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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:

Protokollsutdrag 2019-10-08

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 297

Ändring av bolagsordningar för bolagen i
stadshuskoncernen

KSN-2019-02845
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige

1. attgodkänna ändringar av bolagsordningarna för bolagen i Stadshuskoncernen enligt
bilaga 2-27, samt

2. attuppdra till samtliga bolag att snarast genomföra en extra bolagsstämma där
kommunfullmäktiges beslut anmäls och därefter registrera de nya bolagsordningarna hos
Bolagsverket.

Beslutsgång

Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att arbetsutskottet bifaller
detsamma

Sammanfattning

Styrelsen för koncernmoderbolaget Uppsala Stadshus AB (USAB) har i beslut den 8 oktober
2019 föreslagitkommunfullmäktige förändringar i koncernens bolagsordningar.

De bolagsordningar som finns registrerade hos Bolagsverket för bolagen i
Stadshuskoncernen hänvisar till den tidigare gällande kommunallagen (1991:900). Samtliga
kommunala bolag behöver därför ändra hänvisningen i sin bolagsordning till den numera
gällande kommunallagen (2017:725).

För ett av bolagen, AB Uppsala Kommuns Industrihus, görs samtidigt en rättelse av en
tidigare felskrivning i bolagsordningen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 25 september 2019
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2019-10-08

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Förslag till bolagsordning för Uppsala Stadshus AB, bilaga 2

Förslag till bolagsordning för Uppsalahem AB, bilaga 3

Förslag till bolagsordning för AB Uppsala Kommuns Industrihus, bilaga 4

Förslag till bolagsordning för Uppsala Kommuns Fastighets AB, bilaga 5

Förslag till bolagsordning för Uppsala Kommun Skolfastigheter AB, bilaga 6

Förslag till bolagsordning för Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB, bilaga 7

Förslag till bolagsordning för Uppsala Kommun Sport-och Rekreationsfastigheter AB, bilaga
8

Förslag till bolagsordning för Uppsala Parkerings AB, bilaga 9

Förslag till bolagsordning för Fyrishov AB, bilaga 10

Förslag till bolagsordning för Uppsala stadsteater AB, bilaga 11

Förslag till bolagsordning för Uppsala Konsert och Kongress AB, bilaga 12

Förslag till bolagsordning för Uppsala Vatten och Avfall AB, bilaga 13

Förslag till bolagsordning för Destination Uppsala AB, bilaga 14

Förslag till bolagsordning för Uppsala bostadsförmedling AB, bilaga 15

Förslag till bolagsordning för Uppsalahem Elmer AB, bilaga 16

Förslag till bolagsordning för Kretia 2 Fastighets AB, bilaga 17

Förslag till bolagsordning för Kretia i Kvarngärdet AB, bilaga 18

Förslag till bolagsordning för Uppsalahem Eksätragården AB, bilaga 19

Förslag till bolagsordning för Uppsala Industrihus Västland AB, bilaga 20

Förslag till bolagsordning för DLIJ Förvaltning AB, bilaga 21

Förslag till bolagsordning för AB Boländerna 32:2, bilaga 22

Förslag till bolagsordning för Uppsala Industrihus Cykeln AB, bilaga 23

Förslag till bolagsordning för Industrihus i EKE AB, bilaga 24

Förslag till bolagsordning för Uppsala Kommuns Industrihus Förvaltnings AB, bilaga 25

Förslag till bolagsordning för Gottsunda Marknad AB, bilaga 26

Förslag till bolagsordning för Storvreta Centrum AB, bilaga 27
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Justerandes sign 
  

Utdragsbestyrkande 

 

§ 47 

 

Ändringar av bolagsordningar för bolagen i Stadshuskoncernen 
USAB-2019/44 

 

Beslut 

Uppsala stadshus AB föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

 
att godkänna ändringar av bolagsordningarna för bolagen i Stadshuskoncernen enligt 
bilaga 1-26, samt 

att uppdra till samtliga bolag att snarast genomföra en extra bolagsstämma där 
kommunfullmäktiges beslut anmäls och därefter registrera de nya bolagsordningarna 

hos Bolagsverket. 

 
  
Sammanfattning 

De bolagsordningar som finns registrerade hos Bolagsverket för bolagen i 

Stadshuskoncernen hänvisar till den tidigare gällande kommunallagen (1991:900). 
Samtliga kommunala bolag behöver därför ändra hänvisningen i sin bolagsordning till 

den numera gällande kommunallagen (2017:725). 

För ett av bolagen, AB Uppsala Kommuns Industrihus, görs samtidigt en rättelse av en 
sedan tidigare felskrivning i bolagsordningen. 

  
Beslutsgång 
Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och styrelsen beslutar att bifalla 

detsamma. 

  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 25 september 2019 

Förslag till bolagsordning för Uppsala Stadshus AB, bilaga 1 
Förslag till bolagsordning för Uppsalahem AB, bilaga 2 

Förslag till bolagsordning för AB Uppsala Kommuns Industrihus, bilaga 3 
Förslag till bolagsordning för Uppsala Kommuns Fastighets AB, bilaga 4 
Förslag till bolagsordning för Uppsala Kommun Skolfastigheter AB, bilaga 5 

Förslag till bolagsordning för Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB, bilaga 6 

Förslag till bolagsordning för Uppsala Kommun Sport-och Rekreationsfastigheter AB, 
bilaga 7 
Förslag till bolagsordning för Uppsala Parkerings AB, bilaga 8 

Förslag till bolagsordning för Fyrishov AB, bilaga 9 
Förslag till bolagsordning för Uppsala stadsteater AB, bilaga 10 

Förslag till bolagsordning för Uppsala Konsert och Kongress AB, bilaga 11 

Förslag till bolagsordning för Uppsala Vatten och Avfall AB, bilaga 12 
Förslag till bolagsordning för Destination Uppsala AB, bilaga 13 

Uppsala stadshus AB Sammanträdesdatum: 

Protokollsutdrag 2019-10-08 
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Justerandes sign 
  

Utdragsbestyrkande 

 

Uppsala stadshus AB Sammanträdesdatum: 

Protokollsutdrag 2019-10-08 

Förslag till bolagsordning för Uppsala bostadsförmedling AB, bilaga 14 

Förslag till bolagsordning för Uppsalahem Elmer AB, bilaga 15 
Förslag till bolagsordning för Kretia 2 Fastighets AB, bilaga 16 
Förslag till bolagsordning för Kretia i Kvarngärdet AB, bilaga 17 

Förslag till bolagsordning för Uppsalahem Eksätragården AB, bilaga 18 

Förslag till bolagsordning för Uppsala Industrihus Västland AB, bilaga 19 
Förslag till bolagsordning för DLIJ Förvaltning AB, bilaga 20 
Förslag till bolagsordning för AB Boländerna 32:2, bilaga 21 

Förslag till bolagsordning för Uppsala Industrihus Cykeln AB, bilaga 22 

Förslag till bolagsordning för Industrihus i EKE AB, bilaga 23 
Förslag till bolagsordning för Uppsala Kommuns Industrihus Förvaltnings Aktiebolag, 
bilaga 24 

Förslag till bolagsordning för Gottsunda Marknad AB, bilaga 25 

Förslag till bolagsordning för Storvreta Centrum AB, bilaga 26 
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Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 
www.uppsala.se 

Ändring av bolagsordningar för bolagen i 
Stadshuskoncernen 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att godkänna ändringar av bolagsordningarna för bolagen i Stadshuskoncernen enligt 
bilaga 2-27, samt 

att uppdra till samtliga bolag att snarast genomföra en extra bolagsstämma där 
kommunfullmäktiges beslut anmäls och därefter registrera de nya bolagsordningarna 
hos Bolagsverket. 

Ärendet 

Styrelsen för koncernmoderbolaget Uppsala Stadshus AB (USAB) har i beslut den 8 
oktober 2019 föreslagit kommunfullmäktige förändringar i koncernens 
bolagsordningar. Protokollsutdrag återges som bilaga 1. 

