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Reviderad bolagsordning för Hotell Liseberg 
Heden AB 
 

Till Göteborgs kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag i tjänsteutlåtande 
den 1 april 2021 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

Liseberg AB:s förslag till reviderad bolagsordning för Hotell Heden AB (556050‐2501), i 
enlighet med bilagan till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, fastställs. 

 
 
Göteborg den 19 maj 2021 
Göteborgs kommunstyrelse 
 

 

 

Axel Josefson 

Mathias Sköld 

 

Kommunfullmäktige 
 

  
  

Handling 2021 nr 105 
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Reviderad bolagsordning för Hotell Liseberg 
Heden AB  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Liseberg AB:s förslag till reviderad bolagsordning för Hotell Heden AB (556050‐2501), i 
enlighet med bilagan till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, fastställs. 

Sammanfattning 
I enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2020-01-23 § 10, ska Higab AB (Higab) 
överta fastigheten Heden 44:1 från Liseberg AB (Liseberg) genom förvärv av Hotell 
Liseberg Heden. Higabs förvärv av fastigheten föranleder en justering av bolagets namn, 
vilket anges i dess bolagsordning. Bolagsordningen behöver även justeras för att anpassas 
till den verksamhet som Higab bedriver, samt för att passa den mall som finns framtagen 
av Göteborg Stadshus AB (Stadshus) för att samordna och säkra utformningen inom 
koncernen. Higab AB har även inkommit med förslag till tjänstemannastyrelse i det 
aktuella bolaget till kommunfullmäktiges valberedning. Ärendet rör frågor av principiell 
beskaffenhet för bolagen. Föreliggande ärende bedöms vara främst av bolagsjuridisk 
karaktär utan andra materiella ändringar än harmonisering av det kommunala ändamålet 
(§3) och verksamhetensföremålet (§4) med hänsyn till ägarövergången från Liseberg till 
Higab. 

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension 
Stadsledningskontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån dessa 
dimensioner. 

Bilaga 
Göteborg Stadshus AB:s handlingar 2021-03-22 § 39  

 

  

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2021-04-01 
Diarienummer 0620/21 
 

Handläggare  
Johan Pheiffer 
Telefon: 031-368 02 38 
E-post: johan.pheiffer@stadshuset.goteborg.se  
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Ärendet  
Higabs förvärv av Hotell Liseberg Heden påkallar en förändring av bolagsordningen för 
Hotell Liseberg Heden AB. Ärendet innehåller ett förslag till ny bolagsordning samt 
förslag till ny styrelse vilka båda kräver kommunfullmäktiges ställningstagande. Förslag 
till ny styrelse hanteras av kommunfullmäktiges valberedning.  

Beskrivning av ärendet 
Ärendet har sin bakgrund i kommunfullmäktiges beslut, 2020-01-23 § 10, i vilket 
uppdrag gavs till Higab AB att överta fastigheten Heden 44:1 från Liseberg AB genom 
förvärv av Hotell Liseberg Heden. Grunden till avyttring av fastigheten ligger i 
kommunfullmäktiges beslut 2014-06-05 §15 i ärendet ”Framtida inriktning för bolag 
inom Göteborgs Stad – Turism, Kultur och Evenemang”. Även Lisebergs 
jubileumsprojekt, innefattande uppförande av hotell och vattenpark i anslutning till 
nöjesparken, påverkar beslut om avyttring av fastigheten. Med anledning av att bolagets 
firma innehåller namnet Liseberg vill Liseberg AB att namnet ändras innan ägarskapet 
övergår till Higab. Ärendet är av principiell beskaffenhet då det rör ändring av 
bolagsordning samt kommunfullmäktiges val av styrelse. 

Förslag till justerad bolagsordning 
Higabs förvärv av fastigheten föranleder en justering av bolagets namn, vilket anges i 
dess bolagsordning. Förslag är att namnet ändras från Hotell Liseberg Heden AB till 
Hotell Heden AB. Bolagsordningen behöver även justeras för att anpassas till den 
verksamhet som Higab bedriver, samt för att passa den mall som finns framtagen av 
Stadshus AB för att samordna utformningen inom koncernen. Anpassningen till mallen i 
sig är av teknisk och samordnade karaktär och föranleder inga materiella förändringar av 
bolagsordningen. Förslag till materiella förändringar i bolagsordning har arbetats fram 
efter samråd på tjänstemannanivå mellan Higab och Liseberg i syfte att harmonisera 
bolagsordningens 3§ (kommunala ändamål) och 4§ (verksamhetensföremål) till den 
verksamhet som Higab AB bedriver som fastighetsförvaltare. Dessa förslag till 
harmonisering och ändringar finns redovisade i Lisebergs bilagda tjänsteutlåtande i 
bilagan till detta ärende. 

Förslag till tjänstemannastyrelse 
Higabs styrelse har beslutat att förvärva Hotell Liseberg Heden AB, 556050‐2501 
innehållande fastigheten Heden 44:1. Mot bakgrund av att bolaget enbart har till syfte att 
förvalta en enskild fastighet (Heden 44:1) och inte bedriva någon övrig verksamhet, så 
finns inte samma behov av politisk styrning av bolaget som för andra bolag. Syftet med 
en tjänstemannastyrelse är att få en rationellare hantering av bolagets administration och 
ett enklare förfarande för styrelsearbetet. Inom Stadhuskoncernen och i Higab så 
förekommer tjänstemannastyrelser i denna typ av bolag. Higabs styrelse föreslår att 
bolaget får en styrelse som bemannas av följande tjänstepersoner från Higab AB: Higabs 
verkställande direktör Per‐Henrik Hartmann, vice verkställande direktör Stefan Lundqvist 
samt ekonomichef Fredrik Setterberg.  

Stadsledningskontorets bedömning 
Stadshus har inget att erinra mot innehållet i föreslagen bolagsordning och konstaterar att 
föreslagen förändring av bolagsordning även följer den mall för bolagsordningar som 
finns framtagen av Stadshus för att samordna utformningen inom koncernen samt att 



 

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 3 (3) 
   
   

ändringen sker som konsekvens av kommunfullmäktiges tidigare beslut. Stadshus ser 
inga hinder för att utse en tjänstemannastyrelse för det fastighetsförvaltande bolaget 
Hotell Heden AB på samma sätt som för andra fastighetsägande dotterbolag i 
Higabkoncernen då Göteborgs Stads riktlinje för ägarstyrning tar sikte på styrelsen i 
moderbolaget Higab AB. 

Stadsledningskontoret delar Stadshus bedömning. 

 

 

 

Jonas Kinnander 

Direktör Ärende och utredning 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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§ 39 

Yttrande över förslag till reviderad bolagsordning för Hotell 
Liseberg Heden AB med anledning av överföringen till Higab 

Beslut 

1. Förslag till reviderad bolagsordning för Hotell Liseberg Heden AB (556050‐2501), 

enligt ärendets bilaga 3, tillstyrks.  

2. Att i enlighet med Higabs beslutsunderlag föreslå valberedningen att Hotell Liseberg 

Heden AB:s styrelse utgörs av Higabs verkställande direktör Per‐Henrik Hartmann, 

vice verkställande direktör Stefan Lundqvist samt ekonomichef Fredrik Setterberg, 

3. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

Handling 
Beslutsunderlag, dnr 0026/21. 

Protokollsutdrag skickas till 

Kommunstyrelsen 

  

Göteborgs Stadshus AB 

  
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2021-03-22 



 

 

Göteborgs Stadshus AB 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2021-03-22 

Göteborgs Stadshus AB, protokollsutdrag  

   

   

 

Dag för justering 

2021-03-30 

Vid protokollet 

 

 

 

Sekreterare 

 

Johan Hörnberg 

 

 

Ordförande 

 

Axel Josefson 

 

Justerande 

 

Daniel Bernmar 
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Yttrande över förslag till reviderad 
bolagsordning för Hotell Liseberg Heden AB 
med anledning av överföringen till Higab 
Förslag till beslut 
I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB: 

1. Förslag till reviderad bolagsordning för Hotell Liseberg Heden AB (556050‐2501), 
enligt ärendets bilaga 3, tillstyrks.  

2. Att i enlighet med Higabs beslutsunderlag föreslå valberedningen att Hotell Liseberg 
Heden AB:s styrelse utgörs av Higabs verkställande direktör Per‐Henrik Hartmann, vice 
verkställande direktör Stefan Lundqvist samt ekonomichef Fredrik Setterberg, 

3. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 
I enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2020-01-23 § 10, ska Higab AB överta 
fastigheten Heden 44:1 från Liseberg AB genom förvärv av Hotell Liseberg Heden.  

Higabs förvärv av fastigheten föranleder en justering av bolagets firmanamn, vilket anges 
i dess bolagsordning. Bolagsordningen behöver även justeras för att anpassas till den 
verksamhet som Higab bedriver, samt för att passa den mall som finns framtagen av 
Stadshus AB för att samordna och säkra utformningen inom koncernen. Ärendet 
innefattar även Higab AB:s förslag till tjänstemannastyrelse i det aktuella bolaget till 
kommunfullmäktiges valberedning. Ärendet rör frågor av principiell beskaffenhet. 

Föreliggande ärende bedöms vara främst av bolagsjuridisk karaktär utan andra materiella 
ändringar än harmonisering av det kommunala ändamålet (§3) och 
verksamhetensföremålet (§4) med hänsyn till ägarövergången från Liseberg till Higab. 

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension 
Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån dessa dimensioner. 

 

Bilagor 
1. Protokollsutdrag och handling från Göteborg & Co AB, styrelsemöte 

2021-02-08, § 17 

2. Protokoll och handling från Liseberg AB, styrelsemöte 2020-12-14, § 11  

Göteborgs Stadshus AB 
 

  
  

Beslutsunderlag 
Styrelsen 2021-03-22 
Diarienummer 0026/21 
 

Handläggare:  Johan Hörnberg, bolagsjurist 
Telefon:031-368 54 52 
E-post: johan.hornberg@gshab.goteborg.se 
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3. Förslag till bolagsordning för Hotell Heden AB  

4. Protokollsutdrag från Higab AB, styrelsemöte 2020-11-26, § 13  

5. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige, 2020-01-23 § 10  

6. Kommunfullmäktiges handling 2019 nr 261  
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Ärendet  
Styrelsen har att yttra sig över Liseberg AB:s hemställan till kommunfullmäktige 
angående ändring av bolaget Hotell Liseberg Heden AB:s firma, fastställande av ny 
bolagsordning samt Higab AB:s förslag om tjänstemannastyrelse. Ärendet rör frågor av 
principiell beskaffenhet. Yttrandet överlämnas till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige för vidare beredning. 

Beskrivning av ärendet 
Ärendet har sin bakgrund i kommunfullmäktiges beslut, 2020-01-23 § 10, i vilket 
uppdrag gavs till Higab AB (Higab) att överta fastigheten Heden 44:1 från Liseberg AB 
(Liseberg) genom förvärv av Hotell Liseberg Heden. Grunden till avyttring av fastigheten 
ligger i kommunfullmäktiges beslut 2014-06-05 §15 i ärendet ”Framtida inriktning för 
bolag inom Göteborgs Stad – Turism, Kultur och Evenemang”. Även Lisebergs 
jubileumsprojekt, innefattande uppförande av hotell och vattenpark i anslutning till 
nöjesparken, påverkar beslut om avyttring av fastigheten. Med anledning av att bolagets 
firma innehåller namnet Liseberg vill Liseberg AB att namnet ändras innan ägarskapet 
övergår till Higab. Ärendet är av principiell beskaffenhet då det rör ändring av 
bolagsordning samt kommunfullmäktiges val av styrelse.  

Förslag till justerad bolagsordning 
Higabs förvärv av fastigheten föranleder en justering av bolagets firmanamn, vilket anges 
i dess bolagsordning. Förslag är att firmanamnet ändras från Hotell Liseberg Heden AB 
till Hotell Heden AB. Bolagsordningen behöver även justeras för att anpassas till den 
verksamhet som Higab bedriver, samt för att passa den mall som finns framtagen av 
Stadshus AB för att samordna utformningen inom koncernen. Anpassningen till mallen i 
sig är av teknisk och samordnade karaktär och föranleder inga materiella förändringar av 
bolagsordningen. Förslag till materiella förändringar i bolagsordning har arbetats fram 
efter samråd på tjänstemannanivå mellan Higab och Liseberg i syfte att harmonisera 
bolagsordningens 3§ (kommunala ändamål) och 4§ (verksamhetensföremål) till den 
verksamhet som Higab AB bedriver som fastighetsförvaltare. Dessa förslag till 
harmonisering och ändringar finns redovisade i Lisebergs bilagda tjänsteutlåtande i bilaga 
2 till detta ärende. 

Förslag till tjänstemannastyrelse 
Higabs styrelse har beslutat att förvärva Hotell Liseberg Heden AB, 556050‐2501 
innehållande fastigheten Heden 44:1. 

Mot bakgrund av bolaget enbart har till syfte att förvalta en enskild fastighet (Heden 
44:1) och inte bedriva någon övrig verksamhet, så finns inte samma behov av politisk 
styrning av bolaget som för andra bolag. Syftet med en tjänstemannastyrelse är att få en 
rationellare hantering av bolagets administration och ett enklare förfarande för 
styrelsearbetet. Inom Stadhuskoncernen och i Higab så förekommer tjänstemannastyrelser 
i denna typ av bolag. Higabs styrelse föreslår, i tjänsteutlåtande i bilaga 4 till detta ärende, 
att bolaget får en styrelse som bemannas av följande tjänstepersoner från Higab AB: 
Higabs verkställande direktör Per‐Henrik Hartmann, vice verkställande direktör Stefan 
Lundqvist samt ekonomichef Fredrik Setterberg.  
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Sammanfattande bedömning 
Justering av bolagsordning och val av styrelse kräver kommunfullmäktiges 
ställningstagande.  

Enligt Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning ska Göteborgs Stadshus AB yttra sig 
över ärenden av principiell beskaffenhet eller annars större vikt som ska överlämnas till 
kommunfullmäktige för ställningstagande. Ändring av bolagsordning utgör ett exempel 
på ett sådant ärende enligt ägardirektivens 3 kapitel 1§.  

Stadshus har inget att erinra mot innehållet i föreslagen bolagsordning, konstaterar att 
föreslagen förändring av bolagsordning även följer den mall för bolagsordningar som 
finns framtagen av Stadshus AB för att samordna utformningen inom koncernen samt att 
ändringen sker som  konsekvens av kommunfullmäktiges tidigare beslut. 

Stadshus ser inga hinder för att utse en tjänstemannastyrelse för det fastighetsförvaltande 
bolaget Hotell Heden AB på samma sätt som för andra fastighetsägande dotterbolag i 
Higabkoncernen då Göteborgs Stads riktlinje för ägarstyrning tar sikte på styrelsen i 
moderbolaget Higab AB. 

Styrelsen föreslås tillstyrka hemställan avseende förslag till reviderad bolagsordning för 
Hotell Liseberg Heden AB (556050‐2501) och överlämna förslag till 
tjänstemannastyrelse för bolaget till kommunfullmäktiges valberedning.  

