolagsordningen. 
 
• Fyrishov AB ska bidra till en ökad folkhälsa genom att erbjuda en arena för 

fritid, idrott, bad, och rekreation som är välkomnande för alla.  
• Arenan och badet, som besöksattraktion, ska stärka den positiva bilden av 

Uppsala som bostadsort, besöksmål och som en attraktiv stad för lokalisering 
av företag. 

• Bolaget ska ansvara för driften av verksamheten i Fyrishovsanläggningen och 
efter uppdrag Gottsundabadet i Uppsala kommun.  

• Bolaget ska samverka med andra aktörer inom besöksnäringen, och särskilt 
inom Uppsala Stadshuskoncernen, för att stärka Uppsala som besöksmål och 
uppnå samordningsvinster. 

• Bolaget ska tillhandahålla en plats för aktiviteter för förbättrad folkhälsa, 
särskilt bland äldre, samt för skolidrott till Uppsalas skolor.  

• Bolaget ska verka för ökad simkunnighet i Uppsala, bland annat genom att 
tillhandahålla en plats för simundervisning till Uppsalas skolor.  

 
De föreslagna ändringarna i bolagsordningen är: 
 

Bolaget ska inom Uppsala kommun tillhandahålla en arena för folkhälsa, idrott och 
(evenemang) bad samt därmed förenlig verksamhet. Arenan ska som besöksattraktion 
och mötesplats stärka den positiva bilden av Uppsala som bostadsort, turistmål och som 
en attraktiv stad för lokalisering av företag.  
 
Bolaget ska ansvara för driften av verksamheten.  
 
Bolaget ska (äga och) förvalta samtliga fastigheter inom Fyrishovsanläggningen.  

 
För att dessa ändringar ska kunna registreras hos Bolagsverket krävs att kommunfullmäktige 
beslutar om reviderad bolagsordning för Fyrishov AB enligt bilaga 1. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser föreligger med anledning av detta beslut. 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
 
Joachim Danielsson   Christoffer Nilsson 
Stadsdirektör    Chef kommunledningskontoret 
 



BOLAGSORDNING 
 

Fyrishov Aktiebolag 
(org.nr 556380-4524) 

 
Beslutad på bolagsstämman den xx yyyyyyyyyy 2018 
 
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 bad samt 
därmed förenlig verksamhet. Arenan ska som besöksattraktion 
och mötesplats stärka den positiva bilden av Uppsala som bo-
stadsort, turistmål och som en attraktiv stad för lokalisering av 
företag. 
Bolaget ska ansvara för driften av verksamheten. 
Bolaget ska förvalta samtliga fastigheter inom Fyrishovsanlägg-
ningen. 
 
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. 

_____________________________________ 
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 UPPSALA STADSHUS AB  
        
 PROTOKOLLSUTDRAG 
   
 Sammanträdesdatum: 2018-02-27 

 
 
 
§ 11 
 
Ändring av bolagsordning för Fyrishov AB 
USAB-2017/60 
 
Beslut 
Uppsala Stadshus AB föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att besluta ändring av bolagsordning för Fyrishov AB enligt ärendets bilaga 1. 
  
 
Sammanfattning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde i november 2017 justerades inom ramen för Mål och 
budget 2018-2020 ägardirektiven för Fyrishov AB. I beslutet framgick även att bolagsordningen  
skulle justeras som en konsekvens. För att en justering av bolagsordningen ska godkännas av 
Bolagsverket krävs ett separat beslut av kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 22 februari 2018. 
Fyrishov AB:s  beslut den 14 februari. 
 
 

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 
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