De bolagsordningar som finns registrerade hos Bolagsverket för bolagen i 
Stadshuskoncernen hänvisar till den tidigare gällande kommunallagen (1991:900).  
Samtliga kommunala bolag behöver därför ändra hänvisningen i sin bolagsordning till 
den numera gällande kommunallagen (2017:725). 

För ett av bolagen, AB Uppsala Kommuns Industrihus, görs samtidigt en rättelse av en 
tidigare felskrivning i bolagsordningen.  

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret och i samarbete med samtliga bolag i 
koncernen. Ärendet har inte några konsekvenser ur näringslivs-, barn- eller 
jämställdhetsperspektivet. 

Föredragning 

När en kommun bedriver verksamhet i aktiebolagsform måste fullmäktige enligt 
kommunallagen fastställa det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet. Ett 
kommunalt aktiebolag ska även följa de kommunalrättsliga principerna som anges i 

Datum: Diarienummer: 
2019-09-25 KSN-2019-02845 

Kommunledningskontoret Kommunfullmäktige 

Handläggare:  
Lambe Johan 
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kommunallagen. Som en följd av regelverket finns en särskild hänvisning till 
kommunallagen i de kommunala bolagens bolagsordning ar.   

1 januari 2018 trädde en ny kommunallag i kraft. Den ersatte den tidigare 
kommunallagen från år 1991. Det här medför att samtliga bolag i stadshuskoncernen 
behöver ändra sina bolagsordningar med hänvisning till den nya kommunallagen. I 
bolagsordningarna framgår även att bolagsordningar inte får ändras utan 
godkännande av kommunfullmäktige. 

Den ändring som behöver göras i samtliga bolags bolagsordningar är i § 4 - Ändamålet 
med bolagets verksamhet. I de föreslagna nya bolagsordningarna sker hänvisning till 
den numera gällande kommunallagen (2017:725). De nuvarande registrerade 
bolagsordningarna hos Bolagsverket hänvisar till den tidigare, ej längre gällande, 
kommunallagen (1991:900). 

I bolagsordningen för AB Uppsala Kommuns Industrihus framgår i § 3  - 
Verksamhetsföremål: ”Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Uppsala 
kommun förvärva, äga, bebygga, förvalta samt bedriva handel med fast egendom 
avsedda för hantverk, småindustri och offentliga förvaltningar samt att bedriva 
därmed förenlig utredningsverksamhet”. Texten ändras till: ”Föremålet för bolagets 
verksamhet är att inom Uppsala kommun förvärva, äga, bebygga, förvalta samt 
bedriva handel med fast egendom avsedda för hantverk, småindustri och offentliga 
förvaltningar samt att bedriva därmed förenlig uthyrningsverksamhet”.  Den föreslagna 
ändringen görs sålunda för att rätta den felskrivning som användandet av begreppet 
utredningsverksamhet innebär och byta ut det mot det korrekta begreppet 
uthyrningsverksamhet. 

Bolagen kommer att genomföra extra stämmor där kommunfullmäktiges beslut 
anmäls och därefter registrera de nya bolagsordningarna hos Bolagsverket. 

I samband med Mål och budgetarbetet för 2021 - 2023 kommer en genomgång att 
göras av samtliga bolags bolagsordningar i syfte att se över innehåll och formuleringar, 
bland annat under § 3 - Verksamhetsföremål - och § 4 - Ändamålet med bolagets 
verksamhet.  

Ekonomiska konsekvenser 

De ekonomiska konsekvenserna begränsar sig till den avgift Bolagsverket tar ut för 
registrering av de ändrade bolagsordningarna. Avgiften belastar respektive bolag.  

 

Kommunledningskontoret 

 

Joachim Danielsson   Ingela Hagströ m 
Stadsdirektör Utvecklingsdirektör 
 



Bilageförteckning till ärendet ”Ändringar av bolagsordningar för bolagen i Stadshuskoncernen” 

Bilaga 1 – 26 

1. Uppsala Stadshus AB
2. Uppsalahem AB
3. Uppsala Kommuns Fastighets AB
4. AB Uppsala Kommuns Industrihus
5. Uppsala Kommun Skolfastigheter AB
6. Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB
7. Uppsala Kommun Sport-och Rekreationsfastigheter AB
8. Uppsala Parkerings AB
9. Fyrishov AB
10. Uppsala stadsteater AB
11. Uppsala Konsert och Kongress AB
12. Destination Uppsala AB
13. Uppsala Vatten och Avfall AB
14. Uppsala bostadsförmedling AB
15. Uppsalahem Elmer AB
16. Kretia 2 Fastighets AB
17. Kretia i Kvarngärdet AB
18. Uppsalahem Eksätragården AB
19. Uppsala Industrihus Västland AB
20. DLIJ Förvaltning AB
21. AB Boländerna 32:2
22. Uppsala Industrihus Cykeln AB
23. Industrihus i EKE AB
24. Uppsala Kommuns Industrihus Förvaltnings Aktiebolag
25. Gottsunda Marknad AB
26. Storvreta Centrum AB



BOLAGSORDNING 

Uppsala Stadshus AB 
(org.nr 556500-0642) 

Beslutad på bolagsstämman XXXX-XX-XX 

Firma 
1 § Bolagets firma är Uppsala Stadshus AB. 

Säte 
2 § Styrelsen ska ha sitt säte i Uppsala kommun, Uppsala län. 

Verksamhetsföremål 
3 § Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Uppsala kommun äga och förvalta aktier i bolag 
verksamma inom Uppsala kommuns kompetensområde. 

Ändamålet med bolagets verksamhet 
4 § Bolaget ska bedriva verksamheten, med beaktande av de kommunalrättsliga principerna i 
kommunallagen (2017:725), i syfte att uppfylla verksamhetsföremålet. 
Vid bolagets likvidation ska bolagets vinst och behållna tillgångar tillfalla aktieägarna. 

Fullmäktiges rätt att ta ställning 
5 § Bolaget ska se till att Uppsala kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut 
verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. 

Aktiekapital 
6 § Aktiekapitalet ska utgöra lägst hundra miljoner (100 000 000) kronor och högst fyrahundra 
miljoner (400 000 000) kronor. 

Antal aktier 
7 § I bolaget ska det finnas lägst etthundratusen (100 000) aktier och högst fyrahundratusen (400 000) 
aktier. 

Styrelse 
8 § Styrelsen ska bestå av lägst fem (5) och högst femton (15) ledamöter samt lägst tre (3) och högst 
elva (11) styrelsesuppleanter. 

Uppsala kommunfullmäktige utser styrelsen för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det 
val till fullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till fullmäktige. 
Fullmäktige utser också ordföranden och vice ordföranden i bolagets styrelse. 

Revisorer 
9 § Bolagsstämman utser en revisor att granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens 
och verkställande direktörens 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 räkenskapsåret efter revisorsvalet. 

Postadress: Uppsala kommun, Komrnunledningskontoret • 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stadshuset, Vaksalagatan 15 • Telefon: 018 - 727 00 00 (växel) • Fax: 018 - 727 00 01 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se
www.uppsala.se 

mailto:kommunledningskontoret@uppsala.se
http://www.uppsala.se/
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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. 

l. 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 enligt den fastställda balansräkningen,
- ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören,

8. fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn, lekmannarevisorerna och suppleanter,
9. anteckning om Uppsala kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter,
10. val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall),
11. anteckning om Uppsala kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer,
12. annat ärende som   ankommer på   stämman enligt   aktiebolagslagen  (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 bolaget 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. 



 
 Uppsalahem Aktiebolag 
  

(org.nr 556137-3589) 

Beslutad på bolagsstämman XXXX-XX-XX 
 
Firma 
1 § Bolagets finna är Uppsalahem 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 

1. direkt eller indirekt förvärva, äga, förvalta, förädla och 
sälja fastigheter och tomträtter, 

2. bygga bostäder och därtill hörande kollektiva anordningar 
samt även lokaler, i de fall lokalerna utgör en mindre del 
av dessa fastigheter, som används för kommunal verksam- 
het eller är kommersiella lokaler som har ett tydligt sam- 
band med den övriga verksamheten, 

3. samt i övrigt bedriva härmed förenlig verksamhet. 
 