 

Eva Hessman 

Vd, Göteborgs Stadshus AB 



§ 17
Lisebergs hemställan till kommunfullmäktige rörande 
fastställande av ändring av bolagsordning i Liseberg Hotell 
Heden AB (bilaga 19-24) 

Kommunfullmäktige har beslutat att Higab AB ska överta fastigheten Heden 44:1 genom 
förvärv av Hotell Liseberg Heden AB från Liseberg AB. Inför förvärvet föreslår Liseberg 
AB ändringar i bolagsordningen. Förelåg förslag till beslut i enlighet med bilaga till 
kallelsen. 

Beslut

1. Liseberg AB:s hemställan till kommunfullmäktige tillstyrks
2. Ärendet översänds till Stadshus AB, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

för vidare beredning.

Sekreterare 

Jan Persson 

Ordförande  Justerare 

Jonas Ransgård Alice Vernersson 

Protokollsutdrag (protokoll nr 1) 
Sammanträdesdatum: 2021-02-08 

Bilaga 1
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Yttrande över Liseberg ABs hemställan till 
kommunfullmäktige med förslag på ändrat 
firmanamn och justerad bolagsordning  
Förslag till beslut 
Styrelsen föreslås besluta; 

1. Liseberg AB:s hemställan till kommunfullmäktige tillstyrks, 
2. Ärendet översänds till Göteborgs Stadshus AB, kommunstyrelsen samt 

kommunfullmäktige för vidare beredning 

Sammanfattning 
I enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2020-01-23 § 10, ska Higab AB överta 
fastigheten Heden 44:1 från Liseberg AB genom förvärv av Hotell Liseberg Heden.  

Higabs förvärv av fastigheten föranleder en justering av bolagets firmanamn, vilket anges 
i dess bolagsordning. Bolagsordningen behöver även justeras för att anpassas till den 
verksamhet som Higab bedriver, samt för att passa den mall som finns framtagen för 
Göteborgs Stads bolag. 

I ärendet bifogas även Higab AB:s förslag till tjänstemannastyrelse i det aktuella bolaget 
till kommunfullmäktiges valberedning. 

Föreliggande ärende bedöms vara främst av bolagsjuridisk karaktär. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
I underlag från Liseberg hänvisas till Bolagsverkets ansökningsavgift om 1500 kr i 
samband med registrering av ändrat firmanamn. Utöver avgiften har inga ytterligare 
aspekter på frågan funnits utifrån denna dimension. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bilagor 
1. Tjänsteutlåtande Liseberg AB 

2. Förslag till bolagsordning Hotell Heden AB 

 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2021-01-28 
Diarienummer 0123/21 
 

Handläggare 
Jesper Pamp 
Telefon:031-368 40 22 
E-post: jesper.pamp@goteborg.com  
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3. Förslag till tjänstemannastyrelse 

4. Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2020-01-23 § 10 

5. Handling kommunstyrelsen 2019 nr 261 

Ärendet  
Styrelsen har att ta ställning till Liseberg AB:s hemställan till kommunfullmäktige 
angående ändring av bolaget Hotell Liseberg Heden AB:s firma, fastställande av ny 
bolagsordning samt bifoga förslag från Higab AB:s förslag om tjänstemannastyrelse. 
Hemställan översänds till Stadshus AB, kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige för 
vidare hantering.  

Beskrivning av ärendet 
Ärendet har sin bakgrund i kommunfullmäktiges beslut, 2020-01-23 § 10, i vilket 
uppdrag gavs till Higab AB (Higab) att överta fastigheten Heden 44:1 från Liseberg AB 
(Liseberg) genom förvärv av Hotell Liseberg Heden. Grunden till avyttring av fastigheten 
ligger i kommunfullmäktiges beslut 2014-06-05 §15 i ärendet ”Framtida inriktning för 
bolag inom Göteborgs Stad – Turism, Kultur och Evenemang”. Även Lisebergs 
jubileumsprojekt, innefattande uppförande av hotell och vattenpark i anslutning till 
nöjesparken, påverkar beslut om avyttring av fastigheten. 

Higabs förvärv av fastigheten föranleder en justering av bolagets firmanamn, vilket anges 
i dess bolagsordning. Förslag är att firmanamnet ändras från Hotell Liseberg Heden AB 
till Hotell Heden AB. Bolagsordningen behöver även justeras för att anpassas till den 
verksamhet som Higab bedriver, samt för att passa den mall som finns framtagen för 
Göteborgs Stads bolag. Anpassningen till stadens mall är av teknisk karaktär och 
föranleder inga materiella förändringar av bolagsordningen. Förslag till materiella 
förändringar av bolagsordningen redovisas i Lisebergs bilagda tjänsteutlåtande. 

Justering av bolagsordning kräver kommunfullmäktiges ställningstagande. Önskan att 
undvika fler hemställan till kommunfullmäktige inom ramen för samma ärende föranleder 
att samtliga justeringar föreslås i föreliggande ärende. Av denna anledning bifogas även 
Higabs förslag till tjänstemannastyrelse i det aktuella bolaget till kommunfullmäktiges 
valberedning. 

Enligt Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning, 3.4 Moderbolag § 11, ska Göteborg & 
Co yttra sig över dotterbolagens ärenden av principiell beskaffenhet eller annars större 
vikt som ska överlämnas till kommunfullmäktige för ställningstagande.  

Göteborg & Co bedömer föreliggande ärende vara främst av bolagsjuridisk karaktär, 
varför inga ytterligare kommentarer lämnas i frågan. 

 

 

Peter Grönberg, VD  



STYRELSEN FÖR  PROTOKOLL vid 
LISEBERGSKONCERNEN Styrelsesammanträde 
Liseberg AB 2020-12-14 

Hotell Liseberg Heden AB  

Lisebergs Gäst AB 
AB Liseberg Skår 40:17 

1 (6) 

Plats och tid för 
sammanträdet: via videolänk på Microsoft Teams 

den 14 december 2020, kl. 16.00-18.18. 

Närvarande: Styrelseledamöterna Christer Holmgren, Erik Norén, Fredrik Jerlov, 
närvarande till § 9 , Gunilla Carlsson, Kristina Belfrage, Lars Nilsson 
och Petra Rönnholm,  samt suppleanterna Ellen Eklund och Marie-
Louise Hänel Sandström. 

Personalrepresentanterna, Tural Kokulu, Bosse Nordlander, Fredrik 
Nylund och Anastassios Grozos. 

VD Andreas Andersen, VD AB Liseberg Skår Thomas Sjöstrand,  vVD 
Tina Resch, ekonomichef Mats Wittholt, Administrativ chef Victoria 
Widborn och Hållbarhetschef Ylva Linder. 

Sekreterare: Ela Skorupska. 

_______________________

§ 1

Mötets öppnande och utseende av justerare 

Christer Holmgren förklarade mötet öppnat och Erik Norén utsågs till att 
justera dagens protokoll. 

§ 2

Avståenden från beslutsfattande med anledning av jäv 

Inga jävsärenden förelåg. 

§ 3

Genomgång och antecknande av protokollet från föregående sty-
relsemöte 

Föregående styrelseprotokoll lades med godkännande till handlingarna. 
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LISEBERGSKONCERNEN  Styrelsesammanträde 
Liseberg AB    2020-12-14 

Hotell Liseberg Heden AB    

Lisebergs Gäst AB 
AB Liseberg Skår 40:17 
  2 (6) 

 
 

 

§ 4 
 
Verksamhetsrapport, rapportering 

  
 Andreas Andersen lämnade verksamhetsrapport, varvid följande kan 

framhållas.  
 

- Pandemilag är ute på remiss. Enligt förslaget ska den skapa flexibilitet 
i regleringar av olika verksamheter och till exempel möjliggöra att nö-
jesparker kan öppna. Avsikten är att förbudsförordnigen ska upphöra 
den 15 mars 2021 och ersättas med en mer träffsäker pandemilag. 

 
- Bolaget var med på publikråd den 10 december 2020 tillsammans 

med kultur- och demokratiminister Amanda Lindh. 
 
- Taket har höjts för omställningsstöd till 10 månader. Liseberg jobbar 

för att stödet ska bli mer branschspecifikt. 
 
- Polismyndigheten har överklagat förvaltningsrättens dom till kam-

marrätten avseende Astrid Lindgrens Värld. 
 
 
§ 5 
 
Förväntat årsresultat 2020 för koncernen, rapportering 
 

 Mats Wittholt föredrog det förväntade årsresultat för koncernen och 
kunde konstatera att som tidigare informerats kommer årets resultat att 
bli kraftigt negativt. Dock visar den senaste prognosen ett något bättre 
resultat än väntat.  

  
 
§ 6 
 
Budget 2021, för beslut och rapportering 
 

 Mats Wittholt redogjorde för budgetprocessen för 2021. Med anledning 
av att bolaget inte har kunnat ha öppet under 2020 baseras budget 2021 
på utfall 2019 och budget 2020 som jämförelsetal samt redogjorde för 
budget 2021 i enlighet med utsänt förslag, bilaga 2. 
 
Styrelsen beslutade 
 
  att anta budget 2021 i enlighet med utsänt förslag. 
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§ 7

Investeringar 2021,  för beslut 

Mats Wittholt föredrog investeringar år 2021 i enlighet med utskickat un-
derlag, bilaga 3. 
Styrelsen beslutade 

att godkänna investeringar i enlighet med utsänt för-
slag. 

§ 8

Investeringsprognos 2021-2031, för beslut 

Mats Wittholt föredrog investeringar år 2021 i enlighet med utskickat un-
derlag, bilaga 4. 

Styrelsen beslutade 

att godkänna investeringsprognos i enlighet med ut-
sänt förslag samt att skicka in investeringsprognosen 
till staden. 

§ 9

Uppföljning Lisebergs internkontrollplan 2020 och beslut om sam-
lad riskbild samt antagande av internkontrollplan för 2021 och åt-
gärdsplan 2021, för beslut. 

Mats Wittholt redovisade resultat av årets genomförda internkontroll-
plan 2020, om bolagets samlade riskbild samt förslag till interkontroll-
plan för 2021 och åtgärdsplan 2021 i enlighet med utsänt förslag, bilaga 
5. 

Styrelsen beslutade 

att anta den redovisade samlade riskbilden i enlighet 
med utsänt förslag. 

S
ig

na
tu

re
 re

fe
re

nc
e:

 3
1d

6d
82

4-
f4

35
-4

03
b-

b9
e0

-b
79

26
fc

05
fb

f



STYRELSEN FÖR  PROTOKOLL vid 
LISEBERGSKONCERNEN Styrelsesammanträde 
Liseberg AB 2020-12-14 

Hotell Liseberg Heden AB  

Lisebergs Gäst AB 
AB Liseberg Skår 40:17 

4 (6) 

att godkänna internkontrollplan 2021 och åtgärdsplan 
2021 i enlighet med utsänt förslag. 

§ 10

Remiss personalförmåner, för beslut 

Styrelsen beslutade 

att yttra sig i enlighet med utsänt förslag, bilaga 6. 

§ 11

Hemställan ändring av firmanamn och bolagsordning Hotell Liseberg 
Heden, för beslut 

Ela Skorupska föredrog ärendet i enlighet med utsänt förslag, bilaga 
9-13.

Styrelsen beslutade 

att ändra bolagets firma till Hotell Heden AB. 

att fastställa förslag till ny bolagsordning. 

att bifoga Higabs styrelses förslag till kommunfullmäk-
tiges valberedning att Hotell Liseberg Heden AB´s sty-
relse utgörs av Higabs VD Per‐Henrik Hartmann, vVD 
Stefan Lundqvist samt ekonomichef Fredrik Setterberg. 

att överlämna ärendet till Göteborg & Co för yttrande 
och vidare till Göteborgs Stads kommunfullmäktige för 
beslut.  

§ 12

Sammanställning bolagets pågående arbete med DSF/GDPR frågor 
samt åtgärdslista för 2021, rapportering 
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Ela Skorupska redovisade bolagets pågående arbete med frågor rö-
rande hantering av personuppgiftshantering i bolaget i enlighet med 
utsänt underlag, bilaga 14. 
 
 
§ 13 
 
Lisebergs hållbarhetsredovisning verksamhetsår 2020, diskussion 
 
Ylva Linder redogjorde för bolagets hållbarhetsredovisning verksamhet år 
2020. 
 
 
§ 14 
 
ISO certifiering, rapportering 
 
Ylva Linder redogjorde för bolagets arbete med certifiering enligt ISO 
20121 och anledningar till att bolaget väljer certifiering framför miljö-
diplomering. 
 
§ 15 
 
Uppdaterat hållbarhetsdirektiv, för beslut 

 
Ylva Linder redogjorde för det uppdaterade hållbarhetsdirektivet, i enlig-
het med utsänt underlag, bilaga 15-17. 
 
Styrelsen beslutade 
  

att anta uppdaterat förslag på hållbarhetsdirektiv, i enlig-
het med utsänt förslag. 

 
§ 16 
 
Västlänken, rapportering 
 
Victoria Widborn redogjorde för det pågående arbetet med Västlänken i 
anslutning till Liseberg.  
 
§ 17 
 
Jubileumsprojektet, rapportering 
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Thomas Sjöstrand lämnade rapport om Jubileumsprojektet både avse-
ende hotell och vattenpark samt projektets fokusområden samt re-
dogjorde för arbeten fram till jul.  
 
 
§ 18 
 
Styrelsens utvärdering av eget arbete samt VD, information 
 
Christer Holmgren och Victoria Widborn informerade om att enkät rö-
rande styrelsens utvärdering av eget arbete samt VD kommer att 
skickas ut i dagarna och att sista dag för svar är 10 januari 2021. Ge-
nomgång av resultat av enkäten redovisas på nästa ordinarie styrelse-
möte. 
 
§ 19 
 
Övriga frågor 
 
Victoria Widborn informerade styrelsen om att Göteborgs Stads försäk-
ringsbolag Försäkrings AB Göta Lejon byter återförsäkrare och i sam-
band med det vill veta om anspråk riktats mot styrelsen. Inga anspråk 
har riktats mot styrelsen eller VD vilket Göta Lejon kommer att informe-
ras om. 
 
Styrelsen är välkommen att hämta årets julklapp på Hamnkrogen tors-
dagen den 17 december. 
 
 
§ 15 
 
Mötets avslutande 

 
Inga övriga frågor förelåg.  

_________________________ 
 
Som ovan 

 
 

Ela Skorupska 
 

Justerat: 
 
Christer Holmgren  Erik Norén 
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Till styrelsen för Hotell Liseberg Heden AB 

 

 

Ärende till kommunfullmäktige med förslag på 
ändrat firmanamn och justerad bolagsordning 

Styrelsen föreslås besluta: 

 

1. att ändra bolagets firma till Hotell Heden AB. 
2. att fastställa förslag till ny bolagsordning (bilaga 1). 
3. att bifoga Higabs styrelses förslag till kommunfullmäktiges 

valberedning att Hotell Liseberg Heden AB´s styrelse utgörs av 
Higabs VD Per‐Henrik Hartmann, vVD Stefan Lundqvist samt 
ekonomichef Fredrik Setterberg (bilaga 2). 

4. att överlämna ärendet till Göteborg & Co för yttrande och vidare 
till Göteborgs Stads kommunfullmäktige för beslut.  

