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Justering av dagordning

Dnr KS 2018-734
Ärende
Dagordningen justeras enligt följande:
Ärendena Avsägelse av uppdrag som ersättare i arbetsmarknadsnämnden (SD)
och Avsägelse av uppdrag som ledamot i arbetsmarknadsnämnden, ersättare i
samhällsbyggnadsnämnden samt nämndeman i tingsrätten (SD) tillkommer
dagordningen och läggs efter ärende 31 på dagordningen.
Ärendet Science Park Mjärdevi AB - Uppfyllelse av det kommunala uppdraget
2018 flyttas upp på dagordningen och behandlas efter ärende 3 på
dagordningen.
Ärendena Hantering av vuxna ensamkommande migranter, svar på motion
(SD), Orbis, en viktig mötesplats för ensamkommande ungdomar, svar på
interpellation (MP) och Hur går det för Kulturskolan?, svar på interpellation
(S) flyttas upp på dagordningen och behandlas efter ärende 10 på
dagordningen.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Dagordningen justeras enligt ovanstående redovisning.
__________
Beslutet skickas till:
-
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Linköpings Stadshus AB – Uppfyllelse av det
kommunala uppdraget 2018

Dnr KS 2019-131
Ärende
Kommunstyrelsen samlar i sin uppsiktsplikt in redovisningar från bolagen om
hur de uppfyllt sina uppdrag. Stadshus AB har i bilaga redovisat hur bolaget
uppfyllt det kommunala ändamålet och uppdraget under 2018. I bilaga finns
även Stadshus Bolagsstyrningsrapport för 2018. Bolagets styrelse har
uppfattningen att uppdraget väl har uppfyllts, varit förenligt med det fastställda
kommunala ändamålet samt utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna.
Under året har bolaget genomfört 10 stycken enskilda ägardialoger med
dotterbolagen, återkoppling av ägardialogerna har gjorts till kommunstyrelsen
vid två tillfällen under året. Förutom enskilda ägardialoger har även en stor
ägardialog med samtliga dotterbolag och kommunledning genomförts, ämnet
detta år var digitalisering.
Bolaget har under året genomfört två större utredningar, den ena avsåg att
belysa effekten av ny Företagsbeskattning med bland annat begränsning i
avdragsrätten för räntor. Med dagens räntenivåer påverkas inget av koncernens
bolag av avdragsbegränsningarna men vid en ränta på 3 % skulle flera av
bolagen påverkas, Den andra utredningen avsåg värdering av
Stadshuskoncernen, värdering av dotterbolagen brukar genomföras en gång per
mandatperiod. Resultatet av värderingen har presenterats för
kommunfullmäktige under 2018 och visar på ett marknadsvärde på ca 25 mdkr
en ökning från föregående värdering (2013) med ca 11 mdkr.
För att förstärka kommunkoncernens kapitalförsörjning har ett gemensamt
låneprogram för kommunen och alla bolag med egen upplåning tagits fram.
Programmet avser både lån på kort och långsikt. Under hösten träffade
kommunen och bolagen finansmarknaden för att informera om de framtagna
låneprogrammen.
De bolag som behöver låna och inte har egen finansverksamhet lånar av
Linköpings Stadshus. Det löpande arbetet med bolagets skuldportfölj fortlöpte
under året. Ränterisken hanteras främst med derivatinstrument som
ränteswapar och räntetak. Bolagets genomsnittliga ränta har minskat från 1,05
procent vid årets början till 1,03 procent den 31 december 2018.
Samverkan inom koncernen har stärkts inom många områden. Viljan har varit
mycket god att sätta till resurser för olika projekt angelägna för
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Stadshuskoncernen och för Linköpings kommun. Ett stort samverkansprojekt
är utvecklingen av Ebbepark.
Linköpings Stadshus AB:s resultat efter finansiella poster uppgick till 144
mnkr (77). Resultatökningen förklaras av att Stadshus tagit emot mer utdelning
och koncernbidrag än föregående år. Omsättningen under 2018 var 47 mnkr
(77) och balansomslutningen uppgick till 13 397 mnkr (12 850). Bolagets
soliditet uppgick vid årsskiftet till 44 % (42).
Förslaget är att godkänna att bolagets verksamhet under 2018 har varit förenlig
med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna.