Ändamålet med bolagets verksamhet 
4 § Bolaget ska, med iakttagande av de kommunalrättsliga princi- 
perna i kommunallagen (2017:725), bedriva verk- samheten enligt 
affärsmässiga principer och i allmännyttigt syfte genom att främja 
bostadsförsörjningen i Uppsala kommun och erbjuda 
hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i 
bolaget. 

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 ställ- 
ning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell be- 
skaffenhet eller annars av större vikt fattas. 

 
Aktiekapital 
6 § Aktiekapitalet ska utgöra lägst femtio miljoner (50 000 000) 
kronor och högst tvåhundra miljoner (200 000 000) kronor. 

 
Antal aktier 
7 § I bolaget ska det finnas lägst femhundra (500) aktier och högst 
tvåtusen (2 000) aktier. 

 
Styrelse 
8 § Styrelsen ska bestå av lägst fem (5) och högst nio (9) ledamöter 
samt högst fem (5) suppleanter. 

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 full- 
mäktige. Fullmäktige utser också ordföranden och vice ordföran- 
den 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 gäl- 

ler till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räken- 
skapsåret 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, lekmannare- 
visorerna och suppleanter, 

9. anteckning om Uppsala kommunfullmäktiges val av styrel- 
seledamöter och suppleanter, 

10. val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall), 
11. anteckning om Uppsala kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer 
12.  annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller 

bolagsordningen. 
 
Bolagsstämmans kompetens 
14 § Beslut ska alltid fattas av bolagsstämman i de frågor där Upp- 
sala 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 bo- 
lagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget 
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. 

 
 



 
 

' 
 
 
 

BOLAGSORDNING 
 

Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag 
(org.nr 556099-5077) 

 
Beslutad på bolagsstämman XXXX-XX-XX  

 
Firma 
1 § Bolagets firma är Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag, 

 
Säte 
2 § Styrelsen ska ha sitt säte i Uppsala kommun, Uppsala län. 

 
Verksamhetsföremål 
3 § Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Uppsala kom- 
mun projektera, bygga, äga och förvalta centrumanläggningar och 
bostäder. På verksamheten uppkommen vinst ska användas för 
nämnda syfte. 
 
Ändamålet med bolagets verksamhet 
4 § Bolaget ska, med iakttagande av de kommunalrättsliga princi- 
perna i kommunallagen 2017:725), bedriva verksamheten på 
affärsmässiga grunder i syfte att tillgodose små företags behov av 
lokaler i Uppsala kommun under förutsättning att verksamheten 
inriktas på företagarkollektivet i allmänhet. 

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 lägst sex miljoner (6 000 000) kro- 
nor och högst tjugofyra miljoner (24 000 000) kronor. 

 
Antal aktier 
7 § I bolaget ska det finnas lägst sextusen (6 000) aktier och högst 
tjugofyratusen (24 000) aktier. 

 
Styrelse 
8 § Styrelsen ska bestå av lägst fem (5) och högst sju (7) ledamö- 
ter samt högst lika många suppleanter. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



' 
 

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 granskningsrappo1t, 
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), 
I I. 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. 
 
Andring av bolagsordningen 
18 § Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av 
Uppsala kommunfullmäktige. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

•. 



 
 
 
 
 
 
 BOLAGSORDNING 

 
Aktiebolaget Uppsala Kommuns Industrihus 

(org.nr 556162-6606) 
 

Beslutad på bolagsstämman XXXX-XX-XX  
 
Firma 
1 § Bolagets firma är Aktiebolaget Uppsala Kommuns Industri- 
hus. 

 
Säte 
2 § Styrelsen ska ha sitt säte i Uppsala kommun, Uppsala län. 

 
Verksamhetsföremål 
3 § Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Uppsala kom- 
mun förvärva, äga, bebygga, förvalta samt bedriva handel med fast 
egendom avsedda för hantverk, småindustri och offentliga 
förvaltningar samt att bedriva därmed förenlig uthyrnings-
verksamhet. 

 
Ändamålet med bolagets verksamhet 
4 § Bolaget ska, med iakttagande av de kommunalrättsliga princi- 
perna i kommunallagen (2017:725), bedriva verksamheten på 
affärsmässiga grunder i syfte att tillgodose små företags behov av 
lokaler i Uppsala kommun under förutsättning att verksamheten 
inriktas på företagarkollektivet i allmänhet. 

 
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 lägst femtio miljoner (50 000 000) 
kronor och högst tvåhundra miljoner (200 000 000) kronor. 

 
Antal aktier 
7 § I bolaget ska det finnas lägst femtusen (5 000) aktier och högst 
tjugotusen (20 000) aktier. 



 
 
 
 
 
 
 
 Styrelse 

8 § Styrelsen ska bestå av fem (5) ledamöter samt fem (5) 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 och lekman- 
narevisorerna med suppleanter, 

9. anteckning om Uppsala kommunfullmäktiges val av sty- 
relseledamöter och suppleanter, 

I 0. 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. 

 
 



BOLAGSORDNING 

För Uppsala Kommun Skolfastigheter AB 
(Org.nr 556911-0751) 

 
 
 

Beslutad på bolagsstämman XXXX-XX-XX 
 
 
 

Firma 
1 § Bolagets firma är Uppsala kommun Skolfastigheter AB. 

 
Säte 
2 § Styrelsen ska ha sitt säte i Uppsala kommun, Uppsala län. 

 
Vcrksamhetsföremål 
3 § Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Uppsala kommun 
tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för skol- och barnomsorgs- 
verksamhet samt därmed jämförlig verksamhet. Bolaget ska 
förvärva, avyttra, äga, i egen regi bebygga och förvalta fast egendom 
och tomträtt för uthyrning av lokaler huvudsakligen till skol- och 
förskoleverksamhet och därvid bidra till bästa möjliga nyttjande av 
den samlade fasta egendom, tomträtter och lokaler som används i 
alla de verksamheter som Uppsala kommun bedriver. 
 
Efter erhållande av Uppsala kommunfullmäktiges godkännande kan 
bolaget, för att främja ovan angivna ändamål, äga aktier eller andelar 
i andra företag. 

 
Ändamålet med bolagets verksamhet 
4 § Bolaget ska bed1iva verksamheten, med beaktande av de 
kommunalrättsliga principerna i kommunallagen (2017:725), i 
syfte att uppfylla verksamhetsföremålet. 
 
Vid bolagets likvidation ska bolagets vinst och behållna tillgångar 
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 lägst tio miljoner (10 000 000) kronor 
och högst fyrtio miljoner (40 000 000) kronor. 

 
Antal aktier 
7 § I bolaget ska det finnas lägst tiotusen (10 000) aktier och högst 
fyrtiotusen (40 000) aktier. 

 
 
 



   

- Styrelse 
8 § Styrelsen ska bestå av lägst fem (5) och högst nio (9) ledamö- 

 ter samt högst fem (5) suppleanter. 
 Uppsala konmunfullmäktige 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  
enligt 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  
styrelseledamöter och suppleanter, 

10. val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall), 
1 I. 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 män 
hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess. 

 
Ändring av bolagsordningen 
18 § Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av 
Uppsala kommunfullmäktige. 

 



 
 
 
 
 
 
 

BOLAGSORDNING 
 

Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB 
(org.nr 556911-0736) 

 
Beslutad på bolagsstämman XXXX-XX-XX 

 
 

Firma 
1 § Bolagets firma är Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter 
AB. 