 

Sammanfattning 

Higab AB ska av Liseberg förvärva bolaget Hotell Liseberg Heden AB (Bolaget) 

som är ägare till fastigheten Heden 44:1. Beslut om att Higab AB får i uppdrag 

att överta fastigheten 44:1 från Liseberg genom förvärv av Bolaget har fattats av 

kommunfullmäktige, se kommunfullmäktiges beslut 2020-01-23, § 10 0616/19, 

handling 2019 nr 261. Med anledning av överlåtelsen behöver Bolagets firma 

ändras från Hotell Liseberg Heden AB till Hotell Heden AB för att Higab AB 

inte ska bli ägare till ett bolag som har namnet ”Liseberg” i sitt firmanamn. 

Bolagets bolagsordning behöver justeras på motsvarande vis. Bolagsordningen 

behöver dels anpassas till Higab AB:s verksamhet och anpassas till den mall 

som finns för stadens bolag. Beslut om att ändra bolagsordning eller ett bolags 

firma är av sådant slag att frågan ska tillställas kommunfullmäktige för 

ställningstagande. Kommunfullmäktige behöver därför fatta beslut om den nya 

justerade bolagsordningen. Ändring och registrering av firmanamn kan därefter 

göras hos Bolagsverket. 
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Bedömning ur ekonomisk dimension 

Bolagsverket tar ut en ansökningsavgift på 1 500 kr i samband med att ändring 

av firmanamn registreras. Utöver ansökningsavgiften har bolaget inte funnit 

några andra särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur ekologisk och social dimension 

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån dessa 

dimensioner. 

Bilagor 

 

Bilaga 1 Förslag till justerad bolagsordning. 

Bilaga 2 Protokollsutdrag Higab AB styrelsemöte 2020-11- 26 och 

beslutspunkt 13 Förslag till tjänstemannastyrelse i Hotell 

Liseberg Heden 

Bilaga 3 Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2020-01-23, § 10 

0616/19. 

Bilaga 4  Handling 2019 nr 261. 
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Ärendet 

Med anledning av att Higab AB ska förvärva bolaget Hotell Liseberg Heden AB 

behöver bolaget justera sitt firmanamn så att Higab AB inte blir ägare till ett 

bolag vars namn innehåller ordet ”Liseberg”. Bolaget behöver justera 

bolagsordningen där bolagets firma framgår, därtill anpassa bolagsordningen 

till Higab AB:s verksamhet och till den mall som finns för stadens bolag. För att 

ärendet inte ska hemställas Göteborgs Stads kommunfullmäktige vid flera 

tillfällen görs samtliga justeringar i detta ärende. Bolaget behöver registrera 

ändringen av firmanamn och bolagsordning hos Bolagsverket innan 

överlåtelsen sker. 

Beskrivning av ärendet 

Higab AB ska ta över fastigheten Heden 44:1 (se kommunfullmäktiges beslut 

2020-01-23, § 10 0616/19, handling 2019 nr 261). Förvärvet av fastigheten ska 

ske i bolagsform. Grunden till att Liseberg önskar avyttra fastigheten är det 

beslut att planera för avyttring och återkomma med förslag till 

kommunfullmäktige som fattades efter bolagsutredningen i 

kommunfullmäktige 2014-06-05 § 15. Avyttringen är även föranledd av 

Lisebergs Jubileumsprojekt som avser uppförande av hotell och vattenland i 

anslutning till nöjesparken.  

Ett bolags firma namn framgår av bolagsordningen. Hotell Liseberg Heden AB 

får justera §1 i sin nuvarande bolagsordning från Hotell Liseberg Heden AB till 

Hotell Heden AB. Bolagsordningen behöver även anpassas till den verksamhet 

Higab AB bedriver och till den mall som finns för stadens bolag. Anpassningen 

till stadens mall är av teknisk karaktär och föranleder inga materiella 

förändringar av bolagsordningen. Den materiella förändring som görs av 

bolagsordningen efter samråd med Higab på tjänstemannanivå är ändring av 

Bolagets firma och justering av bolagsordning för att anpassas till Higab AB:s 

verksamhet i paragraf 3 och 4 enligt jämförelsetabell nedan.  
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Nuvarande Förslag 

(genomstruken text tas bort och 
understruken text läggs till) 

 § 3 Verksamhetsändamål  
Det kommunala ändamålet med 
bolaget är att medverka till att 
Göteborg blir en så attraktiv stad, att 
resandet till och vistelsen i 
Göteborgsområdet ökar. 
  
Bolaget ska inte ha till syfte att bereda 
vinst åt aktieägarna. Bolaget ska i 
tillämpliga delar följa de 
kommunalrättsliga principerna i 2 kap 
kommunallagen, innebärande att 
verksamheten ska vara förenlig med 
den kommunala kompetensen och 
lokaliseringsprincipen, att 
kommunmedlemmarna ska 
behandlas lika, förbud att lämna stöd 
åt enskild och förbud att ta högre 
avgift än som svarar mot kostnaderna 
för de tjänster som tillhandahålls, 
såvida inte lag eller rättspraxis för viss 
verksamhet eller åtgärd medger 
undantag. 
  
Likvideras bolaget ska dess behållna 
tillgångar tillfalla aktieägarna. 

 § 3 Verksamhetsändamål  
Det kommunala ändamålet med 
bolaget är att medverka till att 
Göteborg blir en så attraktiv stad, att 
resandet till och vistelsen i 
Göteborgsområdet ökar Göteborgs 
Stads ändamål med bolaget är att 
utgöra stadens strategiska verktyg 
inom fastighetsområdet.  
 
Bolaget ska inte ha till syfte att bereda 
vinst åt aktieägarna. Bolaget ska i 
tillämpliga delar följa de 
kommunalrättsliga principerna i 2 kap 
kommunallagen, innebärande att 
verksamheten ska vara förenlig med 
den kommunala kompetensen och 
lokaliseringsprincipen, att 
kommunmedlemmarna ska 
behandlas lika, förbud att lämna stöd 
åt enskild och förbud att ta högre 
avgift än som svarar mot kostnaderna 
för de tjänster som tillhandahålls, 
såvida inte lag eller rättspraxis för viss 
verksamhet eller åtgärd medger 
undantag. Självkostnadsprincipen är 
inte tillämplig i bolagets verksamhet 
som gäller förvaltning av kommunal 
egendom, såsom upplåtelse eller 
överlåtelse av fast eller lös egendom.  
 

Likvideras bolaget ska dess behållna 
tillgångar tillfalla aktieägarna. 

 
 § 4 Verksamhetsföremål  

 
 § 4 Verksamhetsföremål  
Bolaget skall ha till föremål för sin 
verksamhet att idka hotellrörelse och 
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Bolaget skall ha till föremål för sin 
verksamhet att idka hotellrörelse och 
därmed förenlig verksamhet. 

därmed förenlig verksamhet förvärva, 
uppföra, förvalta och avyttra 
fastigheter, byggnader, tomträtter och 
arrenderätter och därmed förenlig 
verksamhet. 

 

För ändring av bolagsordning krävs beslut i Göteborgs Stads 

kommunfullmäktige. För att ärendet inte ska hemställas flera gånger till 

kommunfullmäktige görs, efter samråd med Göteborgs Stadshus AB, samtliga 

justeringar i detta ärende. Av denna anledning bifogas Higabs styrelses förslag 

till kommunfullmäktiges valberedning avseende tjänstemannastyres i det 

aktuella bolaget även detta ärende. Justerad bolagsordning och protokoll från 

Göteborgs Stads kommunfullmäktige som visar beslut att anta ny bolagsordning 

skickas därefter med ansökan om ändring av företagsuppgift till Bolagsverket. 

Bedömning av ärendets principiella beskaffenhet 

För ändring av bolagsordning krävs beslut i Göteborgs Stads 

kommunfullmäktige. Ärendet överlämnas därför till Göteborg & Co för yttrande 

och vidarebefordran till Göteborgs Stadshus AB, Göteborgs Stads 

kommunstyrelse och kommunfullmäktige. 

_______________ 
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Bolagsordning 
för Hotell Heden Aktiebolag 

Organisationsnummer 556050-2501 

§ 1 Firma

Bolagets firma är Hotell Heden Aktiebolag (priv). 

§ 2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborg. 

§ 3 Verksamhetsändamål

Göteborgs Stads ändamål med bolaget är att utgöra stadens strategiska verktyg inom 
fastighetsområdet 

Bolaget ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. Bolaget ska i tillämpliga 
delar följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap kommunallagen, innebärande att 
verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och 
lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika, förbud att lämna 
stöd åt enskild och förbud att ta högre avgift än som svarar mot kostnaderna för de 
tjänster som tillhandahålls, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller 
åtgärd medger undantag. Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i bolagets 
verksamhet som gäller förvaltning av kommunal egendom, såsom upplåtelse eller 
överlåtelse av fast eller lös egendom.  

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna. 

§ 4 Verksamhetsföremål

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att förvärva, uppföra, förvalta och avyttra 
fastigheter, byggnader, tomträtter och arrenderätter och därmed förenlig verksamhet. 

§ 5 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital utgör lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor. 

§ 6 Antal aktier

Bilaga 3
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Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 5 000 och högst 20 000. Kvotvärdet på bolagets 
utgivna aktier är 1 000 kronor. 
 
 
§ 7 Styrelsen 
 
Bolagets styrelse skall bestå av lägst tre ledamöter och högst nio ledamöter och 
högst tresuppleanter. Ledamöter och suppleanter väljs årligen av kommunfullmäktige 
i Göteborg för tiden intill slutet av den första årsstämma som hålls efter det är då 
styrelseledamoten utsågs.  
 
 
§ 8 Revisorer 
 
För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den 
verkställande direktörens förvaltning skall på årsstämman väljas en eller två revisorer 
med lika många suppleanter. Samtliga ska vara auktoriserade revisorer. I stället för 
revisor/er och revisorssuppleant/er får utses ett eller två registrerade revisionsbolag. 
 
Revisionsuppdraget gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde 
räkenskapsåret efter revisorsvalet 
 
 
§ 9 Lekmannarevisorer 
 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer ska Göteborgs 
kommunfullmäktige utse högst två lekmannarevisorer med lika många suppleanter. 
 
 
§ 10 Kallelse till bolagsstämma 
 
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra och senast 
två veckor före stämman. 
 
 
§ 11 Närvaro- och yttranderätt 
 
Ledamöter och ersättare i Göteborgs kommunfullmäktige och kommunstyrelse ska 
ha rätt att närvara och yttra sig vid bolagsstämma samt ha rätt att, inom ramen för 
den upplysningsplikt som åligger bolagsstyrelse och verkställande direktör, ställa 
frågor. 
 
 
§ 12 Ärenden på årsstämma 
 
Årsstämma ska hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår. Därvid 
ska följande ärenden förekomma: 
 

1. Stämmans öppnande. 

2. Val av ordförande vid stämman. 
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3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 

4. Val av en eller två justeringsmän. 

5. Godkännande av dagordning. 

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, samt i 

förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.  

8. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport. 

9. Beslut om  

a) Fastställande av resultat- och balansräkning, samt i förekommande fall, 

koncernresultat- och koncernbalansräkning.  

b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen samt 

c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör. 

10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna. 

11. Anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och 

styrelsesuppleanter. Anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges val av 

lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter.  

12. När så erfordras, val av revisorer och revisorssuppleanter.  

13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller 

bolagsordningen.  

14. Årsstämmans avslutande. 

 
§ 13 Kommunstyrelsens inspektionsrätt 
 
Göteborgs kommunstyrelse har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper 
och i övrigt informera sig om bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i 
den mån hinder ej möter på grund av lagreglerad sekretess. 
 
 
§ 14 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning 
 
Bolaget ska bereda Göteborgs kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning innan 
sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större 
vikt fattas.  
 
§ 15 Räkenskapsår  
 
Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden 1 januari – 31 december. 
 
 
§ 16 Ändring av bolagsordningen  
 
Ändring i denna bolagsordnings §§ 3 4, 7, 9 och 14 får inte göras utan godkännande 
av Göteborgs kommunfullmäktige. 
 



Higab AB � Göteborgs 
� Stad 

Utdrag ur Protokoll (nr 8) 

Sammanträdesdatum: 2020-11-26 

Förslag till tjänstemannastyrelse i Hotell 
Liseberg Heden AB 556050-2501 

§ 13

Beslut 
I styrelsen för Higab AB: 

1. Föreslå kommunfullmäktiges valberedning att Hotell Liseberg Heden ABs

styrelse utgörs av J-ligabs VD Per-Henrik Hartmann, vVD Stefan Lundqvist samt
ekonom i chef Fredrik Sctterbcrg.

2. Ärendet överlämnas till Liseberg AB att sammanfogas med (nuvarande ägare)
Liseberg ABs kommande hemställan till kommunfullmäktige om fastställande av
Liseberg ABs förslag till ändring av bolagsordning för Hotell Liseberg Heden AB
inför överlåtelsen till Higab.

3. Besluten förklaras omedelbart justerade.

Handling 
Beslutsunderlag 13 

Protokollsutdrag skickas till 
Liseberg AB 
Stadshus AB 

Dag för justering 

2020-11-26 

Vid protokollet 

:;;;;;� OaMJV,� 
Anna-Karin Dahlin 

Higab AB, utdrag ur protokoll 2020-11-26 

Justerande 

La,.tw, CJ!Alfl�

1 (1) 

Bilaga 4





Bilaga 5
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Liseberg AB:s försäljning av fastigheten 
Heden 44:1 

Till Göteborgs kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag i tjänsteutlåtande 
den 16 oktober 2019 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

1. Higab AB får i uppdrag att överta fastigheten Heden 44:1 från Liseberg AB genom
förvärv av Hotell Liseberg Heden AB.

2. Fastighetsnämndens hemställan om bemyndigande att förvärva fastigheten Göteborg
Heden 44:1 avslås.

---- 

Vid behandlingen av ärendet i kommunstyrelsen förekom skiljaktiga meningar: 

Martin Wannholt (D) och Jörgen Fogelklou (SD) yrkade att ärendet skulle återremitteras i 
enlighet med yrkande från D den 6 december 2019. 

Ordföranden Axel Josefson (M) och tjänstgörande ersättaren Viktoria Tryggvadottir 
Rolka (S) yrkade att ärendet skulle avgöras vid dagens sammanträde och bifall till 
stadsledningskontorets förslag. 

Vid omröstning beträffande ärendets avgörande idag och ärendets återremiss röstade Daniel 
Bernmar (V), Helene Odenjung (L), Karin Pleijel (MP), Hampus Magnusson (M), Marina 
Johansson (S), Grith Fjeldmose (V), Naod Habtemichael (C), Jonas Attenius (S), 
tjänstgörande ersättaren Viktoria Tryggvadottir Rolka (S) och ordföranden Axel Josefson (M) 
för ärendets avgörande idag. 

Martin Wannholt (D), Jessica Blixt (D) och Jörgen Fogelklou (SD) röstade för ärendets 
återremiss. 

Kommunstyrelsen beslutade med tio röster mot tre att avgöra ärendet vid dagens 
sammanträde. 

Kommunstyrelsen beslutade härefter att bifalla stadsledningskontorets förslag. 

Elisabet Lann (KD) antecknade följande till protokollet: Om jag hade haft rätt att rösta 
hade jag röstat för ärendets avgörande idag. 

Kommunfullmäktige 

Handling 2019 nr 261 

Bilaga 6
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Representanterna från S antecknade som yttrande en skrivelse från den 20 november 2019. 