Kommunstyrelsens beslut den 18 mars 2019, § 88
1. Kommunstyrelsen bedömer att Linköpings Stadshus AB:s verksamhet
under 2018 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
2. Kommunstyrelsen bedömer att Linköpings Stadshus AB uppfyllt sitt
uppdrag för 2018.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut den 18 mars 2019,
§ 88
1. Linköpings Stadshus AB:s redovisning avseende bolagets uppfyllelse av
det kommunala uppdraget under år 2018 godkänns.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-03-18 § 88
Tjänsteskrivelse - Linköpings Stadshus AB - Uppfyllelse av det kommunala
uppdraget 2018, 2019-03-06
Bilaga 1 - Måluppfyllelse 2018
Bilaga 2 - Bokslut 2018
Bilaga 3 - Bolagsstyrningsrapport 2018
Yttranden
Niklas Borg (M), ordförande i kommunstyrelsen och Linköpings Stadshus AB,
inleder dagens redovisning av bolagens uppfyllelse av det kommunala
uppdraget.
Peder Brandt, vice VD i Linköpings Stadshus AB, kommenterar Linköpings
Stadshus AB:s uppfyllelse av det kommunala uppdraget för 2018.
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Kristina Edlund (S), ordförande mandatperiod 2015-2018, och Paul Lindvall
(M), vice ordförande mandatperiod 2015-2018, kommenterar också Linköpings
Stadshus AB:s uppfyllelse av det kommunala uppdraget för 2018.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Linköpings Stadshus AB:s redovisning avseende bolagets uppfyllelse
av det kommunala uppdraget under år 2018 godkänns.
__________
Beslutet skickas till:
Finanscontroller, Marcus Wahlström
Linköpings Stadshus AB
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Tekniska verken i Linköping AB – Uppfyllelse av
det kommunala uppdraget 2018

Dnr KS 2019-132
Ärende
Kommunstyrelsen samlar i sin uppsiktsplikt in redovisningar från bolagen om
hur de uppfyllt sina uppdrag. Tekniska verken i Linköping AB har i bilaga
redovisat hur bolaget uppfyllt det kommunala ändamålet och uppdraget under
2018. I bilaga finns även Tekniska verkens Bolagsstyrningsrapport för 2018.
Det är styrelsens och verkställande direktörens uppfattning att Tekniska verken
på ett mycket framgångsrikt sätt efterlevt uppdraget. Bolaget har för 2018
uppfyllt samtliga av kommunfullmäktige fastställda finansiella mål.
Nedan följer Kommunledningsförvaltningens sammanfattning av bolagets
uppfyllelse kopplat till uppdraget.
Tekniska verkens verksamhet bedrivs med mycket hög miljöprofil och bedöms
ligga i framkant nationellt inom flera områden. Betydande satsningar, i enlighet
med av kommunfullmäktige fastställda bolagsordningar, inleds inom förnybar
elproduktion med vindkraft.
Koncernens efterlevnad av självkostnadsprincipen har under 2018 varit god.
Flertalet av de verksamheter som bedrivs enligt självkostnad eller på en
myndighetsreglerad marknad är föremål för upprättande av särskild så kallad
särredovisning och särskild granskning. Avvikelse har skett gentemot
självkostnadsprincipen för avfallstjänster där verksamheten till följd av
otillräcklig prishöjning bedrivs med underskott.
Koncernens verksamheter har agerat i enlighet med likställighetsprincipen där
så är tillämpligt. Under året har en utveckling skett av bolagets kreditpolicy för
att ytterligare stärka en konsekvent hantering i kreditfrågor gentemot bolagets
kunder. Detta stärker ytterligare likställighetens tillämpning.
Koncernens verksamhet har under 2018 bedrivits inom samma geografiska
områden som tidigare år. Elnätsverksamheten bedrivs inom av
Energimarknadsinspektionen tilldelade koncessionsområden som omfattar
större delen av Linköpings, Katrineholms och Mjölbys kommuner. Viss
verksamhet inom koncernen omfattas inte av lokaliseringsprincip på grund av
överordnad lagstiftning för till exempel elhandel och elproduktion.
Lokaliseringsprincipen tillämpning har därmed inte förändrats under året.
Under 2018 har efter särskilt beslut extrautdelning om 150 mnkr betalats till
ägaren. Extrautdelningen ska betraktas som en delmängd i en återbetalning av
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tidigare erhållet kapitaltillskott om 350 mnkr. Total utdelning under 2018
uppgick därmed till 337 mnkr.
Under året förvärvades återstående 55 % av aktierna i Bixia ProWin AB.
Koncerninternt har också omstruktureringar skett för att renodla ägandet i
vindkraft.