 
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 ändamålsenliga lokaler för de olika verksam- 
heter som kommunen bedriver, samt därmed jämförlig verksam- 
het. Bolaget ska förvärva, avyttra, äga, i egen regi bebygga och 
förvalta fast egendom och tomträtt för uthyrning av lokaler hu- 
vudsakligen till de specialverksamheter som Uppsala kommun 
bedriver, med undantag för skol- och förskoleverksamhet samt 
fritids-, sport-, evenemangs- och rekreationsverksamhet. Bolaget 
ska därvid bidra till bästa möjliga nyttjande av den samlade fasta 
egendom, tomträtter och lokaler som används i alla de 
verksamheter som Uppsala kommun bedriver. 

 
Efter erhållande av Uppsala kommunfullmäktiges godkän- 

nande kan bolaget, för att främja ovan angivna ändamål, äga aktier 
eller andelar i andra företag. 

 
Ändamålet med bolagets verksamhet 
4 § Bolaget ska bedriva verksamheten, med beaktande av de 
kommunalrättsliga principerna i kommunallagen (2017:725), 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 lägst tio miljoner (10 000 000) kro- 
nor och högst fyrtio miljoner (40 000 000) kronor. 

 
Antal aktier 
7 § I bolaget ska det finnas lägst tiotusen (10 000) aktier och högst 
fyrtiotusen (40 000) aktier. 

 
Styrelse 
8 § Styrelsen ska bestå av lägst fem (5) och högst sju (7) ledamö- 
ter samt högst fem (5) suppleanter. 

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 och lekman- 

narevisorn med suppleanter, 
9. anteckning om Uppsala kommunfullmäktiges val av sty- 

relseledamöter och suppleanter, 
l 0. 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. 

 



 
 

 BOLAGSORDNING 
 

Uppsala Kommun Sport- och Rekreationsfastigheter 
AB 

 
(org.nr 556911-0744) 

 
Beslutad på bolagsstämman XXXX-XX-XX 

 
Firma 
1 § Bolagets firma är Uppsala Kommun Sport- och Rekreations- 
fastigheter AB. 

 
Säte 
2 § Styrelsen ska ha sitt säte i Uppsala kommun, Uppsala län. 

 
Verksamhetsföremål 
3 § Föremålet för bolagets verksamhet är att tillhandahålla ända- 
målsenliga lokaler och mark för de fritids-, sport-, evenemangs- 
och rekreationsverksamheter och anläggningar som bedrivs inom 
Uppsala kommun, samt därmed jämförlig verksamhet. 

Bolaget ska förvärva, avyttra, äga, i egen regi bebygga och 
förvalta fastigheter och tomträtt för uthyrning av lokaler och mark 
huvudsakligen för fritids-, sport-, evenemangs- och rekreations- 
verksamhet och därvid bidra till bästa möjliga nyttjande av den 
samlade fasta egendom, tomträtter och lokaler som används i alla 
de verksamheter som Uppsala kommun bedriver. 

Efter erhållande av Uppsala kommunfullmäktiges godkän- 
nande kan bolaget, för att främja ovan angivna ändamål, äga aktier 
eller andelar i andra företag. 

 
Ändamålet med bolagets verksamhet 
4 § Bolaget ska bedriva verksamheten, med beaktande av de 
kommunalrättsliga principerna i kommunallagen (2017:725), 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 lägst tio miljoner (10 000 000) kro- 
nor och högst fyrtio miljoner (40 000 000) kronor. 

 
Antal aktier 
7 § I bolaget ska det finnas lägst tiotusen (10 000) aktier och högst 
fyrtiotusen (40 000) aktier. 

 
Styrelse 
8 § Styrelsen ska bestå av lägst fem (5) och högst sju (7) ledamö- 
ter samt högst fem (5) suppleanter. 

Uppsala kommunfullmäktige utser styrelsen för tiden från den 
årsstämma som följer närmast efter det val till fullmäktige förrättats 
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 april månad.  På årsstämman 
ska följande ärenden behandlas. 

l. 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 och lekman- 

narevisorerna och suppleanter, 
9. anteckning om Uppsala kommunfullmäktiges val av sty- 

relseledamöter och suppleanter, 
10. val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall), 
l 1. 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. 

 
 



 

• 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOLAGSORDNING 
 

Uppsala Parkeringsaktiebolag 
(org.nr 556044-4498) 

 
Beslutad på bolagsstämman XXXX-XX-XX 

 
Firma 
1 § Bolagets firma är Uppsala Parkeringsaktiebolag. 

 
Säte 
2 § Styrelsen ska ha sitt säte i Uppsala kommun, Uppsala län. 

 
Verksamhetsföremål 
3 § Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Uppsala kom- 
mun förvärva, uppföra och förvalta parkeringsanläggningar för 
bilar samt bedriva därmed förenlig verksamhet. 

 
Ändamålet med bolagets verksamhet 
4 § Bolaget ska bedriva verksamheten, med beaktande av de 
kommunalrättsliga principerna i kommunallagen (2017:725), 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 rar ta 
ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. 

 
Aktiekapital 
6 §   Aktiekapitalet   ska   utgöra lägst tvåhundrafemtio-
tusen (250 000) kronor och högst en miljon (1 000 000) kronor. 

 
Antal aktier 
7 § I bolaget ska det finnas lägst femtio (50) aktier och högst två- 
hundra (200) aktier. 

 
Styrelse 
8 § Styrelsen ska bestå av lägst fem (5) och högst sju (7) ledamö- 
ter samt högst sju (7) suppleanter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

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. 

I. 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 lekmannarevisorns 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 och lekman- 

narevisorn med 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. 

 
lnspektionsrätt 
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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOLAGSORDNING 
 

Fyrishov Aktiebolag 
(org.nr 556380-4524) 

 
Beslutad på bolagsstämman XXXX-XX-XX. 

 
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 bostadsort, 
turistmål och som en attraktiv stad för lokalisering av företag. 
Bolaget ska ansvara för driften av verksamheten. 
Bolaget ska förvalta samtliga fastigheter inom Fyrishovsanläggningen. 

 
Ändamålet med bolagets verksamhet 
4 § Bolaget ska bedriva verksamheten, med beaktande av de 
kommunalrättsliga principerna i kommunallagen (2017:725), i syfte 
att uppfylla verksamhetsföremålet. 
 
Vid bolagets likvidation ska bolagets vinst och behållna tillgångar 
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- 
m1ter. 

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, 

I0. 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, elen 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. 

 

 
 



 
 
 
 
 

BOLAGSORDNING 
 

Uppsala stadsteater aktiebolag 
(org.nr 556009-4095) 

Beslutad på bolagsstämman den XXXX-XX-XX 

Firma 
1 § Bolagets firma är Uppsala stadsteater 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 med egen ensemble och på annat sätt bedriva konstnärlig 
teaterverksamhet och däm1ed förenlig verksamhet. 

 
Ändamålet med bolagets verksamhet 

4 § Bolaget ska bedriva verksamheten, med beaktande av de 
kommunalrättsliga principerna i kommunallagen (2017:725), i syfte 
att uppfylla verksamhetsföremålet. Vid bolagets likvidation ska 
bolagets vinst och behållna tillgångar 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 lägst tre miljoner (3 000 000) kronor 
och högst sju miljoner (7 000 000) kronor. 

 
Antal aktier 
7 § I bolaget ska det finnas lägst tolvtusen (12 000) aktier och 
högst tjugoåttatusen (28 000) aktier. 

 
Styrelse 
8 § Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst elva (11) leda- 
möter samt högst sex (6) suppleanter. 

Uppsala kommunfullmäktige utser styrelsen för tiden från den 
årsstämma som följer närn1ast 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 mandatpeiiod 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. 

 
Ordinal'ie 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 faststäJlda 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 §. 

 
Råkenskapsår 
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. 

 



BOLAGSORDNING 

Uppsala Konsert och Kongress AB 
(org.nr 556414-8301) 

Beslutad på bolagsstämman XXXX-XX-XX 

Firma 
1 § Bolagets firma är Uppsala Konsert och Kongress AB. 

Säte 
2 § Styrelsen ska ha sitt säte i Uppsala kommun, Uppsala län. 