Jörgen Fogelklou (SD) antecknade som yttrande en skrivelse från den 6 december 2019. 

 
 
Göteborg den 11 december 2019 
Göteborgs kommunstyrelse 
 

 

Axel Josefson 

Mathias Sköld 
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Yttrande angående – Liseberg AB:s försäljning av 
fastigheten Heden 44:1. 

Yttrandet 
 

Vi efterlyser en redovisning av vilka följder en långtida uthyrning av hotellet får. Främst 
med tanke på eventuellt framtida behov av marken i området men även vilka ekonomiska 
kostnader en återhyrning drar med sig. 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yttrande 
 
Datum 2019-12-06 
 

Sverigedemokraterna 
  
Ärende nr 2.1.12 
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Ärende nr 2.1.12         Kommunstyrelsen 11 december 2019             Yrkande (D) 6 december 2019           Dnr 0616/19 
 

 

 

Återremissyrkande ang: Liseberg ABs försäljning av  
fastigheten Heden 44:1 

 

Förslag till beslut, i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen: 

Ärendet återremitteras med uppdrag att komplettera beslutsunderlaget med förtydligande 

angående om hotellet planeras att hyras ut till en privat operatör i upp till 20 års tid och 

vilken konsekvens detta kan ge för stadens rådighet över marken och fortsatt utveckling. 
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Yttrande angående – Liseberg AB:s 
försäljning av fastighet Heden 44:1 

 
Försäljningen av fastigheten till Higab AB får inte medföra negativ påverkan på stadens 
möjligheter till stadsutveckling eller för hotellpersonalens situation. Det är därför av stor 
betydelse att Liseberg AB fortsätter att driva hotellverksamheten i fastigheten fram till 
dess att det nya hotellet är på plats där personalen kan beredas nya tjänster.  

 

 

 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yttrande  
 
2019-11-20 
 

Socialdemokraterna  
  
Ärende nr 2.1.2 
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Liseberg AB:s försäljning av fastigheten 
Heden 44:1  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Higab AB får i uppdrag att överta fastigheten Heden 44:1 från Liseberg AB genom 
förvärv av Hotell Liseberg Heden AB. 

2. Fastighetsnämndens hemställan om bemyndigande att förvärva fastigheten Göteborg 
Heden 44:1 avslås.  

Sammanfattning 
Fastighetskontoret och Liseberg AB har fört förhandling om ett förvärv av fastigheten 
Göteborg Heden 44:1, där Hotell Liseberg är beläget. Grunden till att Liseberg önskar 
avyttra fastigheten Hotell Liseberg Heden är det beslut att planera för avyttring och 
återkomma med förslag till kommunfullmäktige som fattades efter bolagsutredningen i 
kommunfullmäktige 2014-06-05 § 15. 

Fastighetsnämnden beslutade 2019-03-18 § 55 om att hemställa till kommunfullmäktige 
om bemyndigande att förvärva fastigheten Heden 44:1 från Liseberg AB samt att 
hemställa om utökad investeringsram med 312 miljoner kronor. 

Kommunstyrelsen hemställde 2019-06-12 till Göteborgs Stadshus AB att skyndsamt 
belysa möjligheterna att hitta en alternativ organisatorisk hemvist för fastigheten Heden 
44:1 inom Göteborgs Stadshus AB koncernen. 

Göteborgs Stadshus AB konstaterar att det finns förutsättningar för en överlåtelse av 
fastigheten Heden 44:1 från Liseberg AB till Higab AB som bedöms ha bäst 
förutsättningar att ta över fastigheten, både ekonomiskt och för att det överensstämmer 
med bolagets uppdrag och roll så som det uttrycks i ägardirektivet.  

Utifrån att fortsatt bedriva hotellverksamhet inom fastigheten samt att säkerställa en 
långsiktig strategisk rådighet över fastigheten bedömer stadsledningskontoret att den av 
Göteborgs Stadshus AB föreslagna placering av fastigheten inom Higab AB utgör ett ur 
ekonomiskt perspektiv fördelaktigare alternativ än ett förvärv av fastighetsnämnden. 

 

 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2019-10-16 
Diarienummer 0616/19 
 

Handläggare 
Bo Carlryd 
Telefon: 031-368 03 29 
E-post: bo.carlryd@stadshuset.goteborg.se  
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Ekonomiska konsekvenser 
En transaktion mellan Higab AB och Liseberg AB betraktas som en koncernintern 
transaktion då bolagen ingår i Stadshuskoncernen. En av bärande principerna vid 
koncerninterna transaktioner är en kostnadsneutral värdeöverföring, vilket betyder att 
beskattningsunderlaget inte ska öka.  

Fastighetskontoret och Liseberg AB har förhandlat fram ett värde på fastigheten som 
uppgår till 312 mnkr och det är samma belopp som Higab AB har använt som 
utgångspunkt i sina beräkningar. Av underlaget som Stadshus har tagit del av avser 
Liseberg AB sälja fastigheten i bolagsform för att inte utlösa en skatteeffekt om 63 mnkr.  

Ett hyresavtal mellan Higab AB och Liseberg AB ska upprättas som reglerar villkoren för 
uthyrning av lokaler på fastigheten där hotell-, restaurang- och konferensverksamhet ska 
bedrivas. I avtalet finns en garantihyra som säkerställer att Higab AB inte belastas med ett 
underskott av verksamheten. 

Barn-, jämställdhets-, mångfalds-, miljö- och omvärldsperspektivet 
Stadsledningskontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån dessa 
perspektiv. 

 

 

Bilagor 
1. Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2019-06-12, § 497.  
2. Göteborgs Stadshus AB handlingar 2019-09-30, § 134 
3. Göteborgs Stadshus AB handlingar 2019-08-26, § 121 
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Ärendet  
Fastighetsnämnden beslutade 2019-03-18 § 55 om att hemställa till kommunfullmäktige 
om bemyndigande att förvärva fastigheten Heden 44:1 från Liseberg AB samt att 
hemställa om utökad investeringsram med 312 miljoner kronor. 

Kommunstyrelsen hemställde 2019-06-12 § 497 till Göteborgs Stadshus AB att 
skyndsamt belysa möjligheterna att hitta en alternativ organisatorisk hemvist för 
fastigheten Heden 44:1 inom Göteborgs Stadshus AB koncernen. 

Beskrivning av ärendet 
Fastighetskontoret och Liseberg AB har fört förhandling om ett förvärv av fastigheten 
Göteborg Heden 44:1, där Hotell Liseberg är beläget. 

Grunden till att Liseberg AB önskar avyttra fastigheten Hotell Liseberg Heden är det 
beslut att planera för avyttring och återkomma med förslag till kommunfullmäktige som 
fattades efter bolagsutredningen i kommunfullmäktige 2014-06-05 §15. Förhandlingen är 
även föranledd av Lisebergs Jubileumsprojekt som avser uppförande av hotell och 
vattenland i anslutning till nöjesparken. 

Stadsledningskontoret har under pågående diskussioner mellan Liseberg AB och 
fastighetskontoret uppfattat från Göteborgs Stadshus AB att det kan finnas lämplig 
alternativ legal hemvist för fastigheten Heden 44:1 inom Göteborg Stadshus AB 
koncernen. 

Kommunstyrelsen hemställde 2019-06-12 till Göteborgs Stadshus AB att skyndsamt 
belysa möjligheterna att hitta en alternativ organisatorisk hemvist för fastigheten Heden 
44:1 inom Göteborgs Stadshus AB koncernen. 

Göteborgs Stadshus AB:s utredning 
Göteborgs Stadshus AB konstaterar att det finns förutsättningar för en överlåtelse av 
fastigheten Heden 44:1 från Liseberg AB till ett annat bolag inom Stadshuskoncernen. 
Bedömningen är att Higab AB har bäst förutsättningar att ta över fastigheten, både 
ekonomiskt och för att det överensstämmer med bolagets uppdrag och roll så som det 
uttrycks i ägardirektivet.  

Fastigheten Heden 44:1 utgör en delmängd av området Heden, ett område som är 
strategiskt viktigt för staden att ha rådighet över. Genom att fastigheten placeras i 
Higab AB behåller staden rådigheten.   

En förutsättning för förvärvet är att ett hyresavtal tecknas mellan det bolag som äger 
fastigheten och Liseberg AB med samma villkor som förhandlats fram i det utkast till 
hyresavtal som tagits fram mellan fastighetskontoret och Liseberg AB. 

Stadsledningskontorets bedömning 
Utifrån att fortsatt bedriva hotellverksamhet inom fastigheten samt att säkerställa en 
långsiktig strategisk rådighet över fastigheten bedömer stadsledningskontoret att den av 
Göteborgs Stadshus AB föreslagna placering av fastigheten inom Higab AB utgör ett ur 
ekonomiskt perspektiv fördelaktigare alternativ än ett förvärv av fastighetsnämnden. 
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Den interna transaktionen inom Stadshuskoncernen utlöser inte någon skatteeffekt om 
ca 63 miljoner kronor vilket hade varit fallet om fastighetsnämnden hade förvärvat 
fastigheten. 

Efter att Göteborgs Stadshus AB återkommit med sin bedömning av frågan så kommer 
ärendet åter till kommunstyrelsen som då har att ta ställning till Göteborgs Stadshus AB:s 
förslag att kommunfullmäktige ger Higab AB i uppdrag att överta fastigheten Heden 44:1 
från Liseberg AB genom förvärv av Hotell Liseberg Heden AB.  

 

 

 

Magnús Sigfússon 

Direktör Stadsutveckling 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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Fastighetsnämndens förvärv av fastigheten 
Göteborg Heden 44:1 från Liseberg AB  

§ 497, 0616/19 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Kommunstyrelsen hemställer till Göteborgs Stadshus AB att skyndsamt belysa 

möjligheterna att hitta en alternativ organisatorisk hemvist för fastigheten Heden 44:1 

inom Göteborgs Stadshus AB koncernen. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 29 maj 2019, § 442. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 17 april 2019. 

Protokollsutdrag skickas till 
Göteborgs Stadshus AB 

 

Dag för justering 

2019-06-24 

 

Vid protokollet 

 

Kommunstyrelsen 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2019-06-12 

Sekreterare 

Mathias Sköld  

 

 

Ordförande 

Axel Josefson 

 

Justerande 

Daniel Bernmar 
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Kommunstyrelsens hemställan till Stadshus 
att utreda alternativ hemvist för fastigheten 
Heden 44:1 inom Stadshus AB koncernen 
 

§ 134, dnr 0064/19 
Andreja Sarcevic redogör för förslag till beslut avseende kommunstyrelsens hemställan 
till Stadshus att utreda alternativ hemvist för fastigheten Heden 44:1 inom Stadshus AB 
koncernen. 

Beslut 
I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:  

1. Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige föreslås ge Higab AB i uppdrag att 
överta fastigheten Heden 44:1 från Liseberg AB genom förvärv av Hotell 
Liseberg Heden AB.  

2. Uppdraget från kommunstyrelsen förklaras som fullgjort. 

Därutöver beslutar styrelsen att ge vd i uppdrag att bjuda in Göteborg & Co AB:s 
presidium samt Liseberg AB:s presidium till nästa styrelsemöte den 28 oktober 2019, för 
att ge information avseende utvecklingen av Jubileumsprojektet, inkluderat tidplaner, 
finansiering samt eventuella utmaningar. 

Tidigare behandling 
Återremitterat vid sammanträdet den 26 augusti 2019 till Stadshus för komplettering med 
en fördjupad ekonomisk analys. 

Handling 
Beslutsunderlag E, dnr 0064/19 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till beslutsunderlaget. 

Thomas Hedberg och Henrik Munck yrkar avslag på beslutsunderlaget.  

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att beslutsunderlaget bifallits. 
Omröstning begärs. 

Göteborgs Stadshus AB 
  

  

Utdrag ur Protokoll 
Sammanträdesdatum: 2019-09-30 



 

 

Göteborgs Stadshus AB 
 

  

Utdrag ur Protokoll 
Sammanträdesdatum: 2019-09-30 

Göteborgs Stadshus AB, protokollsutdrag  
   
   

Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall och Nej för avslag till beslutsunderlaget.” 

Blerta Hoti, Daniel Bernmar, Emmyly Bönfors, Karin Pleijel, Jonas Attenius, Elisabet 
Lann, och Axel Josefson röstar Ja (7) 

Thomas Hedberg och Henrik Munck röstar Nej (2) 

Protokollsanteckning 
Thomas Hedberg och Henrik Munck lämnar följande protokollsanteckning: ”Den 
föreslagna fastighetsaffären bygger på ett antagande om att kontraktera en hotelloperatör 
för att driva Liseberghotellet på Heden under 20 år framöver, vilket minskar stadens 
handlingsutrymme för den aktuella fastigheten samt väcker frågor om kostnader för 
underhåll mm.  
Affären är en del av Lisebergs jubileumsprojekt i vilket det framkommit 
kostnadsökningar för hotelldelen samt att delen som rör äventyrsbadet ännu inte är 
färdigutrett för beslut. Därmed finns frågeställningar kring helheten i jubileumsprojektet 
som behöver redas ut. Sammantaget är det därför fel att gå vidare med den föreslagna 
fastighetsaffären mellan Liseberg och Higab under nuvarande förutsättningar.” 

Reservationer 
Thomas Hedberg och Henrik Munck reserverar sig mot beslutet. 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 
Liseberg AB 
Higab AB 
Göteborg & Co AB 
Älvstranden Utveckling AB 

Dag för justering 
2019-10-14 



 

 

Göteborgs Stadshus AB 
 

  

Utdrag ur Protokoll 
Sammanträdesdatum: 2019-09-30 

Göteborgs Stadshus AB, protokollsutdrag  
   
   

Vid protokollet 

 

 

Johan Hörnberg 

Sekreterare 
 

 

 

Axel Josefson 

Ordförande 
 

 

Karin Pleijel 

Justerande 
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Kommunstyrelsens hemställan till Stadshus 
att utreda alternativ organisatorisk hemvist 
för fastigheten Heden 44:1 inom 
Stadshuskoncernen  

Förslag till beslut 
I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB: 

1. Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige föreslås ge Higab AB i uppdrag att 

överta fastigheten Heden 44:1 från Liseberg AB genom förvärv av Hotell 

Liseberg Heden AB.  

2. Uppdraget från kommunstyrelsen förklaras som fullgjort. 

Sammanfattning 
Ärendet behandlades första gången i styrelsen för Stadshus 2019-08-26 då styrelsen 

beslutade att återremitterade ärendet till bolaget i syfte att få mer fullödig beskrivning av 

ekonomiska konsekvenser för Higab. Det som är nytt i föreliggande ärende jämfört med 

det ursprungliga beslutsunderlaget är markerat med ett sträck till vänster.   

Fastighetskontoret och Liseberg AB [nedan Liseberg] har fört förhandling om ett förvärv 

av fastigheten Göteborg Heden 44:1, där Hotell Liseberg är beläget. Förhandlingen är 

föranledd av Lisebergs Jubileumsprojekt som avser uppförande av hotell och vattenland i 

anslutning till nöjesparken. Värdet för fastigheten har bedömts av fastighetskontorets 

värderare till 290 mnkr och av Svefa till 334 mnkr. Fastighetskontoret och Liseberg är 

överens om att ersättningen för fastigheten ska uppgå till 312 mnkr.  

