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Kommunkansliet 

Datum 2021-06-15 

Dnr KS 2021/0178 

Till Kommunstyrelsen 

 

 

Information avseende plan för att minska ned antalet bolag inom 

Armadakoncernen, från 8 stycken till 6 stycken 
 

 

Sammanfattning 
Enligt ägardirektiv ska Armadakoncernen arbeta för att minska antal bolag och av denna anledning 
har Armadakoncernens styrelse 2021-04-20 fattat beslut om att minska ned med två ytterligare 
bolag, för att hamna på sex stycken bolag, genom ytterligare två fusioner.  
 

Beslutsförslag 
 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
Information från Armada Fastighets AB avseende plan för att minska ner antal bolag inom 
Armadakoncernen läggs till handlingarna. 
 
 

Bakgrund 
Armadakoncernen består idag av 8 aktiebolag inklusive moderbolaget Armada Fastighets AB. Enligt 
ägardirektiven har Armadakoncernen i uppdrag att arbeta för att minska ned antal bolag och av den 
anledningen gjorde styrelsen för Armadakoncernen, dvs. styrelsen för Armada Fastighets AB, 2021-
04-20, en prövning av planen för att minska ned antalet bolag, från 8 stycken till 6 stycken, och kom 
fram till att den inte är av sådan dignitet att den kan anses vara av principiell beskaffenhet. 
Minskningen från 8 aktiebolag till 6 aktiebolag har inte någon betydande värdepåverkan för 
koncernen som helhet.  
 
För att vara transparent mot ägarna beslutades att redovisa den nya planen med minskning till 6 
aktiebolag som ett informationsärende. Förändringarna har i detalj beskrivits i en skrivelse från 
Armadas VD och ekonomichef som bilaga till detta ärende. 

 

Förvaltningens slutsatser 
Förändringen av bolagsstrukturen för Armadakoncernen bedöms ligga i linje med ägardirektiven.  

Bilagor 
1. Skrivelse från Armada VD och ekonomichef avseende plan för att minska ned antal bolag inom 
Armadakoncernen.  
2. Styrelseprotokoll Armada Fastighets AB 2021-04-20. 
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Staffan Erlandsson  Peter Freme 

Kommundirektör  Kanslichef 

 

 

 

 

   Fredrik Zethræus 

   Kommunsekreterare 
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