Verksamhetsföremål 
3 § Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Uppsala kom- 
mun ansvara för verksamheten i Uppsala kommuns konsert- och 
kongresshus i kvarteret Gerd och att bedriva därmed förenlig 
verksamhet. 

Ändamålet med bolagets verksamhet 
4 § Bolaget ska bedriva verksamheten, med beakta11de av de 
kommunalrättsliga principerna i kommunallagen (2017:725), 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 lägst en miljon tvåhundrafemtiotu- 
sen (I 250 000) kronor och högst fem miljoner (5 000 000) kro- 
nor. 

Antal aktier 
7 § I bolaget ska det finnas lägst ettusentvåhundrafemtio (I 250) 
och högst femtusen (5 000) aktier. 

Styrelse 
8 § Styrelsen ska bestå av sju (7) ledamöter samt tre (3) supplean- 
ter. 



Uppsala kommunfullmäktige utser styrelsen för tiden frän 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. 

I. 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),

1I. 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. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOLAGSORDNING 
 

Destination Uppsala AB 
(org.nr 556457-1460) 

 
Beslutad på bolagsstämman XXXX-XX-XX 

 
Firma 
1 § Bolagets firma är Destination Uppsala AB. 

 
Säte 
2 § Styrelsen ska ha sitt säte i Uppsala kommun, Uppsala län. 

 

Verksamhetsföremål 
3 § Föremålet för bolagets verksamhet är att genom varumärkesprofilering av 
Uppsala, samt marknadsföring, affärsutveckling och försäljning inom områdena 
affärsturism, evenemang och privatturism vara ett strategiskt verktyg för tillväxt, 
ökade intäkter och sysselsättning inom besöksnäringen i Uppsala kommun. 
 

 
Ändamålet med bolagets verksamhet 
4 § Bolaget ska bedriva verksamheten, med beaktande av de kommunalrättsliga 
principerna i kommunallagen (2017:725), i syfte att uppfylla verksamhets-
föremålet. 
 
Vid bolagets likvidation ska bolagets vinst och behållna tillgångar 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 lägst etthundratusen (100 000) kronor och högst 
tvåhundratusen (200 000) kronor. 

 
Antal aktier 
7 § I bolaget ska det finnas lägst ettusen (1 000) och högst tvåtusen (2 000) ak- 
tier. 



 
 
 

Styrelse 
 

8 § Styrelsen ska bestå av lägst en (I) och högst fem (5) ledamöter med högst två 
(2) suppleanter. 
 
Uppsala kommunfullmäktige utser styrelsen för tiden från den årsstämma som 
följer närmast efter det val till fullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma 
som följer efter nästa val till fullmäktige. Fullmäktige utser också ordföranden 
och vice ordföranden i bolagets styrelse. 

 
Revisorer 
9 § Bolagsstämman utser en revisor att granska bolagets årsredovisning och 
bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens 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 räkenskapsåret efter revisorsvalet. 

 
Lekmannarevisor 
10 § För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska Uppsala 
kommunfullmäktige ntse 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 lekmanna- 

revisorenrns granskningsrapport, 
7. beslut om 

-fastställelse av resultat- och balansräkningen, 
-dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fast- 
ställda balansräkningen, 
-ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verk- 
ställande direktören, 

8. fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn, lekmannarevisorerna och 
suppleanter, 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. anteckning om Uppsala kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter 
och suppleanter, 

I 0. val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall), 
11. anteckning om Uppsala kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer, 
12. annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen 

 (2005:551) eller bolagsordningen. 
Bolagsstämmans kompetens 
14 § Beslut ska alltid fattas av bolagsstämman i de frågor där Uppsala kommun- 
fullmäktige ska ta ställning enligt 5 §. 

 
Räkenskapsår 
15 § Bolagets räkenskapsår omfattar kalenderår. 

 
Firmateckning 
16 § Styrelsen tecknar bolagets firma. Styrelsen får bemyndiga en styrelseleda- 
mot, 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 hand- 
lingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget 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 kom- 
munfullmäktige. 
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BOLAGSORDNING 
Uppsala Vatten och Avfall AB 

(org.nr 556025-0051) 
 

Beslutad på bolagsstämman XXXX-XX-XX 
 
 

Firma 
1 § Bolagets firma är Uppsala Vatten och Avfall AB. 

 
Säte 
2 § Styrelsen ska ha sitt säte i Uppsala kommun, Uppsala län. 

 
Verksamhetsföremål 
3 § Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Uppsala kommun uppföra, 
förvärva, äga, förvalta samt utveckla fast och lös egendom i form av anläggningar 
och utrustning för tekniska nyttigheter och tjänster avseende vattenförsörjning, 
avlopps- och avfallshantering, produktion av biogas samt därtill hörande 
verksamheter. 

 
Andamålet med bolagets verksamhet 
4 § Bolaget ska bedriva verksamheten, med beaktande av de kommunalrättsliga 
principerna i kommunallagen (2017:725), i syfte att vara huvudman för den allmänna 
vatten- och avloppsanläggningen inom av Uppsala kommun fastställt 
verksamhetsområde samt att ansvara för kommunens verksamhet på 
avfallsområdet. Ovan angivna kommunalrättsliga principer ska dock inte beaktas i 
den mån de inte är förenliga med lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster.  
Bolaget svarar för de delar av avfallshanteringen som enligt 15 kap i miljöbalken åvilar  
kommunen.  
 
Vid bolagets likvidation ska bolagets vinst och behållna tillgångar 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 lägst två miljoner (2 000 000) kronor och högst åtta 
miljoner (8 000 000) kronor. 

 
Antal aktier 
7 § I bolaget ska det finnas lägst tvåtusen (2 000) aktier och högst åttatusen (8 000) 
aktier. 

 
Styrelse 
8 § Styrelsen ska bestå av lägst sju (7) och högst elva (11) ledamöter samt högst sju 
(7) suppleanter. Uppsala kommunfullmäktige utser styrelsen för tiden från den 
årsstämma som följer närmast efter det val till fullmäktige förrättats intill slutet av den 
årsstämma som följer efter nästa val till fullmäktige. Fullmäktige utser också 
ordföranden och vice ordföranden i bolagets styrelse. 

 
 
 



Revisorer 
9 § Bolagsstämman utser en revisor att granska bolagets årsredovisning och 
bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens 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 räkenskapsåret 
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 enligt den fastställda 

balansräkningen, 
- ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande 
direktören, 

8. fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn, lekmannarevisorerna och 
suppleanter, 

9. anteckning om Uppsala kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och 
suppleanter, 

10. val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall), 
11. anteckning om Uppsala kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer, 
12. annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (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 §Styrelsentecknar bolagets firma. Styrelsen får bemyndiga en styrelseledamot, 
den verkställande direktören eller någon annan att två i förening företräda bolaget 
och teckna dess firma. 

 
lnspektionsrätt 
17 § Kommunstyrelsen i Uppsala kommun har rätt att ta del av bolagets handlingar 
och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

BOLAGSORDNING 
 

Uppsala bostadsförmedling AB 
(org.nr 556109-6628) 

 
Beslutad på bolagsstämman XXXX-XX-XX 

 
Firma 
1 § Bolagets firma är Uppsala bostadsförmedling AB. 

 
Säte 
2 § Styrelsen ska ha sitt säte i Uppsala kommun, Uppsala län. 

 
Verksamhetsföremål 
3 § Föremålet för bolagets verksamhet är att förmedla hyreslä- 
genheter inom uppsalaregionen och även bedriva annan därmed 
sammanhängande verksamhet. 

 
Ändamålet med bolagets verksamhet 
4 § Bolaget ska, med iakttagande av de kommunalrättsliga princi- 
perna i kommunallagen (2017:725), bedriva verksamheten enligt 
självkostnadsprinciper i syfte att främja bostadsförsörjning. 

 
Vid bolagets likvidation ska bolagets vinst och behållna tillgångar 
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 etthundratusen (100 000) kronor. 