Grunden till att Liseberg önskar avyttra fastigheten Hotell Liseberg Heden är det beslut 

att planera för avyttring och återkomma med förslag till kommunfullmäktige som fattades 

efter bolagsutredningen, i kommunfullmäktige 5 juni 2014 §15. 

Försäljningsbeslutet förstärktes även i underlaget till beslut för Jubileumsprojektet, i 

kommunfullmäktige 23 februari 2017 §7, att återkomma med förslag till 

kommunfullmäktige gällande avyttring av fastigheten Hotell Liseberg Heden. 

Liseberg önskar och avser att sälja Heden 44:1 i bolagsform, vilket är ett vanligt 

förfarande vid fastighetsförsäljningar, för att inte utlösa en skatteeffekt om 63 mnkr. 

Fastighetsnämnden menar att nämnden inte ska förvärva bolaget som äger aktuell 

fastighet. Nämnden beslutade att hemställa till kommunfullmäktige om bemyndigande att 

förvärva själva fastigheten samt om utökad investeringsram med 312 miljoner kronor. 

Göteborgs Stadshus AB 

 
  

  

Beslutsunderlag E 

Styrelsen 2019-09-30 

Återremitterat från 2019-08-26 

Diarienummer 0064/19 

 

Handläggare: Andreja Sarcevic, bolagsansvarig 

Telefon: 031-368 54 61 

E-post: andreja.sarcevic@gshab.goteborg.se  



 

 

Göteborgs Stadshus AB, beslutsunderlag 2 (5) 

   

   

Vid beredningen av ärendet till kommunstyrelsen har stadsledningskontoret uppfattat att 

det kan finnas möjlighet till hemvist för fastigheten Heden 44:1 inom Stadshuskoncernen.  

Stadshus har därför bett Higab AB [nedan Higab] och Älvstranden Utveckling AB [nedan 

Älvstranden] att utreda förutsättningarna för att ta över fastigheten från Liseberg. 

Bedömningen är att Higab har bäst förutsättningar, både ekonomiskt och utifrån sitt 

grunduppdrag så som det är formulerat i ägardirektivet. Genom att låta Higab förvärva 

fastigheten behåller staden rådigheten över det strategiskt viktiga området. Dessutom 

utlöser den koncerninterna transaktionen inte någon skatteeffekt om ca 63 mnkr, vilket 

hade varit fallet om fastigheten såldes till Fastighetsnämnden.    

Stadshus föreslår därför kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att uppdra åt Higab 

att överta fastigheten Heden 44:1 från Liseberg genom förvärv av Hotell Liseberg Heden 

AB.  

Ekonomiska konsekvenser 
En transaktion mellan Higab och Liseberg, alternativt mellan Älvstranden och Liseberg, 

ska betraktas som en koncernintern transaktion eftersom bolagen ingår i Stadshus AB 

koncernen. En av bärande principerna vid koncerninterna transaktioner är en 

kostnadsneutral värdeöverföring, vilket betyder att beskattningsunderlaget inte ska öka.  

I syfte att få ett så korrekt marknadsvärde som möjligt har det gjorts två värderingar av 

fastigheten Heden 44:1. Värdet, enligt pågående användning för hotellverksamhet, 

bedöms av fastighetskontorets värderare till 290 mnkr och av Svefa till 334 mnkr. 

Fastighetskontoret och Liseberg har förhandlat fram ett värde på fastigheten som uppgår 

till 312 mnkr och det är samma belopp som Higab har använt som utgångspunkt i sina 

beräkningar. Av underlaget som Stadshus har tagit del av avser Liseberg sälja fastigheten 

till fastighetsnämnden i bolagsform för att inte utlösa en skatteeffekt om 63 mnkr då detta 

enligt Liseberg skulle få allvarliga konsekvenser för bolagets kassaflöde och möjlighet att 

finansiera Jubileumsprojektet.  

Higab AB 

I sin bedömning gällande möjligheten att förvärva aktierna i bolaget Hotell Liseberg 

Heden AB, och därigenom indirekt fastigheten, har Higab grundat en affär utifrån vissa 

förutsättningar som bland annat ges av nedanstående dokument och förhandlingar: 

• Hyresbedömning Heden 44:1, december 2017 (Annordia)                                                                          

• Värdeutlåtande Heden 44:1, mars 2018 (NAI Svefa)                                                                                      

• Hyresavtal (utkast), våren 2018 (Fastighetskontoret och Liseberg AB)  

• Fastighetsvärde efter tidigare förhandling mellan Fastighetskontoret och Liseberg, 

312 mnkr. 

 

Vid ett förvärv till 312 mnkr och med en beräknad hyra enligt Annordia 

(omsättningsbaserad hyra) samt med fördelning av drift- och skötselkostnader enligt 

utkast till hyresavtal mellan Fastighetskontoret och Liseberg så prognostiserar Higab en 

initial resultatpåverkan enligt nedan i mnkr, baserat på 10-årig cash-flow kalkyl; 
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Intäkter   18,7  

 

Drift & uh     -0,6  

Fast.skatt    -0,8  

Kapitalkostnad -10,9 

Resultat     6,4 

 

I det fall som hotellverksamheten inte når en marknadsmässig omsättning och därigenom 

inte en marknadsmässig omsättningshyra, finns en garantihyra i hyresavtalet. I ett sådant 

läge så blir resultatet enligt nedan, baserat på 10-årig cash-flow kalkyl; 

 

Intäkter   14,4  

 

Drift & uh     -0,6  

Fast.skatt    -0,8  

Kapitalkostnad -10,9 

Resultat     2,1 

 

Vid ett eventuellt förvärv av fastigheten via ett bolag kommer resultatet av fastigheten 

ovan att fördelas mellan det bolag som äger fastigheten och det bolag som förvärvar 

bolaget. 

Älvstranden Utveckling AB 

Älvstranden uppger att det skulle krävas ett aktieägartillskott för förvärvet om bolaget ska 

kunna bibehålla en nödvändig grad av ekonomiskt handlingsutrymme kopplat till 

uppgiften att förverkliga vision Älvstaden.  

Stadshus AB 

Stadshus delar Higabs bedömning att bolaget har finansiella förutsättningar att överta den 

aktuella fastigheten från Liseberg genom förvärv av bolaget Hotell Liseberg Heden AB. 

En ekonomisk analys har gjorts utifrån ett antal förutsättningar och kända faktorer. Det är 

dock svårt att i nuläget bedöma alla ekonomiska konsekvenser för Stadshuskoncernen 

mer i detalj eftersom affärsuppgörelsen mellan Liseberg och Higab kommer att ske i nästa 

steg, under förutsättning att kommunfullmäktige ger Higab i uppdrag att förvärva aktuellt 

bolag. Om Higab får i uppdrag att förvärva aktierna i Hotell Liseberg Heden bör Stadshus 

följa utvecklingen för att försäkra sig om att Higab inte drabbas av ökade kostnader och 

därmed gör en förlust på affären.      

Barn-, jämställdhets-, mångfalds-, miljö- och omvärldsperspektivet 
Stadshus AB har inte funnit några andra aspekter på dessa perspektiv utöver vad som framförs i 

kommunstyrelsens handling med tillhörande bilagor. 

Bilaga 
1. Kommunstyrelsens hemställan 2019-06-12, § 497, dnr 0616/19 

”Fastighetsnämndens förvärv av fastigheten Göteborg Heden 44:1 från Liseberg 

AB” 
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Ärendet  
Ärendet är ett svar på kommunstyrelsens hemställan till Stadshus AB att skyndsamt 

belysa möjligheterna att hitta en alternativ organisatorisk hemvist för fastigheten 

Göteborgs Heden 44:1 inom Stadshuskoncernen.  

Ärendet behandlades första gången i styrelsen för Stadshus 2019-08-26 då styrelsen 

beslutade att återremitterade ärendet till bolaget i syfte att få mer fullödig beskrivning av 

ekonomiska konsekvenser för Higab. Det som är nytt i föreliggande ärende jämfört med 

det ursprungliga beslutsunderlaget är markerat med ett sträck till vänster.   

Beskrivning av ärendet 
Fastighetskontoret och Liseberg har fört förhandling om ett förvärv av fastigheten 

Göteborg Heden 44:1, där Hotell Liseberg är beläget.1 Förhandlingen är föranledd av 

Lisebergs Jubileumsprojekt som avser uppförande av hotell och vattenland i anslutning 

till nöjesparken. Värdet för fastigheten har bedömts av fastighetskontorets värderare till 

290 mnkr och av Svefa till 334 mnkr. Fastighetskontoret och Liseberg är överens om att 

ersättningen för fastigheten ska uppgå till 312 mnkr. 

Grunden till att Liseberg önskar avyttra fastigheten Hotell Liseberg Heden är det beslut 

att planera för avyttring och återkomma med förslag till kommunfullmäktige som fattades 

efter bolagsutredningen, i kommunfullmäktige 5 juni 2014 §15. 

Försäljningsbeslutet förstärktes även i underlaget till beslut för Jubileumsprojektet, i 

kommunfullmäktige 23 februari 2017 §7, att återkomma med förslag till 

kommunfullmäktige gällande avyttring av fastigheten Hotell Liseberg Heden 

Liseberg önskar och avser att sälja Heden 44:1 i bolagsform, vilket är ett vanligt 

förfarande vid fastighetsförsäljningar. Det innebär att köparen förvärvar aktierna i det 

bolag som äger fastigheten (Hotell Liseberg Heden AB) och inte fastigheten som sådan. 

Enligt Liseberg skulle en försäljning av fastigheten, till skillnad från en försäljning av 

aktier, utlösa en skatteeffekt hos det säljande bolaget om ca 63 mnkr. En sådan 

transaktion skulle enligt Liseberg få allvarliga konsekvenser för Lisebergs kassaflöde och 

möjlighet att finansiera Jubileumsprojektet. 

I tjänsteutlåtandet till fastighetsnämnden uppger fastighetskontoret att ett förvärv av den 

aktuella fastigheten förutsätter ett bemyndigande av kommunfullmäktige på grund av 

gällande beloppsgräns om 30 mnkr för fastighetsnämndens fastighetsförvärv och för att 

förvärvet bedöms utgöra en principiellt viktig fråga (daterat 2019-03-18, dnr 1166/19). 

Vidare uppger fastighetskontoret att ett förvärv av fastigheten i bolagsform ”inte vore 

önskvärt och/eller lämpligt”, bland annat på grund av att fastighetsnämnden inte ska äga 

bolag (se bilaga). Fastighetsnämnden beslutade att hemställa till kommunfullmäktige om 

bemyndigande att förvärva fastigheten Heden 44:1, ej i bolagsform, samt om utökad 

investeringsram med 312 miljoner kronor.  

Vid beredningen av ärendet till kommunstyrelsen har stadsledningskontoret uppfattat att 

det kan finnas möjlighet till hemvist för fastigheten Heden 44:1 inom Stadshuskoncernen. 

Utifrån tanken att fortsatt bedriva hotellverksamhet inom fastigheten samt att bibehålla en 

långsiktig strategisk rådighet över fastigheten föreslog därför stadsledningskontoret 

                                                      
1 Med fastighet avses här både mark och den hotellbyggnad som är uppförd på marken.  
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kommunstyrelsen att hemställa Stadshus AB att skyndsamt belysa alternativ legal 

hemvist för fastigheten inom Stadshuskoncernen.  

Placering inom lokalkoncernen 

Av de sju helägda och direktunderställda dotterbolag/underkoncerner till Stadshus AB 

bedöms en placering inom lokalkoncernen som mest lämplig. Stadshus har fört dialog på 

tjänstepersonsnivå med Higab och Älvstranden Utveckling. Utifrån dialogen har bolagen 

ombetts att utröna förutsättningarna för förvärv av aktuell fastighet från Liseberg.  

Älvstranden gör på tjänstemannanivån bedömningen att fastigheten skulle kunna hanteras 

inom ramen för bolagets verksamhet att äga och exploatera fastigheter i 

utvecklingsområden. Men för att bibehålla en nödvändig grad av ekonomiskt 

handlingsutrymme kopplat till uppgiften att förverkliga vision Älvstaden är bedömningen 

att det skulle krävas ett ägartillskott till Älvstranden Utveckling AB för att kunna 

förvärva den aktuella fastigheten.  

Higab gör bedömningen på tjänstemannanivån att bolaget har ekonomiska förutsättningar 

för att ta över fastigheten och att denna skulle passa in i Higabs fastighetsbestånd. 

Bolaget ställer sig positivt till ett förvärv. En förutsättning för förvärvet är att ett 

hyresavtal tecknas mellan det bolag som äger fastigheten och Liseberg med samma 

villkor som förhandlats fram i det utkast till hyresavtal som tagits fram mellan 

fastighetskontoret och Liseberg. 

Förvärv av aktier och/eller bolag är enligt stadens gällande riktlinjer en fråga av 

principiell beskaffenhet enligt kap. 10 § 3 kommunallagen (2017:725).2 I frågor av sådan 

karaktär ska kommunfullmäktiges ställningstagande inhämtas. Om kommunfullmäktige 

beslutar att uppdra åt Higab att förvärva fastigheten Heden 44:1 genom förvärv av Hotell 

Liseberg Heden AB har kommunfullmäktige per automatik lämnat sitt ställningstagande i 

frågan.      

Bedömning av Stadshus vd  
Stadshus konstaterar att det finns förutsättningar för en överlåtelse av fastigheten Heden 

44:1 från Liseberg till ett annat bolag inom Stadshuskoncernen genom förvärv av aktierna 

i Hotell Liseberg Heden AB. Bedömningen är att Higab har bäst förutsättningar att 

förvärva bolaget som äger aktuell fastighet, både utifrån ett finansiellt perspektiv och 

genom att affären inte bedöms strida mot bolagets ägardirektiv.   

Fastigheten Heden 44:1 utgör en delmängd av området Heden, ett område som är 

strategiskt viktigt för staden att ha rådighet över. Genom att fastigheten placeras i Higab 

AB behåller staden rådigheten.   

 

Stefan Söderlund 

Vd, Göteborgs Stadshus AB 

 

 

                                                      
2 Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag, KF 2015-02-26, § 12 
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Fastighetsnämndens förvärv av fastigheten 
Göteborg Heden 44:1 från Liseberg AB  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen hemställer till Göteborgs Stadshus AB att skyndsamt belysa 
möjligheterna att hitta en alternativ organisatorisk hemvist för fastigheten Heden 44:1 
inom Göteborgs Stadshus AB koncernen. 

Sammanfattning 
Fastighetskontoret och Liseberg AB har fört förhandling med anledning av 
kommunfullmäktiges uppdrag att Liseberg AB ska sälja fastigheten Göteborg Heden 
44:1, där Hotell Liseberg Heden är beläget. 
Liseberg AB önskar och avser att sälja Heden 44:1 i bolagsform. Detta innebär att 
fastigheten som sådan inte byter ägare på grund av överlåtelsen.  

Fastighetsnämnden beslutade vid nämndmötet den 18 mars 2019 om att hemställa till 
kommunfullmäktige om bemyndigande att förvärva fastigheten Heden 44:1 samt att 
hemställa om utökad investeringsram med 312 miljoner kronor. 