I ägardirektivet har det långsiktiga avkastningsmålet uttryckts som 6 % på
totalt kapital sett som snitt över en flerårsperiod. För 2018 nås
avkastningsmålet. Soliditeten ska aldrig understiga 30 %. Bolagets finansiella
ställning är god och soliditeten är för 2018 50,2 % (49). Operativt kassaflöde
enligt intern definition ska överstiga 0 mnkr. För 2018 uppgår det operativa
kassaflödet till 266 mnkr (676).
Koncernresultatet efter finansiella poster uppgår till 833 mnkr (636). Det
redovisade resultatet är det bästa i företagets historia. Resultatet har dock
påverkats redovisningsmässigt positivt av återföring av del av tidigare år
genomförda nedskrivningar på framförallt vattenkraftsproduktion. De återförda
nedskrivningarna uppgick till ca 80 mnkr. Omsättningen under 2018 var 5 314
mnkr (4 652). I allt väsentligt är ökningen hänförlig till väsentligt högre
elpriser. Koncernens nettoinvesteringar uppgick till 938 mnkr (681). Av
ökningen återfinns största delen inom koncernens verksamhet för
fjärrvärme/fjärrkyla, vindkraft samt bredband.
Kommunledningsförvaltningen bedömer att Tekniska verken i Linköping AB:s
verksamhet för 2018 har varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Bilaga 3 - Bolagsstyrningsrapport 2018
Kommunstyrelsens beslut den 18 mars 2019, § 89
1. Kommunstyrelsen bedömer att Tekniska Verken i Linköping AB:s
verksamhet under 2018 har varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
2. Kommunstyrelsen bedömer att Tekniska verken i Linköping AB uppfyllt
sitt uppdrag för 2018.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut den 18 mars 2019,
§ 89
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1. Tekniska Verken i Linköping AB:s redovisning avseende bolagets
uppfyllelse av det kommunala uppdraget under år 2018 godkänns.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-03-18, § 89
Tjänsteskrivelse - Tekniska Verken i Linköping AB - Uppfyllelse av det
kommunala uppdraget 2018, 2019-03-06
Bilaga 1 - Måluppfyllelse 2018
Bilaga 2 - Bokslut 2018
Bilaga 3 - Bolagsstyrningsrapport 2018
Yttranden
Rebecka Hovenberg (MP), ordförande mandatperiod 2015-2018, och Gösta
Gustavsson (C), vice ordförande mandatperiod 2015-2018, kommenterar
Tekniska verken i Linköping AB:s uppfyllelse av det kommunala uppdraget för
2018.
Kristina Edlund (S) kommenterar också Tekniska verken i Linköping AB:s
uppfyllelse av det kommunala uppdraget för år 2018.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Tekniska Verken i Linköping AB:s redovisning avseende bolagets
uppfyllelse av det kommunala uppdraget under år 2018 godkänns.
__________
Beslutet skickas till:
Finanscontroller, Marcus Wahlström
Linköpings Stadshus AB
Tekniska verken AB
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§ 100 AB Stångåstaden – Uppfyllelse av det kommunala
uppdraget 2018
Dnr KS 2019-133
Ärende
Kommunstyrelsen samlar i sin uppsiktsplikt in redovisningar från bolagen om
hur de uppfyllt sina uppdrag. AB Stångåstaden har i bilaga redovisat hur
bolaget uppfyllt det kommunala ändamålet och uppdraget under 2018. I bilaga
finns även AB Stångåstadens Bolagsstyrningsrapport för 2018. AB
Stångåstaden anser att uppdraget i huvudsak är uppfyllt. Det finns en avvikelse
i målet om direktavkastning på marknadsvärden. Avvikelsen beror inte på
sämre driftnetto utan på en extrem värdeuppgång under flera år. Det finns även
en avvikelse kring påbörjade bostäder. Två stora projekt om nästan 400 nya
bostäder i Ebbepark och Lambohov har försenats på grund av att
upphandlingarna gjorts om för att priserna varit fel. Start sker dock under våren
2019 istället. Bolaget har för 2018 inte uppfyllt av kommunfullmäktige
fastställda finansiella mål gällande direktavkastning, målet är dock långsiktigt
mätt som ett genomsnitt över en konjunkturcykel.
Nedan följer Kommunledningsförvaltningens sammanfattning av bolagets
uppfyllelse kopplat till uppdraget.
