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§ 11 Bildande av dotterbolag för paketering av fastigheter vid avyttring
Förelåg företagsledningens tjänsteutlåtande avseende bildande av dotterbolag

Utöver presenterat förslag till beslut anfördes följande förslag till beslut från
Kadir Kasirga (S) och Cecilia Herrström (V)
Förslag till beslut:
Att avslå förslaget
Att därutöver anföra
Ett offentligt bolag ska regelbundet se över sin verksamhet och ägandeportfölj för att
uppnå en så kostnadseffektiv verksamhet som möjligt. Dock motsätter vi oss den
förberedelse för försäljning som föreslås i föreliggande ärende. Till skillnad från
Moderaterna som med iver i alla lägen vill sälja det som går att sälja, från hyresrätter till
fastigheter och centrumanläggningar, sätter vi invånarnas, stadens och bolagens bästa i
främsta rummet.
Detta försäljningsärende är en direkt följd av den omsvängning av politiken som skedde
efter valet 2018. Med sänkt skatt och totalstopp i bostadsbyggandet behöver den borgerliga
majoriteten hitta alternativa inkomstkällor. Utförsäljnings- och privatiseringspolitik må få
det att lysa i ögonen på den moderatledda majoriteten men det är inte vad vanligt folk vill
ha.
Gemensamt ägande och långsiktig rådighet över kommunens verksamheter, bolag och
fastigheter efterfrågas i breda väljargrupper. Det är inte heller förenligt med ekonomiskt
ansvarstagande och vi motsätter oss ideologiskt motiverade försäljningar som varken
gagnar medborgarna, verksamheterna eller staden som helhet.
Styrelsen beslöt att
under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande uppdra åt VD att åren 2021 och
2022 bilda upp till 5 holdingbolag, samt tillika maximalt totalt 12 dotterbolag till dessa
holdingbolag, för paketering av fastigheter inför framtida avyttringar.
Notering: Reservation från Kadir Kasirga (S) och Cecilia Herrström (V)
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