Stadsledningskontoret har under pågående diskussioner mellan Liseberg AB och 
fastighetskontoret uppfattat från Göteborgs Stadshus AB att det kan finnas lämplig 
alternativ legal hemvist för fastigheten Heden 44:1 inom Göteborgs Stadshus AB 
koncernen. Utifrån tanken att fortsatt bedriva hotellverksamhet inom fastigheten samt att 
bibehålla en långsiktig strategisk rådighet över fastigheten föreslår stadsledningskontoret 
att Göteborgs Stadshus AB skyndsamt belyser alternativ legal hemvist för fastigheten 
inom Göteborgs Stadshus AB koncernen.  

Efter att Göteborgs Stadshus AB återkommit med sin bedömning av frågan så kommer 
ärendet åter till kommunstyrelsen som då har att ta ställning till fastighetsnämndens 
hemställan till kommunfullmäktige och ett eventuellt alternativt förslag på legal hemvist 
för fastigheten från Göteborgs Stadshus AB. 

Ekonomiska konsekvenser 
För fastigheten Göteborg Heden 44:1 bedöms värdet enligt pågående användning för 
hotellverksamhet; av fastighetskontorets värderare till 290 mkr och av Svefa till 334 mkr. 
Skillnaden i värdebedömning uppgår således till 44 mkr. Parterna är överens om att 
ersättningen för fastigheten Göteborg Heden 44:1 skall uppgå till 312 mkr om affären 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2019-04-17 
Diarienummer 0616/19 
 

Handläggare 
Bo Carlryd 
Telefon:031- 368 03 29 
E-post: bo.carlryd@stadshuset.goteborg.se  
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genomförs. Detta innebär en tillämpning av riktlinjerna och ett snittvärde mellan de olika 
värderingarna. 

Barn-, jämställdhets-, mångfalds-, miljö- och omvärldsperspektivet 
Stadsledningskontoret har inte funnit några andra aspekter på dessa perspektiv utöver vad som 
framförs i fastighetsnämndens handling. 

Bilaga 
Fastighetsnämnden protokollsutdrag 18 mars 2019, § 55 samt tjänsteutlåtande; Eventuellt 
förvärv av fastigheten Göteborg Heden 44:1 från Liseberg AB. 
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Ärendet  
Kommunstyrelsen hemställer till Göteborgs Stadshus AB att skyndsamt belysa 
möjligheterna att hitta en alternativ organisatorisk hemvist för fastigheten Heden 44:1 
inom Göteborgs Stadshus AB koncernen. 

Beskrivning av ärendet 
Fastighetskontoret och Liseberg AB har fört förhandling med anledning av 
kommunfullmäktiges uppdrag att Liseberg AB ska sälja fastigheten Göteborg Heden 
44:1, där Hotell Liseberg Heden är beläget.  

Fastighetsnämnden beslutade vid nämndmötet den 18 mars 2019 om att hemställa till 
kommunfullmäktige om bemyndigande att förvärva fastigheten Heden 44:1 samt att 
hemställa om utökad investeringsram med 312 miljoner kronor. 

Liseberg AB önskar och avser att sälja Heden 44:1 i bolagsform. Detta innebär att 
fastigheten som sådan inte byter ägare på grund av överlåtelsen. Istället avses aktierna i 
det bolag inom Lisebergskoncernen som äger nämnda fastighet att överlåtas. 

Fastigheten Heden 44:1 utgör en delmängd av heden och det är för kommunen på lång 
sikt strategiskt viktigt att ha rådighet över området. 

Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontoret har under pågående diskussioner mellan Liseberg AB och 
fastighetskontoret uppfattat från Göteborgs Stadshus AB att det kan finnas lämplig 
alternativ legal hemvist för fastigheten Heden 44:1 inom Stadshus AB koncernen. Utifrån 
tanken att fortsatt bedriva hotellverksamhet inom fastigheten samt att bibehålla en 
långsiktig strategisk rådighet över fastigheten föreslår stadsledningskontoret att 
Göteborgs Stadshus AB skyndsamt belyser alternativ legal hemvist för fastigheten inom 
Stadshus AB koncernen. Efter att Göteborgs Stadshus AB återkommit med sin 
bedömning av frågan så kommer ärendet åter till kommunstyrelsen som då har att ta 
ställning till fastighetsnämndens hemställan till kommunfullmäktige och ett eventuellt 
alternativt förslag på legal hemvist för fastigheten från Göteborgs Stadshus AB. 

 

 

 

  

Magnús Sigfússon 

Direktör Stadsutveckling 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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     Bilaga 

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2019-03-18 

Eventuellt förvärv av fastigheten Göteborg 
Heden 44:1 från Liseberg AB m.m.  
§ 55, 1166/19 

Beslut 
Enligt fastighetskontorets förslag: 

1. Fastighetsnämnden beslutar, för egen del och givet kommunfullmäktiges 
bemyndigande enligt punkten 2 nedan samt under förutsättning att 
kommunfullmäktige fattar beslut om att utöka fastighetsnämndens 
investeringsram 2019 jämlikt punkten 3 nedan, att fastigheten Göteborg Heden 
44:1 kan förvärvas till en maximal köpeskilling om 312 mkr och ger 
fastighetskontoret i uppdrag, under förutsättning att överenskommelse kan träffas 
med Liseberg AB, att teckna erforderligt avtal. 

2. Fastighetsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige om bemyndigande, att 
förvärva fastigheten Göteborg Heden 44:1. 

3. Fastighetsnämnden framställer till kommunfullmäktige att utöka nämndens 
investeringsram 2019 med 312 mkr om beslut att förvärva fattas i enlighet med 
punkt 2. 

Handling 
Fastighetskontorets tjänsteutlåtande 2019-03-18 

Protokollsanteckning 
Ali Moeeni (S) deltar inte i handläggningen på grund av jäv. 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 

Dag för justering 
2019-04-02 

Vid protokollet 

Sekreterare 

Sirpa Bernhardsson 

Ordförande 

David Lega 

 Justerande Emmali Jansson 
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Eventuellt förvärv av fastigheten Göteborg 
Heden 44:1 från med Liseberg AB m m 
 

Förslag till beslut 

I Fastighetsnämnden 

1. Fastighetsnämnden beslutar, för egen del och givet kommunfullmäktiges 
bemyndigande enligt punkten 2 nedan samt under förutsättning att 
kommunfullmäktige fattar beslut om att utöka fastighetsnämndens 
investeringsram 2019 jämlikt punkten 3 nedan, att fastigheten Göteborg Heden 
44:1 kan förvärvas till en maximal köpeskilling om 312 mkr och ger 
fastighetskontoret i uppdrag, under förutsättning att överenskommelse kan träffas 
med Liseberg AB, att teckna erforderligt avtal. 

2. Fastighetsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige om bemyndigande, att 
förvärva fastigheten Göteborg Heden 44:1. 

3. Fastighetsnämnden framställer till kommunfullmäktige att utöka nämndens 
investeringsram 2019 med 312 mkr om beslut att förvärva fattas i enlighet med 
punkt 2. 
 

Sammanfattning 
Fastighetskontoret och Liseberg AB har fört förhandling om ett förvärv av fastigheten 
Göteborg Heden 44:1, där Hotell Liseberg Heden är beläget. Förhandlingen är föranledd 
av det s k Jubileumsprojektet som avser uppförande av hotell och vattenland i anslutning 
till Lisebergs nöjespark. Projektet förutsätter att Liseberg förvärvar mark av Staden. 
Vidare ska Liseberg förvärva mark av Staden avseende byggrätt för centrumändamål m m 
i anslutning till Västlänkens station Korsvägen. 

Förhandlingarna har förts samlat med syfte att försöka uppnå en ”paketlösning”.  

Det föreligger en skillnad i värdeuppfattning mellan Fastighetskontoret och Liseberg vad 
avser fastigheten Göteborg Heden 44:1 och även beträffande markförvärvet för 
Jubileumsprojektet. 

Ekonomiska konsekvenser 
Ett förvärv av Heden 44:1 innebär en utgift om 312 mkr enligt överenskommelse mellan 
parterna. Fastighetsnämnden behöver få ett utökat investeringsutrymme om 312 mkr då 
ett sådant förvärv inte ryms inom befintlig ram. Beträffande markförsäljning i 
detaljplanen för ”nöjespark och hotell söder om Liseberg” pågår förhandling. För 

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2019-03-18 
Diarienummer 1166/19 
 

Handläggare 
Hans Johansson 
Telefon:031-368 09 69 
E-post: hans.johansson@fastighet.goteborg.se  
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”Västlänken, Station Korsvägen” uppgår intäkten till ca 16 mkr enligt överenskommelse 
mellan parterna.  

Barnperspektivet 
Förvaltningen/bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv. 

Mångfaldsperspektivet 
Förvaltningen/bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv. 

Jämställdhetsperspektivet 
Förvaltningen/bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv. 

Miljöperspektivet 
Förvaltningen/bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv. 

Omvärldsperspektivet 
Förvaltningen/bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv. 

Bilagor 
1. Karta redovisande fastigheten Heden 44:1 
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Ärendet  
Ärendet avser fastighetsnämndens ställningstagande till ett förvärv av fastigheten Heden 
44:1. 

Beskrivning av ärendet 

Bakgrund 

Fastighetskontoret och Liseberg AB (”Liseberg”) har fört förhandling med anledning av 
kommunfullmäktiges uppdrag att Liseberg ska sälja fastigheten Göteborg Heden 44:1, 
där Hotell Liseberg Heden är beläget. Försäljningen är föranledd av Lisebergs planerade 
utveckling av det s k Jubileumsprojektet; omfattande hotell och vattenland i anslutning 
till Lisebergs nöjespark. 

För Jubileumsprojektet pågår ett detaljplanearbete; ”detaljplan för nöjespark och hotell 
söder om Liseberg”. För genomförande av denna detaljplan förutsätts att Liseberg av 
Staden förvärvar blivande kvartersmark för hotell, nöjespark och badanläggning. 
Förhandlingar om markförvärvet förs med Liseberg. 

Liseberg berörs även av detaljplan för ”Västlänken, Station Korsvägen med omgivning”. 
Avsikten är att Liseberg av staden ska förvärva del av byggrätt för centrumändamål mm. 
Även här förs förhandling med Liseberg. 

Parterna har fört de nämnda förhandlingarna samlat och prövat möjligheten till en 
”paketlösning”. 

Jubileumsprojektet och Hotell Liseberg Heden 

Liseberg har redovisat att försäljningen av Hotell Liseberg Heden är en väsentlig 
förutsättning för finansiering av Lisebergs planerade utveckling av Jubileumsprojektet, 
det vill säga vattenpark och tematiserat boende i anslutning till Lisebergsparken. 
Försäljningen beräknades i kalkylen medföra ett för Jubileumsprojektet nödvändigt 
nettokapitaltillskott om 215 mkr i 2016 års penningnivå. 

Liseberg har vidare redovisat att bolaget önskar och avser att sälja Heden 44:1 i 
bolagsform. Detta innebär att fastigheten som sådan inte byter ägare på grund av 
överlåtelsen. Istället avses aktierna i det bolag inom Lisebergskoncernen som äger 
nämnda fastighet att överlåtas. 

Det är Lisebergs uppfattning, att en försäljning på den öppna marknaden av Heden 44:1 
är ett alternativ att föredra, både för verksamheten och för Staden.  

Liseberg har även redovisat att en kommunintern transaktion, där försäljning inte sker i 
bolagsform, skulle utlösa en skatteeffekt hos det överlåtande bolaget om ca 63 mkr. En 
sådan transaktion skulle enligt Liseberg att få allvarliga konsekvenser för Lisebergs 
kassaflöde och möjlighet att finansiera Jubileumsprojektet.  

Liseberg har redovisat att en ny ägare av fastigheten, i avvaktan på ny detaljplan med 
syfte att omdana hela eller delar av Heden, måste genomföra omfattande investeringar i 
fastigheten. Investeringar, som Liseberg har hållit igen med de senaste 5-6 åren.  
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Värdering 

Liseberg och Staden har var för sig tagit fram värderingar av fastigheten Göteborg Heden 
44:1 och av den mark som ska överföras i nämnda detaljplaner. För Stadens räkning har 
fastighetskontorets (FK) värderare utfört värderingarna och Liseberg har anlitat Svefa. 

För fastigheten Göteborg Heden 44:1 bedöms värdet enligt pågående användning för 
hotellverksamhet; av FKs värderare till 290 mkr och av Svefa till 334 mkr. Skillnaden i 
värdebedömning uppgår således till 44 mkr 

Paketlösning 

I förhandlingarna mellan parterna har som nämnts en möjlighet till ”paketlösning” 
prövats. 

Vid förhandlingarna har parterna beaktat ”Göteborgs Stads riktlinje vid överlåtelse av 
fastigheter mellan stadens bolag och kommunen genom fastighetsnämnden”. I detta 
sammanhang bör noteras att marköverlåtelserna för Jubileumsprojektet och inom Station 
Korsvägen avser ett av fastighetskontoret initierat plangenomförande. Försäljningen av 
fastigheten Göteborg Heden 44:1 har däremot inte någon sådan (direkt) 
plangenomförandeaspekt och har initierats av Liseberg. 

Enligt riktlinjerna ska överlåtelser ske till marknadsvärde. I de fall när fastighetskontorets 
värderare och den externa värderaren kommit fram till olika värden, ska ett snittvärde 
tillämpas när skillnaden i värde inte överstiger 15 procent. 

Riktlinjerna är primärt avsedda att tillämpas vid marköverlåtelse i samband med 
exploatering. Något hänsynstagande till uppkommande skatteeffekter av att avyttra 
fastigheter som ”paketerats” i bolag igår inte i riktlinjerna, vilket är en följd av att 
överlåtelser ska ske enligt marknadsmässiga principer. 

Parterna är överens om att ersättningen för fastigheten Göteborg Heden 44:1 skall uppgå 
till 312 mkr. Detta innebär en tillämpning av riktlinjerna och ett snittvärde mellan de 
olika värderingarna. 

Beträffande Jubileumsprojektet pågår förhandling mellan parterna. 

Förvaltningens/bolagets bedömning 
Försäljningen av fastigheten Göteborg Heden 44:1 är ett av Liseberg initierat ärende där 
fastighetsnämnden enligt de nämnda riktlinjerna först har att ta ställning till om 
fastigheten ska förvärvas eller inte. Vid ett positivt ställningstagande ska skillnader i 
värdebedömning behandlas enligt riktlinjerna. Skillnaden i värdebedömningarna för 
fastigheten Göteborg Heden 44:1 uppgår till ca 15 %. Med tillämpning av riktlinjerna 
bedömer fastighetskontoret att fastigheten Göteborg Heden 44:1 kan förvärvas till en 
köpeskilling om högst 312 mkr.  

Ett förvärv av fastigheten Göteborg Heden 44:1 förutsätter ett bemyndigande av 
kommunfullmäktige på grund av gällande beloppsgräns om 30 mkr för 
fastighetsnämndens fastighetsförvärv; men även för att förvärvet bedöms utgöra en 
principiellt viktig fråga. 