AB Stångåstaden bygger och har byggt rekordmycket de senaste åren. Flera
förvärv har gjorts för att långsiktigt trygga tillgången på mark och byggrätter, t
ex Roxtuna, Lambohofs Säteri, Ebbepark och byggrätter från HSB i Övre
Vasastaden.
Förutom omfattande nyproduktion driver bolaget stora underhållsprojekt i
fastigheterna. Flera spännande tillbyggnader har gjorts där de t ex skapat
studentbostäder och smålägenheter i källare och på vindar.
Stångåstaden färdigställde totalt 172 nya bostäder under året. Dessutom har de
förtätat och skapat ytterligare 25 nya lägenheter i samband med ombyggnader.
I dagsläget pågår uppförande av ca 450 bostäder i Vasastaden och i City.
Dessutom har ytterligare ca 380 bostäder handlats upp i Ebbepark och
Lambohov där byggstart sker under våren 2019. I bolagets långsiktiga planer
finns projekt med ca 2500 bostäder för den kommande femårsperioden. En
trång sektor i dagsläget är planlagd mark. Samarbetet med Miljö och
Samhällsbyggnadsförvaltningen har stärkts under året för att få fram fler
projekt.
Stångåstaden har flera stora strategiska fastighetsprojekt igång, t ex Ebbepark,
Övre Vasastaden och Eddan. Bolagets ambition är att erbjuda sunda bostäder
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och lokaler samt att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling och trygghet i
boendet. För att uppnå ett strukturerat arbetssätt då det gäller miljö har bolaget
infört ett miljöledningssystem och bolaget är certifierade sedan 2005 enligt
standarden ISO 14001:2004. Ett ambitiöst mål för energieffektivisering har
fastlagts. Stångåstaden ska minska åtgången av köpt energi per kvadratmeter
uppvärmd area, med 25 procent mellan 2011 och 2025. Under 2018 har bolaget
uppmätt en verklig besparing om 2,4% (målet 2 GWh per år). Sedan starten av
projektet har bolaget sparat drygt 13%.
Stångåstaden samarbetar med Linköpings universitet i flera forsknings- och
utvecklingsprojekt inom energieffektivisering och energibesparing i bostäder.
Bolaget har ett samarbete med Tekniska Verken gällande affärsmodeller och
lösningar för laddstolpar för stadens elbilar samt har byggt upp en samarbete
med Sunfleet när det gäller bilpool för våra kunder.
Stångåstaden driver ett aktivt bosocialt arbete för de individer som har svårt att
få en bostad på marknaden. Ett sätt att underlätta för personer som inte
uppfyller kraven i hyrespolicyn är via Linköpings kommun där avtal finns om
202 lägenheter med boendetrappa. Stångåstaden har även samarbetsavtal med
kvinnojouren och har omsorgslägenheter. Under året har de också haft ett avtal
med kommunen för att bidra med 75 bostäder till nyanlända.
Det bostadssociala arbetet pågår i samtliga bostadsområden där bolaget
försöker vara nära sina kunder i vardagen. Extra insats pågår i Skäggetorp med
ny förvaltningsmodell där lokalt kontor och de boende medverkar i
skötselarbetet. Extra insatser pågår även i Ryd och i Berga. En speciell
Trygghetsgrupp har bildats i Stångåstaden.
Stångåstaden är en aktiv aktör när det gäller att tillse att stadens ungdomar får
sommarjobb och praktik. Under 2018 fick cirka 100 ungdomar/unga vuxna
chansen att antingen sommarjobba eller få praktik.
Under året startade Stångåstaden projektet LinkStep i samarbete med
Linköpings kommun. Projektets målgrupp är personer i åldern 20-60 år som i
dagsläget inte har egenförsörjning men har en stark vilja och driv att jobba eller
utbilda sig. Målet är att minst 50 personer per år ska nå långsiktig
egenförsörjning.
Årets ekonomiska resultat efter finansiella poster är 204 mnkr (881). Bolagets
omsättning 2018 uppgick till 1 452 mnkr (1 483). Investeringarna i koncernens
fastigheter uppgick under året till 962 mnkr (950). Bostadsmarknaden har
utvecklats enormt starkt under de senaste åren. En värdering genomförs i slutet
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av varje verksamhetsår av en extern värderare. I december 2018 uppgick det
totala värdet på koncernens fastighetsportfölj till drygt 23 mdr, en ökning med
10 Mdr på fem år.
Kommunledningsförvaltningen bedömer att AB Stångåstadens verksamhet för
2018 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts
inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Kommunstyrelsens beslut den 18 mars 2019, § 90
1. Kommunstyrelsen bedömer att AB Stångåstadens verksamhet under 2018
har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom
ramen för de kommunala befogenheterna.
