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Kommunstyrelsen 

 

 

Övertagande av ansvar för Världsklass Uppsalas administration  

 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

 

att Uppsala kommun övertar ansvaret för administration av det enkla bolaget Världsklass 

Uppsala från Destination Uppsala AB. 

 

 

Ärendet 

Världsklass Uppsala är ett enkelt bolag, utan eget organisationsnummer, för utveckling och 

marknadsföring av Uppsalas attraktionskraft, nationellt och internationellt. År 2014 

delegerade Uppsala kommun till Destination Uppsala AB att företräda bolagsmännen, 

administrera och ansvara för bolagsmännens interna förhållanden, hantera beslutade bidrag 

och fakturera nätverksavgift.  

 

I samband med revisionen av Destination Uppsala 2017 framkom att bolaget redovisade det 

enkla bolaget i sin egen balansräkning. Redovisningen lyftes därefter ut och hanterades 

därefter som det enkla bolag det är. Under 2018 initierades en utredning med syfte att hitta en 

lösning så att ett organisationsnummer kan finns på det underlag som ställs ut till 

bolagsmännen för det årliga bidraget. I Uppdraget ingick även att se över momsfrågan. 

 

Utredningens förslag är att Uppsala kommun tar tillbaka administrationen av Världsklass från 

Destination Uppsala AB.   

 

Föredragning 

Att överta ansvaret för Världsklass Uppsalas administration innebär att Uppsala kommun ska 

företräda det enkla bolaget utåt, gentemot tredje man, samt administrera och ansvara för 

bolagets interna förhållanden, inkluderande bl.a. hantering av beslutade tillskott till olika 

aktiviteter samt rekvirering av överenskomna tillskott till bolagets verksamhet. 

 

Överföringen av ansvar innebär vidare att Uppsala kommun får fullmakt från samtliga 

bolagsmän att hantera den ekonomiska redovisningen av det enkla bolagets medel. Uppsala 



kommun ska löpande inför varje möte med bolagsmännen avge ekonomisk rapport och 

aktivitetsrapport samt per den 31 december varje år avge årsrapport. 

 

Efter övertagandet kommer Uppsala kommuns organisationsnummer framgå på rekvisitionen 

som skickas till bolagsmännen. Av rekvisitionen kommer även framgå att rekvireringen av 

årliga avgifter sker för det enkla bolagets räkning. 

 

Världsklass Uppsala kommer hanteras som ett separat projekt i Uppsala kommuns 

redovisning där det tydligt går att följa in-och utbetalningar utan sammanblandning med 

kommunens övriga bokföring. 

 

För att förändringen ska kunna genomföras krävs att samarbetsavtal och projektplan för 

Världsklass Uppsala skrivas om utifrån följande utgångspunkter:   

- Förutsättningarna för att verksamheten ska vara ett enkelt bolag behöver tydliggöras i 

både samarbetsavtal och i projektplan  

- I samarbetsavtalet ska framgå att ej utnyttjade medel ska fonderas för att delas ut till 

bidragssökande under kommande år. 

- I samarbetsavtalet behöver hänvisning ske till Lagen om handelsbolag och enkelt 

bolag. Lagen är dispositiv vilket betyder att det som står i samarbetsavtalet gäller före 

lagen 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Uppsala kommuns insats uppgår till 600 000 kronor per år vilket inkluderar kansli- ekonomi-

och verkställighetsresurser till Världsklass Uppsala. Kostnaderna ryms i kommunstyrelsens 

anslag och ram för Näringsliv och Omvärld 2019. Övriga bolagsmän bidrar med 200 000 

kronor per år. 
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