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Kommunstyrelsen

Justering av bolagsordning för Huge Bostäder AB
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige




Förslag till ändrad bolagsordning för Huge Bostäder AB fastställs enligt bilaga
1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 25 mars
2021.
Uppdra till Huge Bostäder AB att behandling av förslaget till ändrad
bolagsordning för bolaget sker per capsulam efter ordinarie årsstämma den 26
mars 2021.

Kommunstyrelsens beslut


Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
ovanstående förslag uppdras åt kommunens ombud att vid tillfället för ovan
nämnda per capsulam-beslut rösta för förslag till bolagsordning enligt bilaga 1
till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 25 mars 2021.

Sammanfattning
Huge Bostäder AB har i sin bolagsordning en referens till en tidigare version av
kommunallagen. En justering behöver göras i Huge Bostäder ABs bolagsordning
för att få en korrekt hänvisning till gällande lagtext.

Beskrivning av ärendet
Inför kommunens ägarmöte med Huge Bostäder AB noterade bolagets revisorer
att en lagrumreferens i bolagsordningen hänvisar till en tidigare version av
kommunallagen. Den gamla lagen har upphört att gälla sedan den ersatts av en ny
lag. Referensen behöver därför justeras. Den gamla lagen med SFS-nummer
1991:900 ersätts av 2017:725. SFS står för Svensk Författningssamling.
Nuvarande skrivning: ”Bolagets verksamhet ska ske med iakttagande av
kommunallagens (1991:900) lokaliseringsprincip”
Ändras till: ”Bolagets verksamhet ska ske med iakttagande av kommunallagens
(2017:725) lokaliseringsprincip”
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Förvaltningens synpunkter
En felaktig hänvisning i bolagsordningen till ett icke gällande lagrum bör justeras
skyndsamt. Den felaktiga hänvisningen har påtalats i ett sent skede och det har
därför inte varit möjligt att i tid bereda ett ärende för beslut i kommunfullmäktige
före årets bolagsstämma. Då ändringen endast avser justering av en felaktig
referens föreslås att Huge Bostäder AB får i uppdrag att behandling av förslaget
till ändrad bolagsordning sker per capsulam efter ordinarie årsstämma den 26
mars 2021. Ett per capsulam-beslut är ett beslut som fattas utanför en ordinarie
bolagsstämma, utan närvaro av aktieägare eller dess ombud. Ett protokoll
upprättas där fattat beslut anges. Protokollet för beslutet cirkuleras och signeras i
efterhand av de röstberättigade aktieägarna.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser. Inga juridiska konsekvenser.

Camilla Broo
Kommundirektör

Petra Asplund Eriksson
Ekonomidirektör

Bilagor
Bilaga 1, Bolagsordning för Huge Bostäder AB

Beslutet ska skickas till
Berörda parter på
- Kommunstyrelses förvaltning
- Huge Bostäder AB