 
Antal aktier 
7 § I bolaget ska det filmas ettusen (1 000) aktier. 

 
Styrelse 
8 § Styrelsen ska bestå av lägst fem (5) och högst nio (9) ledamö- 
ter samt högst fem (5) suppleanter. 

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 fäll, 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 
l2 § 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 stännuan, 
2. upprättande och godkännande av röstlängden, 
3. val av en eller två justeringsmän, 
4. godkännande av dagordningen, 
5. prövning av 0111 stä111111an blivit behörigen sammankallad, 
6. framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen 

och lekmannarevisorns granskningsrappmt, 
7. beslut 

-fastställclse 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 och 
lekmannarevisorn med 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- 
mannarevisor och suppleant, 

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. 

 
Hembudsförbehåll 
17 § Den som avser att överlåta aktie till annan aktieägare i bola- 
get, eller till någon som inte är aktieägare i bolaget, ska genom 
skriftlig anmälan hos bolagets styrelse erbjuda övriga aktieägare 
att köpa aktien. Av anmälan ska framgå de vill kor som gäller för 
förköpet. 

Erbjudandet 0111 förköp kan bara utnyttjas för alla de aktier 
som erbjudandet omfattar. 

När aktie har anmälts till förköp ska styrelsen genast skriftlig- 
en meddela detta till vmje förköpsberättigad med anmodan till den 
som önskar begagna sig av förköpsrätten att skriftligen fram- 
ställa förköpsanspråk hos bolagets styrelse inom två månader, 
räknat från anmälan hos styrelsen om förköpserbiudandet. 

Skulle flera förköpsberättigade anmäla sig, ska företrädesrätt- 
en dem emellan bestämmas genom lottning av bolagets styrelse. 
Om flera aktier erbjudits ska aktierna, så långt det är möjligt, 
fördelas i proportion till tidigare i1mehav mellan dem som fram- 
ställt förköpsanspråk. 

Talan i en fråga om förköp måste väckas inom två månader 
från den dag då den som ville utöva förköpsrätt anmälde detta till 
bolagets styrelse. Aktie som förköps ska betalas inom en månad 
från den tidpunkt då priset blev bestämt. 

 
Inspektionsrätt 
18 § 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. 
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Ändring av bolagsordningen 
19 § Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av 
Uppsala kommunfullmäktige. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BOLAGSORDNING 
 

Uppsalahem Elmer AB 
(org.nr 556862-0453) 

 
Beslutad på bolagsstämman den XXX-XX-XX 
 
Firma 
1 § Bolagets firma är Uppsalahem Elmer AB 
 
Säte 
2 § Styrelsen ska ha sitt säte i Uppsala kommun, Uppsala län. 
 
Verksamhetsföremål  
3 § Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Uppsala kom-
mun förvärva, äga, förvalta, sälja fastigheter eller tomträtter och 
bygga bostäder, affärslägenheter och kollektiva anordningar samt 
bedriva därmed förenlig verksamhet. 
 
Ändamålet med bolagets verksamhet 
4 § Bolaget ska, med iakttagande av de kommunalrättsliga princi- 
perna i kommunallagen (2017:725), bedriva verksamheten enligt 
affärsmässiga principer i syfte att främja bostadsförsörjningen i 
Uppsala kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boen-
deinflytande och inflytande i bolaget. 

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 lägst femtiotusen (50 000) kronor 
och högst tvåhundratusen (200 000) kronor.  
 
Antal aktier 
7 § I bolaget ska det finnas lägst femhundra (500) aktier och 
högst tjugotusen (20 000) aktier.  
 
 
 
 



 
Styrelse 
8 § Styrelsen ska bestå av lägst en (1) och högst tio (10) ledamö-
ter samt högst fem (5) suppleanter. Består styrelsen av en till två 
ledamöter ska minst en suppleant utses. 

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 en lekmannarevisor med sup-
pleant. 
 
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 lekmannarevisorns 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 och lekman-
narevisorn med 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-
mannarevisor och suppleant, 

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.  
 
Hembudsförbehåll 
17 § Den som avser att överlåta aktie till annan aktieägare i bola-
get, eller till någon som inte är aktieägare i bolaget, ska genom 
skriftlig anmälan hos bolagets styrelse erbjuda övriga aktieägare 
att köpa aktien. Av anmälan ska framgå de villkor som gäller för 
förköpet. 

Erbjudandet om förköp kan bara utnyttjas för alla de aktier 
som erbjudandet omfattar. 

När aktie har anmälts till förköp ska styrelsen genast skriftlig-
en meddela detta till varje förköpsberättigad med anmodan till 
den som önskar begagna sig av förköpsrätten att skriftligen fram-
ställa förköpsanspråk hos bolagets styrelse inom två månader, 
räknat från anmälan hos styrelsen om förköpserbjudandet. 

Skulle flera förköpsberättigade anmäla sig, ska företrädesrätt-
en dem emellan bestämmas genom lottning av bolagets styrelse. 
Om flera aktier erbjudits ska aktierna, så långt det är möjligt, 
fördelas i proportion till tidigare innehav mellan dem som fram-
ställt förköpsanspråk. 



Talan i en fråga om förköp måste väckas inom två månader 
från den dag då den som ville utöva förköpsrätt anmälde detta till 
bolagets styrelse. Aktie som förköps ska betalas inom en månad 
från den tidpunkt då priset blev bestämt. 
 
Inspektionsrätt 
18 § 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 
19 § Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av 
Uppsala kommunfullmäktige. 

_____________________________________ 



BOLAGSORDNING 
 

Kretia 2 Fastighets AB 
(org.nr 556938-3929) 

 
Beslutad på bolagsstämman den XXX-XX-XX  
 
Firma 
1 § Bolagets firma är Kretia 2 Fastighets AB. 
 
Säte 
2 § Styrelsen ska ha sitt säte i Uppsala kommun, Uppsala län. 
 
Verksamhetsföremål  
3 § Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Uppsala kom-
mun  

1. direkt eller indirekt förvärva, äga, förvalta, förädla och 
sälja fastigheter och tomträtter, 

2. bygga bostäder och därtill hörande kollektiva anordningar 
samt även lokaler, i de fall lokalerna utgör en mindre del 
av dessa fastigheter, som används för kommunal verk-
samhet eller är kommersiella lokaler som har ett tydligt 
samband med den övriga verksamheten,  

3. samt i övrigt bedriva härmed förenlig verksamhet. 
 
Ändamålet med bolagets verksamhet 
4 § Bolaget ska, med iakttagande av de kommunalrättsliga princi- 
perna i kommunallagen (2017:725), bedriva verksamheten enligt 
affärsmässiga principer genom att främja bostadsförsörjningen i 
Uppsala kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boen-
deinflytande och inflytande i bolaget. 

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 lägst femtiotusen (50 000) kronor 
och högst två miljoner (2 000 000) kronor.  
 
 



Antal aktier 
7 § I bolaget ska det finnas lägst femhundra (500) aktier och 
högst tvåtusen (2 000) aktier.  
 
Styrelse 
8 § Styrelsen ska bestå av lägst två (2) och högst nio (9) ledamö-
ter samt högst fem (5) suppleanter. 

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. 

_____________________________________ 



BOLAGSORDNING 
 

Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB 
(org.nr 556831-8348) 

 
Beslutad på bolagsstämman den XXXX-XX-XX 
 
Firma 
1 § Bolagets firma är Kretia i Uppsala Kvärngärdet AB. 
 
Säte 
2 § Styrelsen ska ha sitt säte i Uppsala kommun, Uppsala län. 
 
Verksamhetsföremål  
3 § Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Uppsala kom-
mun äga och förvalta fastigheter samt bedriva därmed förenlig 
verksamhet. 
 
Ändamålet med bolagets verksamhet 
4 § Bolaget ska, med iakttagande av de kommunalrättsliga princi- 
perna i kommunallagen (2017:725), bedriva verksamheten på 
affärsmässiga grunder i syfte att tillgodose små företags behov av 
lokaler i Uppsala kommun under förutsättning att verksamheten 
inriktas på företagarkollektivet i allmänhet.  