Fastigheten Heden 44:1 utgör en delmängd av heden och det är för kommunen på lång 
sikt strategiskt viktigt att ha rådighet över området.  
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Fastighetskontoret har utrett möjligheten till ett förvärv av Heden 44:1 i bolagsform och 
bedömer att detta inte vore önskvärt och/eller lämpligt. Nu sagda ställningstagande från 
kontorets sida baserar sig på flera faktorer. Bland annat skall Stadshus AB enligt sitt 
styrdokument vara ägare av alla kommunala bolag. Om styrdokumentet för Stadshus AB 
skulle ändras och medge att Fastighetsnämnden kan äga bolag måste nämnden rätta sig 
efter och bygga upp kompetens kring alla regler, såsom bokförings- och skatteregler som 
styr bolag, vilka inte är samma som styr kommunala nämnder. Separat systemstöd för 
hantering och rapportering av ekonomi och arvoden skulle behövas. En bolagsstyrelse 
skulle behöva tillsättas med kontinuerliga styrelsemöten. Om bolaget på kort eller lång 
sikt avvecklas för att marken skall användas i kommunen kommer skatten att belasta 
kommunen. Om Fastighetsnämnden förvärvar bolaget för att skatten inte skall utlösas i 
Liseberg AB, innebär bara att skatten flyttas och belastar skattekollektivet, såvida bolaget 
på sikt inte säljs på nytt.  

 

 

Martin Öbo  Elisabet Gondinger 
Fastighetsdirektör  Avdelningschef 
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Kommunstyrelsens hemställan till Stadshus 
att utreda alternativ organisatorisk hemvist 
för fastigheten Heden 44:1 inom 
Stadshuskoncernen  

Förslag till beslut 
I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB: 

1. Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige föreslås ge Higab AB i uppdrag att 

överta fastigheten Heden 44:1 från Liseberg AB genom förvärv av Hotell 

Liseberg Heden AB.  

2. Uppdraget från kommunstyrelsen förklaras som fullgjort. 

Sammanfattning 
Fastighetskontoret och Liseberg AB [nedan Liseberg] har fört förhandling om ett förvärv 

av fastigheten Göteborg Heden 44:1, där Hotell Liseberg är beläget. Förhandlingen är 

föranledd av Lisebergs Jubileumsprojekt som avser uppförande av hotell och vattenland i 

anslutning till nöjesparken. Värdet för fastigheten har bedömts av fastighetskontorets 

värderare till 290 mnkr och av Svefa till 334 mnkr. Fastighetskontoret och Liseberg är 

överens om att ersättningen för fastigheten ska uppgå till 312 mnkr.  

Liseberg önskar och avser att sälja Heden 44:1 i bolagsform, vilket är ett vanligt 

förfarande vid fastighetsförsäljningar, för att inte utlösa en skatteeffekt om 63 mnkr. 

Fastighetsnämnden bedömer dock att nämnden inte ska förvärva fastigheten i bolagsform. 

Istället beslutade nämnden att hemställa till kommunfullmäktige om bemyndigande att 

förvärva fastigheten och om utökad investeringsram med 312 miljoner kronor. 

Vid beredningen av ärendet till kommunstyrelsen har stadsledningskontoret uppfattat att 

det kan finnas möjlighet till hemvist för fastigheten Heden 44:1 inom Stadshuskoncernen.  

Stadshus har bett Higab AB [nedan Higab] och Älvstranden Utveckling AB [nedan 

Älvstranden] att utreda förutsättningarna för att ta över fastigheten från Liseberg. 

Bedömningen är att Higab har bäst förutsättningar, både ekonomiskt och utifrån sitt 

grunduppdrag så som det är formulerat i ägardirektivet. Genom att låta Higab förvärva 

fastigheten behåller staden rådigheten över det strategiskt viktiga området. Dessutom 

utlöser den koncerninterna transaktionen inte någon skatteeffekt om ca 63 mnkr, vilket 

hade varit fallet om fastigheten såldes till Fastighetsnämnden.    

Göteborgs Stadshus AB 

 
  

  

Beslutsunderlag K 

Styrelsen 2019-08-26 

Diarienummer 0064/19 

 

Handläggare: Andreja Sarcevic, bolagsansvarig 

Telefon: 031-368 54 61 

E-post: andreja.sarcevic@gshab.goteborg.se  
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Stadshus föreslår därför kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att uppdra åt Higab 

att överta fastigheten Heden 44:1 från Liseberg genom förvärv av Hotell Liseberg Heden 

AB.  

Ekonomiska konsekvenser 
En transaktion mellan Higab och Liseberg, alternativt mellan Älvstranden och Liseberg, 

ska betraktas som en koncernintern transaktion eftersom bolagen ingår i Stadshus AB 

koncernen. En av bärande principerna vid koncerninterna transaktioner är en 

kostnadsneutral värdeöverföring, vilket betyder att beskattningsunderlaget inte ska öka.  

I syfte att få ett så korrekt marknadsvärde som möjligt har det gjorts två värderingar av 

fastigheten Heden 44:1. Värdet, enligt pågående användning för hotellverksamhet, 

bedöms av fastighetskontorets värderare till 290 mnkr och av Svefa till 334 mnkr. 

Fastighetskontoret och Liseberg har förhandlat fram ett värde på fastigheten som uppgår 

till 312 mnkr och det är samma belopp som Higab har använt som utgångspunkt i sina 

beräkningar. Av underlaget som Stadshus har tagit del av avser Liseberg sälja fastigheten 

till fastighetsnämnden i bolagsform för att inte utlösa en skatteeffekt om 63 mnkr då detta 

enligt Liseberg skulle få allvarliga konsekvenser för bolagets kassaflöde och möjlighet att 

finansiera Jubileumsprojektet.  

Higab bedömer att bolaget har ekonomiska förutsättningar för att ta över aktuell fastighet 

från Liseberg, under förutsättning att ett hyresavtal tecknas mellan det bolag som äger 

fastigheten och Liseberg med samma villkor som förhandlats fram i det utkast till 

hyresavtal som tagits fram mellan fastighetskontoret och Liseberg. Älvstranden uppger 

att det skulle krävas ett aktieägartillskott för förvärvet om bolaget ska kunna bibehålla en 

nödvändig grad av ekonomiskt handlingsutrymme kopplat till uppgiften att förverkliga 

vision Älvstaden.  

Stadshus delar Higabs bedömning att bolaget har ekonomiska förutsättningar att överta 

den aktuella fastigheten från Liseberg genom förvärv av bolaget Hotell Liseberg Heden 

AB. Det är samtidigt svårt att i nuläget uppskatta de ekonomiska konsekvenserna mer i 

detalj eftersom affärsuppgörelsen mellan Liseberg och Higab kommer att ske i nästa steg, 

under förutsättning att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutar enligt 

förslaget. Om Higab får i uppdrag att förvärva fastigheten Heden 44:1 är det viktigt att 

ägaren säkerställer framgent att Higab inte drabbas av ökade kostnader och därmed gör en 

förlust på affären.      

Barn-, jämställdhets-, mångfalds-, miljö- och omvärldsperspektivet 
Stadshus AB har inte funnit några andra aspekter på dessa perspektiv utöver vad som framförs i 

kommunstyrelsens handling med tillhörande bilagor. 

Bilaga 
1. Kommunstyrelsens hemställan 2019-06-12, § 497, dnr 0616/19 

”Fastighetsnämndens förvärv av fastigheten Göteborg Heden 44:1 från Liseberg 

AB” 
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Ärendet  
Ärendet är ett svar på kommunstyrelsens hemställan till Stadshus AB att skyndsamt 

belysa möjligheterna att hitta en alternativ organisatorisk hemvist för fastigheten 

Göteborgs Heden 44:1 inom Stadshuskoncernen.  

Beskrivning av ärendet 
Fastighetskontoret och Liseberg har fört förhandling om ett förvärv av fastigheten 

Göteborg Heden 44:1, där Hotell Liseberg är beläget.1 Förhandlingen är föranledd av 

Lisebergs Jubileumsprojekt som avser uppförande av hotell och vattenland i anslutning 

till nöjesparken. Värdet för fastigheten har bedömts av fastighetskontorets värderare till 

290 mnkr och av Svefa till 334 mnkr. Fastighetskontoret och Liseberg är överens om att 

ersättningen för fastigheten ska uppgå till 312 mnkr. 

Liseberg önskar och avser att sälja Heden 44:1 i bolagsform, vilket är ett vanligt 

förfarande vid fastighetsförsäljningar. Det innebär att köparen förvärvar aktierna i det 

bolag som äger fastigheten (Hotell Liseberg Heden AB) och inte fastigheten som sådan. 

Enligt Liseberg skulle en försäljning av fastigheten, till skillnad från en försäljning av 

aktier, utlösa en skatteeffekt hos det säljande bolaget om ca 63 mnkr. En sådan 

transaktion skulle enligt Liseberg få allvarliga konsekvenser för Lisebergs kassaflöde och 

möjlighet att finansiera Jubileumsprojektet. 

I tjänsteutlåtandet till fastighetsnämnden uppger fastighetskontoret att ett förvärv av den 

aktuella fastigheten förutsätter ett bemyndigande av kommunfullmäktige på grund av 

gällande beloppsgräns om 30 mnkr för fastighetsnämndens fastighetsförvärv och för att 

förvärvet bedöms utgöra en principiellt viktig fråga (daterat 2019-03-18, dnr 1166/19). 

Vidare uppger fastighetskontoret att ett förvärv av fastigheten i bolagsform ”inte vore 

önskvärt och/eller lämpligt”, bland annat på grund av att fastighetsnämnden inte ska äga 

bolag (se bilaga). Fastighetsnämnden beslutade att hemställa till kommunfullmäktige om 

bemyndigande att förvärva fastigheten Heden 44:1, ej i bolagsform, samt om utökad 

investeringsram med 312 miljoner kronor.  

Vid beredningen av ärendet till kommunstyrelsen har stadsledningskontoret uppfattat att 

det kan finnas möjlighet till hemvist för fastigheten Heden 44:1 inom Stadshuskoncernen. 

Utifrån tanken att fortsatt bedriva hotellverksamhet inom fastigheten samt att bibehålla en 

långsiktig strategisk rådighet över fastigheten föreslog därför stadsledningskontoret 

kommunstyrelsen att hemställa Stadshus AB att skyndsamt belysa alternativ legal 

hemvist för fastigheten inom Stadshuskoncernen.  

Placering inom lokalkoncernen 

Av de sju helägda och direktunderställda dotterbolag/underkoncerner till Stadshus AB 

bedöms en placering inom lokalkoncernen som mest lämplig. Stadshus har fört dialog på 

tjänstepersonsnivå med Higab och Älvstranden Utveckling. Utifrån dialogen har bolagen 

ombetts att utröna förutsättningarna för förvärv av aktuell fastighet från Liseberg.  

Älvstranden gör på tjänstemannanivån bedömningen att fastigheten skulle kunna hanteras 

inom ramen för bolagets verksamhet att äga och exploatera fastigheter i 

utvecklingsområden. Men för att bibehålla en nödvändig grad av ekonomiskt 

handlingsutrymme kopplat till uppgiften att förverkliga vision Älvstaden är bedömningen 

                                                      
1 Med fastighet avses här både mark och den hotellbyggnad som är uppförd på marken.  
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att det skulle krävas ett ägartillskott till Älvstranden Utveckling AB för att kunna 

förvärva den aktuella fastigheten.  

Higab gör bedömningen på tjänstemannanivån att bolaget har ekonomiska förutsättningar 

för att ta över fastigheten och att denna skulle passa in i Higabs fastighetsbestånd. 

Bolaget ställer sig positivt till ett förvärv. En förutsättning för förvärvet är att ett 

hyresavtal tecknas mellan det bolag som äger fastigheten och Liseberg med samma 

villkor som förhandlats fram i det utkast till hyresavtal som tagits fram mellan 

fastighetskontoret och Liseberg. 

Förvärv av aktier och/eller bolag är enligt stadens gällande riktlinjer en fråga av 

principiell beskaffenhet enligt kap. 10 § 3 kommunallagen (2017:725).2 I frågor av sådan 

karaktär ska kommunfullmäktiges ställningstagande inhämtas. Om kommunfullmäktige 

beslutar att uppdra åt Higab att förvärva fastigheten Heden 44:1 genom förvärv av Hotell 

Liseberg Heden AB har kommunfullmäktige per automatik lämnat sitt ställningstagande i 

frågan.      

Bedömning av Stadshus vd  
Stadshus konstaterar att det finns förutsättningar för en överlåtelse av fastigheten Heden 

44:1 från Liseberg till ett annat bolag inom Stadshuskoncernen. Bedömningen är att 

Higab har bäst förutsättningar att ta över fastigheten, både ekonomiskt och för att det 

överensstämmer med bolagets uppdrag och roll så som det uttrycks i ägardirektivet.  

Fastigheten Heden 44:1 utgör en delmängd av området Heden, ett område som är 

strategiskt viktigt för staden att ha rådighet över. Genom att fastigheten placeras i Higab 

AB behåller staden rådigheten.   

 

Stefan Söderlund 

Vd, Göteborgs Stadshus AB 

 

 

                                                      
2 Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag, KF 2015-02-26, § 12 
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Fastighetsnämndens förvärv av fastigheten 
Göteborg Heden 44:1 från Liseberg AB  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen hemställer till Göteborgs Stadshus AB att skyndsamt belysa 
möjligheterna att hitta en alternativ organisatorisk hemvist för fastigheten Heden 44:1 
inom Göteborgs Stadshus AB koncernen. 

Sammanfattning 
Fastighetskontoret och Liseberg AB har fört förhandling med anledning av 
kommunfullmäktiges uppdrag att Liseberg AB ska sälja fastigheten Göteborg Heden 
44:1, där Hotell Liseberg Heden är beläget. 
Liseberg AB önskar och avser att sälja Heden 44:1 i bolagsform. Detta innebär att 
fastigheten som sådan inte byter ägare på grund av överlåtelsen.  

Fastighetsnämnden beslutade vid nämndmötet den 18 mars 2019 om att hemställa till 
kommunfullmäktige om bemyndigande att förvärva fastigheten Heden 44:1 samt att 
hemställa om utökad investeringsram med 312 miljoner kronor. 

Stadsledningskontoret har under pågående diskussioner mellan Liseberg AB och 
fastighetskontoret uppfattat från Göteborgs Stadshus AB att det kan finnas lämplig 
alternativ legal hemvist för fastigheten Heden 44:1 inom Göteborgs Stadshus AB 
koncernen. Utifrån tanken att fortsatt bedriva hotellverksamhet inom fastigheten samt att 
bibehålla en långsiktig strategisk rådighet över fastigheten föreslår stadsledningskontoret 
att Göteborgs Stadshus AB skyndsamt belyser alternativ legal hemvist för fastigheten 
inom Göteborgs Stadshus AB koncernen.  

Efter att Göteborgs Stadshus AB återkommit med sin bedömning av frågan så kommer 
ärendet åter till kommunstyrelsen som då har att ta ställning till fastighetsnämndens 
hemställan till kommunfullmäktige och ett eventuellt alternativt förslag på legal hemvist 
för fastigheten från Göteborgs Stadshus AB. 

