Göteborgs kommunfullmäktige

Svar angående interpellation om bolagsbildning
I en interpellation till kommunstyrelsens ordförande frågar Tom Heyman (VägV) av
vilken anledning och av vem de sex bolagen Kratos, Lamellen, Meline, Solhusen,
Vingaren och Vinni bildades i slutet av 2013. Underförstått frågar interpellanten också
om bolagens bildande varit i linje med stadens ägardirektiv för ägande av bolag.
Kommunfullmäktige fastslog 2013-01-31 ”Göteborgs Stads ägardirektiv för direkt och
indirekta helägda bolag”. Av det generella ägardirektivet som kommunfullmäktige
fastslog framgår att vid förvärv, bildande och avyttring av indirekt ägda bolag oavsett
värde ska kommunfullmäktiges ställningstagande/godkännande inhämtas, med
undantag för bolag som inte bedriver egen verksamhet utan huvudsakligen består av
fast egendom.
De sex angivna bolagen faller inom detta undantag. De bildades av Älvstranden
Utveckling AB och har till uppgift att enbart äga fast egendom (fastigheter). Därmed har
Älvstranden befogenhet att bilda bolagen ifråga enligt det av Kommunfullmäktige
antagna generella ägardirektivet. Respektive bolags syfte är att äga en juridisk fastighet
i områdena Stora Torp och Lindholmshamnen. Inom fastighetsbranschen är detta ett
vanligt sätt att utveckla fastigheter samt att skapa goda förutsättningar för framtida
försäljning.
Styrelseledamöter i samtliga bolag utsågs av Kommunfullmäktige 2014-02-27 § 11
Handling 2014 nr 25 ”Valberedningens förslag till vid sammanträdet förekommande
val”. Det kan tilläggas för kännedom att fyra av bolagsnamnen i KF-handlingen inte
stämmer överens med de som registrerats hos bolagsverket, eftersom de föreslagna
namnen inte godkändes.
Det generella ägardirektivet ger alltså bolag rätt att, utan Kommunfullmäktiges beslut,
förvärva, bilda och avyttra bolag då den huvudsakligen verksamheten i bolaget består i
att äga fast egendom. När ett sådant bolag bildats eller förvärvats skall bolagsordningen
dock ändå lyftas till Kommunfullmäktige för fastställande av det kommunala
ändamålet. Bolagsordningar för den här typen av bolag kommer kontinuerligt att
beredas och lyftas till Kommunfullmäktige för beslut. I Göteborgs Stadshus AB’s
uppdrag ingår att säkerställa att så sker och en genomgång av dessa bolagsordningar har
också startats.

Mattias Jonsson
Ordförande Älvstranden Utveckling AB