2. Kommunstyrelsen bedömer att AB Stångåstaden uppfyllt sitt uppdrag för
2018.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut den 18 mars 2019,
§ 90
1. AB Stångåstadens redovisning avseende bolagets uppfyllelse av det
kommunala uppdraget under år 2018 godkänns.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-03-18 § 90
Tjänsteskrivelse - AB Stångåstaden - Uppfyllelse av det kommunala uppdraget
2018, 2019-03-06
Bilaga 1 - Måluppfyllelse 2018
Bilaga 2 - Bokslut 2018
Bilaga 3 - Bolagsstyrningsrapport 2018
Yttranden
Jan Österlind (S), ordförande mandatperiod 2015-2018, och Lise-Lotte Fager
(KD), vice ordförande mandatperiod 2015-2018, kommenterar AB
Stångåstadens uppfyllelse av det kommunala uppdraget för 2018.
Kristina Edlund (S) kommenterar också AB Stångåstadens uppfyllelse av det
kommunala uppdraget för 2018.
Rebecka Hovenberg (MP) yttrar sig.
Fredrik Törnqvist, VD AB Stångåstaden, yttrar sig.
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Kommunfullmäktiges beslut
1. AB Stångåstadens redovisning avseende bolagets uppfyllelse av det
kommunala uppdraget under år 2018 godkänns.
__________
Beslutet skickas till:
Finanscontroller, Marcus Wahlström
Linköpings Stadshus AB
AB Stångåstaden
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§ 101 Lejonfastigheter AB – Uppfyllelse av det
kommunala uppdraget 2018
Dnr KS 2019-134
Ärende
Kommunstyrelsen samlar i sin uppsiktsplikt in redovisningar från bolagen om
hur de uppfyllt sina uppdrag. Lejonfastigheter AB har i bilaga redovisat hur
bolaget uppfyllt det kommunala ändamålet och uppdraget under 2018. I bilaga
finns även Lejonfastigheters Bolagsstyrningsrapport för 2018.
Lejonfastigheters styrelse gör bedömningen att bolaget uppfyller uppdraget.
Bolaget har för 2018 uppfyllt samtliga av kommunfullmäktige fastställda
finansiella mål.
Nedan följer Kommunledningsförvaltningens sammanfattning av bolagets
uppfyllelse kopplat till uppdraget.
Av Lejonfastigheters totala lokal area är 94 % uthyrt till Linköpings kommun.
Bolaget fortsätter att aktivt arbeta med strategier kring förtätningar av
befintliga fastigheter, utrangeringar av riskkonstruktioner samt samordning av
underhållsarbeten tillsammans med om-, till- och nybyggnationer.
Nöjd kund-index, NKI, som mäts hos verksamheterna i fastigheterna ökade
under året från 64 till 68, vilket följer en uppåtgående trend sedan tidigare år.
Fastigheternas värde påverkas av flera faktorer. Som verktyg för att utveckla
detta används överskottsgrad. Under året uppnåddes en överskottsgrad på 61
%, medan målet var 62 %. Lejonfastigheter bidrar till Linköpings kommuns
mål om att bli koldioxidneutral till 2025. Energianvändningen har minskat med
11,5 % jämfört med basåret 2015.
Hyresintäkterna ökade med 24 mnkr, drygt 3 %, vilket framförallt förklaras av
hyresförändringar. De väderberoende kostnaderna, främst uppvärmning och
snöröjning har varit högre än föregående år främst på grund av den kalla och
snörika inledningen av året. De externa kostnaderna minskade till 325 (338)
mnkr. Detta innebär att kostnaderna ligger på en mer normal nivå jämfört med
föregående år då det var höga kostnader avseende stora projekt. Årets
räntekostnad har ökat med 15 mnkr jämfört med föregående år vilket till stor
del förklaras av att låneportföljen räntebindningsstruktur anpassats i enlighet
med den under året omarbetade finanspolicyn. Bolaget har investerat ca 404
mnkr (347).
Bolaget verkar inom Linköpings kommun och uppfyller således
lokaliseringsprincipen. Hyressättning tillämpas och sker genom beräkning av
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de faktiska kostnaderna. Lejonfastigheter är en beställarorganisation som
konkurrensutsätter leverantörer och entreprenörer enligt Lagen om offentlig
upphandling.