Ekonomiska konsekvenser 
För fastigheten Göteborg Heden 44:1 bedöms värdet enligt pågående användning för 
hotellverksamhet; av fastighetskontorets värderare till 290 mkr och av Svefa till 334 mkr. 
Skillnaden i värdebedömning uppgår således till 44 mkr. Parterna är överens om att 
ersättningen för fastigheten Göteborg Heden 44:1 skall uppgå till 312 mkr om affären 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2019-04-17 
Diarienummer 0616/19 
 

Handläggare 
Bo Carlryd 
Telefon:031- 368 03 29 
E-post: bo.carlryd@stadshuset.goteborg.se  
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genomförs. Detta innebär en tillämpning av riktlinjerna och ett snittvärde mellan de olika 
värderingarna. 

Barn-, jämställdhets-, mångfalds-, miljö- och omvärldsperspektivet 
Stadsledningskontoret har inte funnit några andra aspekter på dessa perspektiv utöver vad som 
framförs i fastighetsnämndens handling. 

Bilaga 
Fastighetsnämnden protokollsutdrag 18 mars 2019, § 55 samt tjänsteutlåtande; Eventuellt 
förvärv av fastigheten Göteborg Heden 44:1 från Liseberg AB. 
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Ärendet  
Kommunstyrelsen hemställer till Göteborgs Stadshus AB att skyndsamt belysa 
möjligheterna att hitta en alternativ organisatorisk hemvist för fastigheten Heden 44:1 
inom Göteborgs Stadshus AB koncernen. 

Beskrivning av ärendet 
Fastighetskontoret och Liseberg AB har fört förhandling med anledning av 
kommunfullmäktiges uppdrag att Liseberg AB ska sälja fastigheten Göteborg Heden 
44:1, där Hotell Liseberg Heden är beläget.  

Fastighetsnämnden beslutade vid nämndmötet den 18 mars 2019 om att hemställa till 
kommunfullmäktige om bemyndigande att förvärva fastigheten Heden 44:1 samt att 
hemställa om utökad investeringsram med 312 miljoner kronor. 

Liseberg AB önskar och avser att sälja Heden 44:1 i bolagsform. Detta innebär att 
fastigheten som sådan inte byter ägare på grund av överlåtelsen. Istället avses aktierna i 
det bolag inom Lisebergskoncernen som äger nämnda fastighet att överlåtas. 

Fastigheten Heden 44:1 utgör en delmängd av heden och det är för kommunen på lång 
sikt strategiskt viktigt att ha rådighet över området. 

Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontoret har under pågående diskussioner mellan Liseberg AB och 
fastighetskontoret uppfattat från Göteborgs Stadshus AB att det kan finnas lämplig 
alternativ legal hemvist för fastigheten Heden 44:1 inom Stadshus AB koncernen. Utifrån 
tanken att fortsatt bedriva hotellverksamhet inom fastigheten samt att bibehålla en 
långsiktig strategisk rådighet över fastigheten föreslår stadsledningskontoret att 
Göteborgs Stadshus AB skyndsamt belyser alternativ legal hemvist för fastigheten inom 
Stadshus AB koncernen. Efter att Göteborgs Stadshus AB återkommit med sin 
bedömning av frågan så kommer ärendet åter till kommunstyrelsen som då har att ta 
ställning till fastighetsnämndens hemställan till kommunfullmäktige och ett eventuellt 
alternativt förslag på legal hemvist för fastigheten från Göteborgs Stadshus AB. 

 

 

 

  

Magnús Sigfússon 

Direktör Stadsutveckling 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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     Bilaga 

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2019-03-18 

Eventuellt förvärv av fastigheten Göteborg 
Heden 44:1 från Liseberg AB m.m.  
§ 55, 1166/19 

Beslut 
Enligt fastighetskontorets förslag: 

1. Fastighetsnämnden beslutar, för egen del och givet kommunfullmäktiges 
bemyndigande enligt punkten 2 nedan samt under förutsättning att 
kommunfullmäktige fattar beslut om att utöka fastighetsnämndens 
investeringsram 2019 jämlikt punkten 3 nedan, att fastigheten Göteborg Heden 
44:1 kan förvärvas till en maximal köpeskilling om 312 mkr och ger 
fastighetskontoret i uppdrag, under förutsättning att överenskommelse kan träffas 
med Liseberg AB, att teckna erforderligt avtal. 

2. Fastighetsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige om bemyndigande, att 
förvärva fastigheten Göteborg Heden 44:1. 

3. Fastighetsnämnden framställer till kommunfullmäktige att utöka nämndens 
investeringsram 2019 med 312 mkr om beslut att förvärva fattas i enlighet med 
punkt 2. 

Handling 
Fastighetskontorets tjänsteutlåtande 2019-03-18 

Protokollsanteckning 
Ali Moeeni (S) deltar inte i handläggningen på grund av jäv. 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 

Dag för justering 
2019-04-02 

Vid protokollet 

Sekreterare 

Sirpa Bernhardsson 

Ordförande 

David Lega 

 Justerande Emmali Jansson 
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Eventuellt förvärv av fastigheten Göteborg 
Heden 44:1 från med Liseberg AB m m 
 

Förslag till beslut 

I Fastighetsnämnden 

1. Fastighetsnämnden beslutar, för egen del och givet kommunfullmäktiges 
bemyndigande enligt punkten 2 nedan samt under förutsättning att 
kommunfullmäktige fattar beslut om att utöka fastighetsnämndens 
investeringsram 2019 jämlikt punkten 3 nedan, att fastigheten Göteborg Heden 
44:1 kan förvärvas till en maximal köpeskilling om 312 mkr och ger 
fastighetskontoret i uppdrag, under förutsättning att överenskommelse kan träffas 
med Liseberg AB, att teckna erforderligt avtal. 

2. Fastighetsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige om bemyndigande, att 
förvärva fastigheten Göteborg Heden 44:1. 

3. Fastighetsnämnden framställer till kommunfullmäktige att utöka nämndens 
investeringsram 2019 med 312 mkr om beslut att förvärva fattas i enlighet med 
punkt 2. 
 

Sammanfattning 
Fastighetskontoret och Liseberg AB har fört förhandling om ett förvärv av fastigheten 
Göteborg Heden 44:1, där Hotell Liseberg Heden är beläget. Förhandlingen är föranledd 
av det s k Jubileumsprojektet som avser uppförande av hotell och vattenland i anslutning 
till Lisebergs nöjespark. Projektet förutsätter att Liseberg förvärvar mark av Staden. 
Vidare ska Liseberg förvärva mark av Staden avseende byggrätt för centrumändamål m m 
i anslutning till Västlänkens station Korsvägen. 

Förhandlingarna har förts samlat med syfte att försöka uppnå en ”paketlösning”.  

Det föreligger en skillnad i värdeuppfattning mellan Fastighetskontoret och Liseberg vad 
avser fastigheten Göteborg Heden 44:1 och även beträffande markförvärvet för 
Jubileumsprojektet. 

Ekonomiska konsekvenser 
Ett förvärv av Heden 44:1 innebär en utgift om 312 mkr enligt överenskommelse mellan 
parterna. Fastighetsnämnden behöver få ett utökat investeringsutrymme om 312 mkr då 
ett sådant förvärv inte ryms inom befintlig ram. Beträffande markförsäljning i 
detaljplanen för ”nöjespark och hotell söder om Liseberg” pågår förhandling. För 

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2019-03-18 
Diarienummer 1166/19 
 

Handläggare 
Hans Johansson 
Telefon:031-368 09 69 
E-post: hans.johansson@fastighet.goteborg.se  
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”Västlänken, Station Korsvägen” uppgår intäkten till ca 16 mkr enligt överenskommelse 
mellan parterna.  

Barnperspektivet 
Förvaltningen/bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv. 

Mångfaldsperspektivet 
Förvaltningen/bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv. 

Jämställdhetsperspektivet 
Förvaltningen/bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv. 

Miljöperspektivet 
Förvaltningen/bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv. 

Omvärldsperspektivet 
Förvaltningen/bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv. 

Bilagor 
1. Karta redovisande fastigheten Heden 44:1 
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Ärendet  
Ärendet avser fastighetsnämndens ställningstagande till ett förvärv av fastigheten Heden 
44:1. 

Beskrivning av ärendet 

Bakgrund 

Fastighetskontoret och Liseberg AB (”Liseberg”) har fört förhandling med anledning av 
kommunfullmäktiges uppdrag att Liseberg ska sälja fastigheten Göteborg Heden 44:1, 
där Hotell Liseberg Heden är beläget. Försäljningen är föranledd av Lisebergs planerade 
utveckling av det s k Jubileumsprojektet; omfattande hotell och vattenland i anslutning 
till Lisebergs nöjespark. 

För Jubileumsprojektet pågår ett detaljplanearbete; ”detaljplan för nöjespark och hotell 
söder om Liseberg”. För genomförande av denna detaljplan förutsätts att Liseberg av 
Staden förvärvar blivande kvartersmark för hotell, nöjespark och badanläggning. 
Förhandlingar om markförvärvet förs med Liseberg. 

Liseberg berörs även av detaljplan för ”Västlänken, Station Korsvägen med omgivning”. 
Avsikten är att Liseberg av staden ska förvärva del av byggrätt för centrumändamål mm. 
Även här förs förhandling med Liseberg. 

Parterna har fört de nämnda förhandlingarna samlat och prövat möjligheten till en 
”paketlösning”. 

Jubileumsprojektet och Hotell Liseberg Heden 

Liseberg har redovisat att försäljningen av Hotell Liseberg Heden är en väsentlig 
förutsättning för finansiering av Lisebergs planerade utveckling av Jubileumsprojektet, 
det vill säga vattenpark och tematiserat boende i anslutning till Lisebergsparken. 
Försäljningen beräknades i kalkylen medföra ett för Jubileumsprojektet nödvändigt 
nettokapitaltillskott om 215 mkr i 2016 års penningnivå. 

Liseberg har vidare redovisat att bolaget önskar och avser att sälja Heden 44:1 i 
bolagsform. Detta innebär att fastigheten som sådan inte byter ägare på grund av 
överlåtelsen. Istället avses aktierna i det bolag inom Lisebergskoncernen som äger 
nämnda fastighet att överlåtas. 

Det är Lisebergs uppfattning, att en försäljning på den öppna marknaden av Heden 44:1 
är ett alternativ att föredra, både för verksamheten och för Staden.  

Liseberg har även redovisat att en kommunintern transaktion, där försäljning inte sker i 
bolagsform, skulle utlösa en skatteeffekt hos det överlåtande bolaget om ca 63 mkr. En 
sådan transaktion skulle enligt Liseberg att få allvarliga konsekvenser för Lisebergs 
kassaflöde och möjlighet att finansiera Jubileumsprojektet.  

Liseberg har redovisat att en ny ägare av fastigheten, i avvaktan på ny detaljplan med 
syfte att omdana hela eller delar av Heden, måste genomföra omfattande investeringar i 
fastigheten. Investeringar, som Liseberg har hållit igen med de senaste 5-6 åren.  
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Värdering 

Liseberg och Staden har var för sig tagit fram värderingar av fastigheten Göteborg Heden 
44:1 och av den mark som ska överföras i nämnda detaljplaner. För Stadens räkning har 
fastighetskontorets (FK) värderare utfört värderingarna och Liseberg har anlitat Svefa. 

För fastigheten Göteborg Heden 44:1 bedöms värdet enligt pågående användning för 
hotellverksamhet; av FKs värderare till 290 mkr och av Svefa till 334 mkr. Skillnaden i 
värdebedömning uppgår således till 44 mkr 

Paketlösning 

I förhandlingarna mellan parterna har som nämnts en möjlighet till ”paketlösning” 
prövats. 

Vid förhandlingarna har parterna beaktat ”Göteborgs Stads riktlinje vid överlåtelse av 
fastigheter mellan stadens bolag och kommunen genom fastighetsnämnden”. I detta 
sammanhang bör noteras att marköverlåtelserna för Jubileumsprojektet och inom Station 
Korsvägen avser ett av fastighetskontoret initierat plangenomförande. Försäljningen av 
fastigheten Göteborg Heden 44:1 har däremot inte någon sådan (direkt) 
plangenomförandeaspekt och har initierats av Liseberg. 

Enligt riktlinjerna ska överlåtelser ske till marknadsvärde. I de fall när fastighetskontorets 
värderare och den externa värderaren kommit fram till olika värden, ska ett snittvärde 
tillämpas när skillnaden i värde inte överstiger 15 procent. 

Riktlinjerna är primärt avsedda att tillämpas vid marköverlåtelse i samband med 
exploatering. Något hänsynstagande till uppkommande skatteeffekter av att avyttra 
fastigheter som ”paketerats” i bolag igår inte i riktlinjerna, vilket är en följd av att 
överlåtelser ska ske enligt marknadsmässiga principer. 

Parterna är överens om att ersättningen för fastigheten Göteborg Heden 44:1 skall uppgå 
till 312 mkr. Detta innebär en tillämpning av riktlinjerna och ett snittvärde mellan de 
olika värderingarna. 

Beträffande Jubileumsprojektet pågår förhandling mellan parterna. 

Förvaltningens/bolagets bedömning 
Försäljningen av fastigheten Göteborg Heden 44:1 är ett av Liseberg initierat ärende där 
fastighetsnämnden enligt de nämnda riktlinjerna först har att ta ställning till om 
fastigheten ska förvärvas eller inte. Vid ett positivt ställningstagande ska skillnader i 
värdebedömning behandlas enligt riktlinjerna. Skillnaden i värdebedömningarna för 
fastigheten Göteborg Heden 44:1 uppgår till ca 15 %. Med tillämpning av riktlinjerna 
bedömer fastighetskontoret att fastigheten Göteborg Heden 44:1 kan förvärvas till en 
köpeskilling om högst 312 mkr.  

Ett förvärv av fastigheten Göteborg Heden 44:1 förutsätter ett bemyndigande av 
kommunfullmäktige på grund av gällande beloppsgräns om 30 mkr för 
fastighetsnämndens fastighetsförvärv; men även för att förvärvet bedöms utgöra en 
principiellt viktig fråga. 

Fastigheten Heden 44:1 utgör en delmängd av heden och det är för kommunen på lång 
sikt strategiskt viktigt att ha rådighet över området.  
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Fastighetskontoret har utrett möjligheten till ett förvärv av Heden 44:1 i bolagsform och 
bedömer att detta inte vore önskvärt och/eller lämpligt. Nu sagda ställningstagande från 
kontorets sida baserar sig på flera faktorer. Bland annat skall Stadshus AB enligt sitt 
styrdokument vara ägare av alla kommunala bolag. Om styrdokumentet för Stadshus AB 
skulle ändras och medge att Fastighetsnämnden kan äga bolag måste nämnden rätta sig 
efter och bygga upp kompetens kring alla regler, såsom bokförings- och skatteregler som 
styr bolag, vilka inte är samma som styr kommunala nämnder. Separat systemstöd för 
hantering och rapportering av ekonomi och arvoden skulle behövas. En bolagsstyrelse 
skulle behöva tillsättas med kontinuerliga styrelsemöten. Om bolaget på kort eller lång 
sikt avvecklas för att marken skall användas i kommunen kommer skatten att belasta 
kommunen. Om Fastighetsnämnden förvärvar bolaget för att skatten inte skall utlösas i 
Liseberg AB, innebär bara att skatten flyttas och belastar skattekollektivet, såvida bolaget 
på sikt inte säljs på nytt.  

 

 

Martin Öbo  Elisabet Gondinger 
Fastighetsdirektör  Avdelningschef 
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