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 lägst femtiotusen (50 000) kronor 
och högst tvåhundratusen (200 000) kronor.  
 
Antal aktier 
7 § I bolaget ska det finnas lägst femhundra (500) aktier och 
högst tvåtusen (2 000) aktier.  
 
Styrelse 
8 § Styrelsen ska bestå av lägst en (1) och högst tio (10) ledamö-
ter samt högst tio (10) suppleanter. Består styrelsen av en eller två 
ledamöter ska minst en suppleant väljas. 



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 en lekmannarevisor med sup-
pleant. 
 
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 lekmannarevisorns 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 och lekman-

narevisorn med 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-
mannarevisor och suppleant, 

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. 

_____________________________________ 



BOLAGSORDNING 
 

Uppsalahem Eksätragården AB 
(org.nr 556862-0461) 

 
Beslutad på bolagsstämman den XXXX-XX-XX 
 
Firma 
1 § Bolagets firma är Uppsalahem Eksätragården AB 
 
Säte 
2 § Styrelsen ska ha sitt säte i Uppsala kommun, Uppsala län. 
 
Verksamhetsföremål  
3 § Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Uppsala kom-
mun förvärva, äga, förvalta och sälja fastigheter eller tomträtter, 
bygga bostäder, affärslägenheter och kollektiva anordningar, samt 
bedriva därmed förenlig verksamhet. 
 
Ändamålet med bolagets verksamhet 
4 § Bolaget ska, med iakttagande av de kommunalrättsliga princi- 
perna i kommunallagen (2017:725), bedriva verksamheten enligt 
affärsmässiga principer i syfte att främja bostadsförsörjningen i 
Uppsala kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boen-
deinflytande och inflytande i bolaget. 

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 lägst femtiotusen (50 000) kronor 
och högst tvåhundratusen (200 000) kronor.  
 
Antal aktier 
7 § I bolaget ska det finnas lägst femtusen (5 000) aktier och 
högst tjugotusen (20 000) aktier.  
 
 
 
 



 
Styrelse 
8 § Styrelsen ska bestå av lägst en (1) och högst tio (10) ledamö-
ter samt högst fem (5) suppleanter. Består styrelsen av en till två 
ledamöter ska minst en suppleant väljas. 

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 en lekmannarevisor med sup-
pleant. 
 
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 lekmannarevisorns 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 och lekman-
narevisorn med 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-
mannarevisor och suppleant, 

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. 

_____________________________________ 



 
 
 
 
 
 BOLAGSORDNING 

 
Uppsala Industrihus Västland AB (org.nr 

556181-2412) 
 

Beslutad på bolagsstämman XXXX-XX-XX  
 
Firma 
1 § Bolagets firma är Uppsala Industrihus Västland AB. 

 
Säte 
2 § Styrelsen ska ha sitt säte i Uppsala kommun, Uppsala län. 

 
Verksamhetsföremål 
3 § Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Uppsala kom- 
mun förvärva, äga, bebygga, förvalta och sälja fast egendom samt 
bedriva därmed förenlig verksamhet. 

 
Ändamålet med bolagets verksamhet 
4 § Bolaget ska, med iakttagande av de kommunalrättsliga princi- 
perna i kommunallagen (2017:725), bedriva verksamheten på 
affärsmässiga grunder i syfte att tillgodose små företags behov av 
lokaler i Uppsala kommun under förutsättning att verksamheten 
inriktas på företagarkollektivet i allmänhet. 

 
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 lägst en miljon (1 000 000) kronor 
 och högst fyra miljoner (4 000 000) kronor. 

 
Antal aktier 
7 § I bolaget ska det finnas lägst tiotusen (10 000) aktier och högst 
fyrtiotusen (40 000) aktier. 



 
 
 
 
 
 
 
 Styrelse 

8 § Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst fem (5) ledamöter, 
utan suppleanter. 

 
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 

enligt den fastställda balansräkningen, 
- ansvarsfrihet gentemot bolaget för 

styrelseledamöterna och den verkställande 
direktören, 



 
 

8. fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekman- 
narevisorerna med suppleanter, 

9. anteckning om Uppsala kommunfullmäktiges val av sty- 
relseledamöter och suppleanter, 

I 0. 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. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 BOLAGSORDNING 

 
DLIJ Förvaltning AB (org.nr 556694-5183) 

 
Beslutad på bolagsstämman XXXX-XX-XX  
 
Firma 
1 § Bolagets firma är DLIJ Förvaltning AB. 

 
Säte 
2 § Styrelsen ska ha sitt säte i Uppsala kommun, Uppsala län. 

 
Verksamhetsföremål 
3 § Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Uppsala kom- 
mun förvärva, äga, bebygga, förvalta och sälja fast egendom samt 
bedriva därmed förenlig verksamhet. 

 
Ändamålet med bolagets verksamhet 
4 § Bolaget ska, med iakttagande av de kommunalrättsliga princi- 
perna i kommunallagen (2017:725), bedriva verksamheten på 
affärsmässiga grunder i syfte att tillgodose små företags behov av 
lokaler i Uppsala kommun under förutsättning att verksamheten 
inriktas på företagarkollektivet i allmänhet. 

 
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 lägst etthundratusen (100 000) 
kronor och högst fyrahundratusen  (400 000) kronor. 

 
Antal aktier 
7 § I bolaget ska det finnas lägst etthundratusen (100 000) aktier 
och högst tjugotusen (20 000) aktier. 



 
 
 
 
 
 
 
 Styrelse 

8 § Styrelsen ska bestå av lägst en (1) och högst fem (5) ledamöter 
samt högst fem (5) suppleanter. 

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 

enligt den fastställda balansräkningen, 
- ansvarsfrihet gentemot bolaget för 

styrelseledamöterna och den verkställande 
direktören, 



 
 

8. fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekman- 
narevisorerna med suppleanter, 

9. anteckning om Uppsala kommunfullmäktiges val av sty- 
relseledamöter och suppleanter, 

I 0. 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. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 BOLAGSORDNING 

 
AB Boländerna 32:2 (org.nr 556997-5591) 

 
Beslutad på bolagsstämman XXXX-XX-XX  
 
Firma 
1 § Bolagets firma är AB Boländerna 32:2. 

 
Säte 
2 § Styrelsen ska ha sitt säte i Uppsala kommun, Uppsala län. 

 
Verksamhetsföremål 
3 § Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Uppsala kom- 
mun förvärva, äga, bebygga, förvalta och sälja fast egendom samt 
bedriva därmed förenlig verksamhet. 

 
Ändamålet med bolagets verksamhet 
4 § Bolaget ska, med iakttagande av de kommunalrättsliga princi- 
perna i kommunallagen (2017:725), bedriva verksamheten på 
affärsmässiga grunder i syfte att tillgodose små företags behov av 
lokaler i Uppsala kommun under förutsättning att verksamheten 
inriktas på företagarkollektivet i allmänhet. 

 
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 lägst femtiotusen (50 000) 
kronor och högst etthundratusen  (100 000) kronor. 

 
Antal aktier 
7 § I bolaget ska det finnas lägst femtio (50) aktier och högst 
etthundra (100) aktier. 



 
 
 
 
 
 
 
 Styrelse 

8 § Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst sex (6) ledamöter 
och inga suppleanter 

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 

enligt den fastställda balansräkningen, 
- ansvarsfrihet gentemot bolaget för 

styrelseledamöterna och den verkställande 
direktören, 



 
 

8. fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekman- 
narevisorerna med suppleanter, 

9. anteckning om Uppsala kommunfullmäktiges val av sty- 
relseledamöter och suppleanter, 

I 0. 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. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 BOLAGSORDNING 

 
Uppsala Industrihus Cykeln AB (org.nr 

556445-3859) 
 

Beslutad på bolagsstämman XXXX-XX-XX  
 
Firma 
1 § Bolagets firma är Uppsala Industrihus Cykeln AB. 