Årets resultat efter finansnetto uppgick till 72 mnkr (72). Avkastning på det
egna kapitalet var 8,3 % (8,5). Resultatet innebär att kommunens långsiktiga
avkastningskrav på minst 7 % på det egna kapitalet uppnås. Soliditeten var vid
årets slut 18 % (19) medan soliditeten med hänsyn till marknadsvärdering var
46 % (44). Båda soliditetsmåtten är över kommunens långsiktiga mål som
innebär en soliditet på minst 12 % respektive minst 25 % med hänsyn tagen till
marknadsvärderingen. En extern värdering av fastighetsbeståndet visar på ett
övervärde på knappt 4 100 mnkr. Den kassaflödesmässiga
räntetäckningsgraden på 4,4 (4,9) överstiger målet på minst 2,0.
Kommunledningsförvaltningen bedömer att Lejonfastigheter AB:s verksamhet
för 2018 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Kommunstyrelsens beslut den 18 mars 2019, § 91
1. Kommunstyrelsen bedömer att Lejonfastigheter AB:s verksamhet under
2018 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts
inom ramen för de kommunala befogenheterna.
2. Kommunstyrelsen bedömer att Lejonfastigheter AB uppfyllt sitt uppdrag
för 2018.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut den 18 mars 2019,
§ 91
1. Lejonfastigheter AB:s redovisning avseende bolagets uppfyllelse av det
kommunala uppdraget under år 2018 godkänns.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-03-18 § 91
Tjänsteskrivelse - Lejonfastigheter AB med dotterbolag - Uppfyllelse av det
kommunala uppdraget 2018, 2019-03-06
Bilaga 1 - Måluppfyllelse 2018
Bilaga 2 - Bokslut 2018
Bilaga 3 - Bolagsstyrningsrapport 2018
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Yttranden
Björn Immerstrand (MP), ordförande mandatperiod 2015-2018, och Magnus
Landberg (KD), vice ordförande mandatperiod 2015-2018, kommenterar
Lejonfastigheter AB:s uppfyllelse av det kommunala uppdraget för 2018.
Kristina Edlund (S) kommenterar också Lejonfastigheter AB:s uppfyllelse av
det kommunala uppdraget för 2018.
Micael Antamo, VD Lejonfastigheter AB, yttrar sig.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Lejonfastigheter AB:s redovisning avseende bolagets uppfyllelse av det
kommunala uppdraget under år 2018 godkänns.
__________
Beslutet skickas till:
Finanscontroller, Marcus Wahlström
Linköpings Stadshus AB
Lejonfastigheter AB
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§ 102 Sankt Kors Fastighets AB – Uppfyllelse av det
kommunala uppdraget 2018
Dnr KS 2019-135
Ärende
Kommunstyrelsen samlar i sin uppsiktsplikt in redovisningar från bolagen om
hur de uppfyllt sina uppdrag. Sankt Kors fastighets AB har i bilaga redovisat
hur bolaget uppfyllt det kommunala ändamålet och uppdraget under 2018. I
bilaga finns även Sankt kors Bolagsstyrningsrapport för 2018. Bolagets styrelse
och bolagsledning har uppfattningen att Sankt Kors genom sin verksamhet
2018 väl fullgjort sitt uppdrag och uppnått sina mål. Bolaget har för 2018
uppfyllt samtliga av kommunfullmäktige fastställda finansiella mål.
Nedan följer Kommunledningsförvaltningens sammanfattning av bolagets
uppfyllelse kopplat till uppdraget.
Sankt Kors verkar både enskilt och gemensamt med övriga kommunägda bolag
för att Linköping ska vara attraktivt utifrån fullmäktiges fastställda ”Strategisk
plan- Övergripande mål”.
Bolaget drivs enligt affärsmässiga principer under iakttagande av det
kommunala ändamålet med verksamheten, vilket är att tillgodose kommunens
behov av tillgång till bra kontors- och verksamhetslokaler för näringslivets
behov samt att den beslutade parkeringsstrategin genomförs. Bolaget är aktivt i
kommunens insatser att skapa sysselsättning och arbetstillfällen. Sankt Kors
arbetar även aktivt för att söka samrådslösningar med andra kommunala bolag
och förvaltningar för en ökad helhetssyn och en ökad effekt av insatta åtgärder.
