
 Exempel på formuleringar i kommunala 
bolagsordningar i anledning av införandet 
av Teckal-undantag i 2 kap. 10 a § LOU 
och krav i 3 kap. 17 § kommunallagen på 
angivande av det kommunala ändamålet 
och de kommunala befogenheterna som 
utgör ram för verksamheten i bolaget. 



Bolagsordning Stadshus AB 
 Före     Efter 

§ 2 Verksamhetsföremål 
 

Bolaget ska äga och förvalta aktier och 
andelar i kommunala företag inom x-
stads kommun. 
  
§ 3 Ändamålet med verksamheten 
 

Bolagets syfte är att optimera och 
samordna verksamheterna i de 
kommunala företagen inom x-stads 
kommun. 
 

Likvideras bolaget ska dess behållna 
tillgångar tillfalla X-stads kommun. 

 

§ 2 Verksamhetsföremål 
 

Bolaget ska äga och förvalta aktier och andelar i 
kommunala företag inom x-stads kommun. 
 

 

§ 3 Ändamålet med verksamheten 
 

Bolagets syfte är att, med iakttagande av 
lokaliseringsprincipen, optimera och samordna 
verksamheterna i de kommunala företagen inom 
x-stads kommun. 
 

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar 
tillfalla X-stads kommun. 
 

§ 14 Bolagsstämmans kompetens 
 

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av 
stämman: 



Bolagsordning Bredbands AB 
 Före     Efter 

§ 2 Verksamhetsföremål 
 

Bolaget ska bygga, äga och förvalta 
infrastruktur för elektronisk kommunikation 
inom x-stads kommun. 
  
§ 3 Ändamålet med verksamheten 
 

Bolagets syfte är att främja tillgången till 
bredband för boende och företag inom x-
stads kommun. 
 

Likvideras bolaget ska dess behållna 
tillgångar tillfalla X-stads kommun. 

 

§ 2 Verksamhetsföremål 
 

Bolaget ska bygga, äga och förvalta infrastruktur för 
elektronisk kommunikation inom x-stads kommun. 
 

 

§ 3 Ändamålet med verksamheten 
 

Bolagets syfte är att, med iakttagande av 
lokaliserings-, (likställighets- och 
självkostnadsprincipen – rättsläget oklart) främja 
tillgången till bredband för boende och företag inom 
x-stads kommun. 
 

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar 
tillfalla X-stads kommun. 
 

§ 14 Bolagsstämmans kompetens 
 

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av stämman: 



Bolagsordning Näringslivs AB 
 Före     Efter 

§ 2 Verksamhetsföremål 
 

Bolaget ska bedriva service för näringsliv och 
besöksnäring i x-stads kommun samt förvalta och 
hyra ut lokaler till näringsidkare 
  
§ 3 Ändamålet med verksamheten 
 

Bolagets syfte är att stärka kommunens 
attraktionskraft för boende och 
näringslivsetableringar samt att främja 
näringslivets utveckling inom kommunen genom 
att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler. 
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar 
tillfalla X-stads kommun. 

 

§ 2 Verksamhetsföremål 
 

Bolaget ska bedriva service för näringsliv och besöksnäring i 
x-stads kommun samt förvalta och hyra ut lokaler till 
näringsidkare 
 

§ 3 Ändamålet med verksamheten 
 

Bolagets syfte är att, med iakttagande av lokaliserings-, 
likställighets- och självkostnadsprincipen, stärka kommunens 
attraktionskraft för boende och näringslivsetableringar. 
 

Uthyrning av lokaler till näringsidkare ska bedrivas på 
affärsmässig grund och syfta till att, med iakttagande av 
lokaliseringsprincipen, främja näringslivets utveckling inom 
kommunen. 
 

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla X-
stads kommun. 
 

§ 14 Bolagsstämmans kompetens 
 

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av stämman: 



Bolagsordning Näringslivs AB Alt. 2 
 Före     Efter 

§ 2 Verksamhetsföremål 
 

Bolaget ska bedriva service för näringsliv och 
besöksnäring i x-stads kommun samt förvalta och 
hyra ut lokaler till näringsidkare 
  
§ 3 Ändamålet med verksamheten 
 

Bolagets syfte är att stärka kommunens 
attraktionskraft för boende och 
näringslivsetableringar samt att främja 
näringslivets utveckling inom kommunen genom 
att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler. 
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar 
tillfalla X-stads kommun. 

 

§ 2 Verksamhetsföremål 
 

Bolaget ska bedriva service för näringsliv och besöksnäring i 
x-stads kommun samt förvalta och hyra ut lokaler till 
näringsidkare 
 

§ 3 Ändamålet med verksamheten 
 

Bolagets syfte är att, med iakttagande av de 
kommunalrättsliga principerna i 2 kap. och 8 kap. 3 
c § KL, stärka kommunens attraktionskraft för boende och 
näringslivsetableringar. 
 

Uthyrning av lokaler till näringsidkare ska bedrivas på 
affärsmässig grund och syfta till att, med iakttagande av 
lokaliseringsprincipen, främja näringslivets utveckling inom 
kommunen. 
 

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla X-
stads kommun. 
 

§ 14 Bolagsstämmans kompetens 
 

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av stämman: 



Bolagsordning Fjärrvärme AB 
 Före     Efter 

§ 2 Verksamhetsföremål 
 

Bolaget ska bedriva produktion, distribution 
och handel med fjärrvärme.  
 

Verksamheten ska bedrivas på affärsmässig 
grund 
 

Likvideras bolaget ska dess behållna 
tillgångar tillfalla X-stads kommun. 
 
 
 
 
* Fjärrvärme regleras i LUF, där inget 
Teckal-undantag har införts. § 14 behövs 
med andra ord inte för det ändamålet. 
Paragrafen kan dock ha ett värde för 
kommunen för att säkerställa kontrollen 
över bolaget av andra skäl. 
 
 
 
 
 
 
 

 

§ 2 Verksamhetsföremål 
 

Bolaget ska bedriva produktion,  
distribution och handel med fjärrvärme.  
 

§ 3 Ändamålet med verksamheten 
 

Bolagets syfte är att med optimalt  
resursutnyttjande och med hög 
leveranssäkerhet främja en god 
fjärrvärmeförsörjning och en långsiktigt hållbar 
energiförsörjning inom kommunen 
 

Verksamheten ska bedrivas på  
affärsmässig grund. 
 

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar 
tillfalla X-stads kommun. 
 
§ 14 Bolagsstämmans kompetens* 
 

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av stämman: 
 


