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Information om genomförandet av 
kommunfullmäktiges uppdrag att förbereda 
för försäljning av tillgångar 
 

Göteborgs Stadshus AB är stadens koncernbolag som svarar för ägarstyrningen av 

samtliga kommunala bolag i Göteborgs Stad. Från kommunfullmäktiges budget 2019 har 

Stadshus fått i uppdrag att förbereda försäljning av hela, eller delar av bolag samt mark- 

och fastighetsinnehav inom den kommunala bolagskoncernen.  

Vid extra styrelsemöte den 23 april 2019, förtydligade Stadshus styrelse att uppdraget, i 

tillägg till att förbereda för försäljning, också omfattar att förbereda för avveckling 

alternativ omvandling till förvaltning. 

Bakgrunden till uppdraget är att kommunfullmäktige vill minska antalet kommunala 

bolag i staden och därmed minska risken att agera på den konkurrensutsatta marknaden. 

Kommunfullmäktige vill också genomlysa vilka medel som kan frigöras till andra 

ändamål vid försäljning. 

Uppdraget är omfattande och komplext och kräver en allsidig genomlysning av 

Stadshuskoncernens möjligheter och förutsättningar kopplat till fullmäktiges uppdrag.  

För att säkerställa ett transparant och genomarbetat beslutsunderlag som belyser olika 

perspektiv, konsekvenser och möjligheter har Stadshus styrelse beslutat att dela upp 

utredningsarbetet i delprojekt per kluster/koncern som samordnas och styrs av ett 

huvudprojekt. Utredningsarbetet som nu har startat bedrivs i samverkan med berörda 

verksamheter och aktörer.  

Huvudprojektets styrgrupp består av: 
 

Stefan Söderlund, vd Göteborgs Stadshus 

Eva Hessman, Stadsdirektör 

Terje Johansson, vd Framtiden Förvaltnings AB  

Anders Åström, Renova AB 

Alf Engqvist, Göteborg Energi AB 

Birgitta Roos, Tf vd Göteborgs Spårvägar AB 

Resultatet av uppdraget redovisas i respektive delprojekt där varje underkoncern belyses 

och där fullmäktiges ställningstagande ska inhämtas inför varje försäljningsuppdrag. 

Genomlysningen sker i en ordning som prioriteras av Stadshus styrelse. 

Nedan anges beräknad start av respektive delprojekt samt uppskattad projektperiod. 

Delprojekt Projektstart Projektperiod 

Energi Höst 2019 12 månader 

Kollektivtrafik Juni 2019 6 månader 

Bostäder Vår 2020 6-12 månader 
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Lokaler September 2019 6 månader 

Hamn September 2019 6 månader 

Näringsliv Vår 2020 6 månader 

Tursim, kultur & evenemang Höst 2019 6 månader 

Interna bolag Höst 2019 6 månader 

Regionala bolag Vår 2020 6 månader 

Boplats Vår 2020 3-6 månader 

Inventering av ej strategiska fastigheter Höst 2019 6 månader 

 

För mer information om uppdraget är ni välkomna att kontakta; 

 

Stefan Söderlund, vd på Göteborgs Stadshus 

Tel:031-368 54 62 

E-post: stefan.soderlund@gshab.goteborg.se 