Sankt Kors erbjuder lokaler på en konkurrensutsatt marknad med en
prissättning som följer marknaden i övrigt. Bolagets ambition är alltid att vara
konkurrensneutrala, affärsmässiga och att komplettera övriga fastighetsägares
utbud istället för att konkurrera. Målvärdet för vakansgraden är 15 %, en nivå
som möjliggör en flexibilitet att snabbt erbjuda lokaler till nya och växande
företag. Totalt uppgår vakansgraden till 10 % under 2018.
Bolaget bidrar aktivt genom samarbetet med Näringsliv och tillväxt och
Science Park Mjärdevi, i verkställandet av kommunens näringslivs- och
sysselsättningspolitik. Bolaget bidrar genom verksamhetsområdet Dukaten
parkering till en attraktiv innerstad genom en aktiv parkerings- och
mobilitetspolitik, som genomförs i dialog med såväl miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen som andra aktörer inom mobilitetsområdet för
att möjliggöra hållbar mobilitet.
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Sankt kors bedriver all sin verksamhet på affärsmässiga grunder och har en
ekonomisk ställning som medger utveckling och investeringar utan
ägartillskott. Bolaget bedriver verksamhet endast inom det geografiska området
Linköpings kommun. Bolaget räknar vid sin prissättning med samtliga
kostnader som vid normal affärsmässig drift är motiverade från
företagsekonomisk synpunkt.
Utvecklingen av Ebbepark pågår enligt plan och detaljplanen har nu vunnit
laga kraft för hela området. Produktion av det första kvarteret ”Verkstan”
pågår.
Årets ekonomiska resultat efter finansiella poster är 165 mnkr (14), Bolagets
omsättning 2018 uppgick till 178 mnkr (162). Resultatet förklaras med vinster i
samband med försäljning av mark i Ebbepark, för bostadsändamål, till
systerbolaget AB Stångåstaden. Ökningen i nettoomsättningen förklaras med
färdigställda ny- och ombyggnader samt fler projektuppdrag i Vreta Kluster
AB. Årets investeringar uppgick till 426 mnkr (213). Investeringsökningen
härleds till Ebbepark, Vallastaden, Akilles samt Drabantgatan. Kommunens
krav på resultat samt soliditet har uppfyllts för 2018.
Kommunledningsförvaltningen bedömer att Sankt kors fastighets AB:s
verksamhet för 2018 har varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Kommunstyrelsens beslut den 18 mars 2910, § 92
1. Kommunstyrelsen bedömer att Sankt Kors fastighets AB:s verksamhet
under 2018 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
2. Kommunstyrelsen bedömer att Sankt Kors fastighets AB uppfyllt sitt
uppdrag för 2018.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut den 18 mars 2019,
§ 92
1. Sankt Kors fastighets AB:s redovisning avseende bolagets uppfyllelse av
det kommunala uppdraget under år 2018 godkänns.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-03-18 § 92
Tjänsteskrivelse - Sankt Kors Fastighets AB - Uppfyllelse av det kommunala
uppdraget 2018, 2019-03-06
Bilaga 1, Måluppfyllelse 2018
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Bilaga 2, Bokslut 2018
Bilaga 3, Bolagsstyrningsrapport 2018
Yttranden
Gunnar Broman (L), ordförande mandatperioden 2015-2018, och Stefan
Erikson (M), vice ordförande 2015-2018, kommenterar Sankt Kors Fastighets
AB:s uppfyllelse av det kommunala uppdraget. för 2018.
Kristina Edlund (S) kommenterar också Sankt Kors Fastighets AB:s
uppfyllelse av det kommunala uppdraget för 2018.
Johan Kristiansson, VD Sankt Kors Fastighets AB, yttrar sig.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Sankt Kors fastighets AB:s redovisning avseende bolagets uppfyllelse
av det kommunala uppdraget under år 2018 godkänns.
__________
Beslutet skickas till:
Finanscontroller, Marcus Wahlström
Linköpings Stadshus AB
Sankt Kors fastighets AB
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§ 103 Visit Linköpings & Co AB – Uppfyllelse av det
kommunala uppdraget 2018
Dnr KS 2019-136
Ärende
Kommunstyrelsen samlar i sin uppsiktsplikt in redovisningar från bolagen om
hur de uppfyllt sina uppdrag. Visit Linköping & Co AB har i bilaga redovisat
hur bolaget uppfyllt det kommunala ändamålet och uppdraget under 2018. I
bilaga finns även Visit Linköping & Co Bolagsstyrningsrapport för 2018. Det
är styrelsens och bolagsledningens uppfattning att bolaget genom sin
verksamhet under 2018 fullgjort sitt uppdrag och uppnått sina mål. Bolaget har
för 2018 inte uppfyllt det av kommunfullmäktige uppsatta målet avseende
avkastning på eget kapital, målet ska dock ses som långsiktigt.
