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Mats Sandmark 
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2014-02-10 

Diarienummer 
USAB-2014/15 

Styrelsen för Uppsala Stadshus AB 

Ändring av bolagsordningar i Uppsala Stadshus AB och dess dot-
terbolag 

Förslag till beslut 

Styrelsen för Uppsala Stadshus AB föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 

att godkänna föreslagna ändringar i bolagsordningarna i enlighet med vad som framgår av 
bilaga 1, samt 

att uppdra till Uppsala Stadshus AB och dess helägda dotterbolag och dotterdotterbolag att 
godkänna bolagsordningarna på respektive bolagsstämma.  

Ärendet 
Bakgrund 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 januari 2013 (§ 27) godkändes vissa ändringar 
av bolagsordningar för 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 ändamålet och de kommunala befogenheter 
som utgör ram för verksamheten ska anges i kommunala bolagsordningar.  
 Därefter har en genomgång skett av samtliga bolagsordningar i stadshuskoncernen ge-
nomgåtts i syfte att åstadkomma en enhetlig struktur och lagenlighet. De föreslagna bolags-
ordningarna bygger på redan befintliga bolagsordningar och följer Sveriges Kommuner och 
Landstings mall för bolagsordningar. 
 Bolagen inom stadshuskoncernen har beretts tillfälle att lämna synpunkter på de före-
slagna 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.  
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Förändringarna är i huvudsak följande. 
 

1. Verksamhetsföremålet och ändamålet med bolagets verksamhet har, efter synpunkter 
från Bolagsverket, separerats och anges nu i två paragrafer. 

 
2. Ett bolag som har ett annat syfte än att bereda vinst åt aktieägarna ska, enligt 3 kap. 3 

§ aktiebolagslagen (2005:551) (”ABL”), ange i bolagsordningen hur bolagets vinst 
och behållna tillgångar ska fördelas vid bolagets likvidation. Detta 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 en-
ligt 3 kap. 17 § första stycket 3. KL ska utses av kommunfullmäktige, dvs. annan än 
aktieägarna, så kan Uppsalahem AB inte vara publikt. I ett publikt aktiebolag ska näm-
ligen mer än hälften av styrelseledamöterna utses av bolagsstämman vilket alltså inte 
går (8 kap. 47 § ABL). Därför måste man besluta att Uppsalahem AB ska bli ett privat 
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 kommunfullmäktiges val av styrelse-
ledamöter och lekmannarevisorer (se 13 § 9 och 11 p. i bolagsordningen). På lekman-
narevisorernas begäran har antalet lekmannarevisorer utökats till två per moderbolag. 
 

5. I 14 § i bolagsordningen anges att bolagsstämman 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 100 procent av kommunen ge-
nom Uppsala Stadshus AB. 

 
Ekonomiska konsekvenser 
De föreslagna ändringarna medför inga ekonomiska konsekvenser. 
 
 
Joachim Danielsson 
Vd Uppsala Stadshus AB 
 
 


















































































































































































































