Kommunstyrelsen

Utdrag ur
PROTOKOLL
2016-03-14

§ 51
Revidering av Knivstabostäders bolagsordning, aktieantal
KS-2016/122
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att revidera § 7 i Knivstabostäders bolagsordning så den lyder ”Antalet aktier ska uppgå till
lägst 50 och högst 200.”
Ärende
Beslut från arbetsutskottet, § 36, 2016-02-15, tjänsteskrivelse 2016-02-03 och skrivelse
2016-01-19 med bilaga, förslag till bolagsordning, har varit utsända.

Expedieras till
Akten

Expedierat av Siobhán Górny 2016-03-29
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Handläggare
Siobhán Górny
Kommunsekreterare

Tjänsteskrivelse
Datum
2016-02-03

Diarienummer
KS-2016/122

Kommunstyrelsen

Revidering av Knivstabostäders bolagsordning, aktieantal
KS-2016/122
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera § 7 i Knivstabostäders
bolagsordning så den lyder ”Antalet aktier ska uppgå till lägst 50 och högst 200.”
Sammanfattning
Knivstabostäder AB har skrivit till kommunfullmäktige och begärt en ändring i
bolagsordningen. Ändringen är nödvändig för att bolagsordningen ska vara förenlig med
aktiebolagslagen.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade 22 maj 2014, § 117, att ändra Knivstabostäders
bolagsordning med hänsyn till ändringar i kommunallagen och i lagen om offentlig
upphandling. Inför beslutet om ändring skickades ett förslag till reviderad bolagsordning ut. I
det underlaget hade en oavsedd ändring införts i § 7, som handlar om antalet aktier i bolaget.
Bestämmelsen löd i det utskickade förslaget till bolagsordning ”Aktie ska lyda på 10 000
kronor”, vilket innebär att ett nominellt belopp angetts på ett sätt som inte är förenligt med
aktiebolagslagen. Ändringen var inte markerad särskilt i det utskickade underlaget och beror
troligen på ett oavsiktligt misstag.
Bolagsverket har uppmärksammat felaktigheten och Knivstabostäder har lämnat en skrivelse
till Knivsta kommun och bett kommunfullmäktige fatta ett beslut som rättar felet. Om inte
kommunfullmäktige beslutar om ändringen kan inte Bolagsverket godkänna
Knivstabostäders bolagsordning.
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.

Lena Fransson
kommundirektör
Beslutet ska expedieras till:
Akten
Knivstabostäder AB
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Barnchecklista inför beslut

1. Påverkar beslutet barn?
Ja

Nej

Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn

Förklara oavsett svar.
Ändringen av bolagsordningen är en administrativ åtgärd som inte direkt påverkar barn.
Om, ja fortsätt med frågorna.
2. Hur har barns bästa beaktats?

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

4. Har barn fått uttrycka sina åsikter?
Ja
Förklara oavsett svar.

Nej