 
Säte 
2 § Styrelsen ska ha sitt säte i Uppsala kommun, Uppsala län. 

 
Verksamhetsföremål 
3 § Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Uppsala kom- 
mun förvärva, äga, bebygga, förvalta och sälja fast egendom samt 
bedriva därmed förenlig verksamhet. 

 
Ändamålet med bolagets verksamhet 
4 § Bolaget ska, med iakttagande av de kommunalrättsliga princi- 
perna i kommunallagen (2017:725), bedriva verksamheten på 
affärsmässiga grunder i syfte att tillgodose små företags behov av 
lokaler i Uppsala kommun under förutsättning att verksamheten 
inriktas på företagarkollektivet i allmänhet. 

 
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 lägst sju miljoner (7 000 000) kronor 
 och högst tjugoåtta miljoner (28 000 000) kronor. 

 
Antal aktier 
7 § I bolaget ska det finnas lägst sjuttio (70) aktier och högst 
tvåhundraåttio (280) aktier. 



 
 
 
 
 
 
 
 Styrelse 

8 § Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst nio (9) ledamöter 
samt högst fem (5) suppleanter. 

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 

enligt den fastställda balansräkningen, 
- ansvarsfrihet gentemot bolaget för 

styrelseledamöterna och den verkställande 
direktören, 



 
 

8. fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekman- 
narevisorerna med suppleanter, 

9. anteckning om Uppsala kommunfullmäktiges val av sty- 
relseledamöter och suppleanter, 

I 0. 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. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 BOLAGSORDNING 

 
Industrihus i EKE AB (org.nr 556701-2157) 

 
Beslutad på bolagsstämman XXXX-XX-XX  
 
Firma 
1 § Bolagets firma är Industrihus i EKE AB. 

 
Säte 
2 § Styrelsen ska ha sitt säte i Uppsala kommun, Uppsala län. 

 
Verksamhetsföremål 
3 § Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Uppsala kom- 
mun förvärva, äga, bebygga, förvalta och sälja fast egendom samt 
bedriva därmed förenlig verksamhet. 

 
Ändamålet med bolagets verksamhet 
4 § Bolaget ska, med iakttagande av de kommunalrättsliga princi- 
perna i kommunallagen (2017:725), bedriva verksamheten på 
affärsmässiga grunder i syfte att tillgodose små företags behov av 
lokaler i Uppsala kommun under förutsättning att verksamheten 
inriktas på företagarkollektivet i allmänhet. 

 
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 lägst etthundratusen (100 000) kronor 
 och högst fyrahundratusen (400 000) kronor. 

 
Antal aktier 
7 § I bolaget ska det finnas lägst ettusen (1 000) aktier och högst 
tvåtusen (4 000) aktier. 



 
 
 
 
 
 
 
 Styrelse 

8 § Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst fem (5) ledamöter, 
utan suppleanter. 

 
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 

enligt den fastställda balansräkningen, 
- ansvarsfrihet gentemot bolaget för 

styrelseledamöterna och den verkställande 
direktören, 



 
 

8. fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekman- 
narevisorerna med suppleanter, 

9. anteckning om Uppsala kommunfullmäktiges val av sty- 
relseledamöter och suppleanter, 

I 0. 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. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 BOLAGSORDNING 

 
Uppsala Kommuns Industrihus Förvaltnings 

Aktiebolag  (org.nr 556396-3403) 
 

Beslutad på bolagsstämman XXXX-XX-XX  
 
Firma 
1 § Bolagets firma är Uppsala Kommuns Förvaltnings 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 förvärva, äga, bebygga, förvalta och sälja fast egendom samt 
bedriva därmed förenlig verksamhet. 

 
Ändamålet med bolagets verksamhet 
4 § Bolaget ska bedriva verksamheten med beaktande av de 
kommunalrättsliga principerna i kommunallagen (2017:725), 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 lägst etthundratusen (100 000) kronor 
 och högst tvåhundratusen (200 000) kronor. 

 
Antal aktier 
7 § I bolaget ska det finnas lägst ettusen (1 000) aktier och högst 
tvåtusen (2 000) aktier. 



 
 
 
 
 
 
 
 Styrelse 

8 § Styrelsen ska bestå av lägst en (1) och högst fem (5) ledamöter, 
samt lägst en (1) och högst fem (5) suppleanter. 

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 

enligt den fastställda balansräkningen, 
- ansvarsfrihet gentemot bolaget för 

styrelseledamöterna och den verkställande 
direktören, 



 
 

8. fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekman- 
narevisorerna med suppleanter, 

9. anteckning om Uppsala kommunfullmäktiges val av sty- 
relseledamöter och suppleanter, 

I 0. 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. 

 
 



BOLAGSORDNING 
 

Gottsunda Marknad AB 
(org.nr 556643-0608) 

 
Beslutad på bolagsstämman XXXX-XX-XX 
 
Firma 
1 § Bolagets firma är Gottsunda Marknad AB. 
 
Säte 
2 § Styrelsen ska ha sitt säte i Uppsala kommun, Uppsala län. 
 
Verksamhetsföremål  
3 § Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Uppsala kom-
mun bedriva tillhandahållande och drift av marknadsbodar/-
platser till företag, föreningar och privatpersoner samt därmed 
förenlig verksamhet. Bolaget ska främja utveckling av centru-
manläggningar i Uppsala kommun. 
 
Ändamålet med bolagets verksamhet 
4 § Bolaget ska, med iakttagande av de kommunalrättsliga princi-
perna i kommunallagen (2017:725), bedriva verksamheten på 
affärsmässiga grunder i syfte att tillgodose små företags behov av 
lokaler i Uppsala kommun under förutsättning att verksamheten 
inriktas på företagarkollektivet i allmänhet. 

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 lägst etthundratusen (100 000) kro-
nor och högst fyrahundratusen (400 000) kronor.  
 
Antal aktier 
7 § I bolaget ska det finnas lägst ettusen (1 000) aktier och högst 
fyratusen (4 000) aktier.  
 
 
 



Styrelse 
8 § Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) ledamöter 
samt högst lika många suppleanter. 

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 en lekmannarevisor med sup-
pleant. 
 
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 lekmannarevisorns 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 och lekman-
narevisorn med 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-
mannarevisor och suppleant. 

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. 

_____________________________________ 



BOLAGSORDNING 
 

Storvreta Centrum AB 
(org.nr 556833-8312) 

 
Beslutad på bolagsstämman XXXX-XX-XX 
 
Firma 
1 § Bolagets firma är Storvreta Centrum AB. 
 
Säte 
2 § Styrelsen ska ha sitt säte i Uppsala kommun, Uppsala län. 
 
Verksamhetsföremål  
3 § Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Uppsala kom-
mun bedriva fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksam-
het. Bolaget ska främja utveckling av stadsdelar i Uppsala kom-
mun. 
 
Ändamålet med bolagets verksamhet 
4 § Bolaget ska, med iakttagande av de kommunalrättsliga princi-
perna i kommunallagen (2017:725), bedriva verksamheten på 
affärsmässiga grunder i syfte att tillgodose små företags behov av 
lokaler i Uppsala kommun under förutsättning att verksamheten 
inriktas på företagarkollektivet i allmänhet. 

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 lägst femtiotusen (50 000) kronor 
och högst tvåhundratusen (200 000) kronor.  
 
Antal aktier 
7 § I bolaget ska det finnas lägst femhundra (500) aktier och 
högst tvåtusen (2 000) aktier.  
 
 
 
 



Styrelse 
8 § Styrelsen ska bestå av lägst en (1) och högst fem (5) ledamö-
ter samt högst tre (3) suppleanter. Består styrelsen av en eller två 
ledamöter ska minst en suppleant väljas. 

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 en lekmannarevisor med sup-
pleant. 
 
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 lekmannarevisorns 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 och lekman-
narevisorn med 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-
mannarevisor och suppleant. 

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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