Nedan följer Kommunledningsförvaltningens sammanfattning av bolagets
uppfyllelse kopplat till uppdraget.
Bolaget bedriver kommunal verksamhet enligt självkostnadsprincipen,
likställighetsprincipen och lokaliseringsprincipen.
För att leva upp till bolagets övergripande uppdrag, att stärka Linköpings
attraktionskraft genom marknadsföring och utveckling av Linköping som
evenemang-, mötes-, och besöksstad, har en rad insatser gjorts under året.
I Linköping genomfördes flera publika evenemang på nationell och
internationell nivå, i linje med eventstrategin. För att stärka besöksnäringen
sommartid genomfördes för första gången en utställning i Saab Arena, i form
av LEGO-utställningen The Art of the Brick. Norska stjärnorna Marcus &
Martinus spelade i Saab Arena, den internationella squashturneringen USC
Swedish Open genomfördes och innebandyturneringen Floorball Games
utspelades över två helger i april. Vidare genomförde Lars Winnerbäck sin
turnépremiär på hemmaplan på Linköping Arena. För att stärka samarbetet
med Friluftsmuseet Gamla Linköping och skapa nya upplevelser för
konsertbesökare, genomfördes en ny satsning på konsertkvällar i den gamla
folkparksteatern. Linköpings återkommande stora begivenhet Linköpings
Stadsfest blev i år större och bredare än någonsin.
Under året genomfördes flera stora kongresser på Linköping Konsert &
Kongress, vilka resulterade i princip full hotellbeläggning. Linköping Konsert
& Kongress stod även värd för TV4 direktsända statsministerduell mellan
Stefan Löfven och Ulf Kristersson. Som helhet har dock beläggningen av större
möten och kongresser varit något lägre jämfört med 2017, vilket påverkar
resultatet negativt.
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I linje med bolagets besöksnäringsuppdrag och i samverkan med aktörer,
fortsätter arbetet med att skapa förutsättningar för etablering av ett nytt
besöksmål i Linköping, utveckling av ett besökscentrum i Bergs Slussar vid
Göta Kanal i samarbete med AB Göta Kanalbolag.
Centrala utvecklingsfrågor för bolaget under 2018 har varit säkerhet och
hållbarhet. Under året har Visit Linköping & Co genomfört flera
utbildningsinsatser inom eventsäkerhet, vilket är en aktuell fråga i omvärlden.
Vad gäller hållbarhet har bolaget under hösten utarbetat en hållbarhetsstrategi,
vilken kommer att implementeras under 2019.
Årets resultat efter finansiella intäkter och kostnader uppgick till -4,0 mnkr
(1,5). Den huvudsakliga förklaringen till det lägre resultatet är avsaknaden av
större flerdagskonferenser och –kongresser under året. Bolaget har också fått
ökade kostnader för evenemang, i form av gager, produktion och säkerhet,
något som påverkar hela branchen.Bolaget ser en svårighet i att täcka denna
kostnadsökning med högre biljettpriser och/eller ökat publikantal. Årets
nettoomsättning uppgick till 115,3 mnkr (121,3). Bolagets soliditet vid årets
slut är 53,1 % (56,3) vilket uppfyller de av kommunen ställda krav på 28 %.
Bolagets avkastning på justerat eget kapital är negativ (3,5) och uppfyller inte
ägarens ställda krav på 0-2 %, kravet ska dock ses som långsiktigt.
Kommunledningsförvaltningen bedömer att Visit Linköping & Co AB:s
verksamhet för 2018 har varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut den 18 mars 2019, § 93
1. Kommunstyrelsen bedömer att Visit Linköping & Co AB:s verksamhet
under 2018 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
2. Kommunstyrelsen bedömer att Visit Linköping & Co AB uppfyllt sitt
uppdrag för 2018.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut den 18 mars 2019,
§ 93
1. Visit Linköping & Co AB:s redovisning avseende bolagets uppfyllelse av
det kommunala uppdraget under år 2018 godkänns.
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Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-03-18 § 93
Tjänsteskrivelse – Visit Linköping & Co AB – Uppfyllelse av det kommunala
uppdraget 2018, 2019-03-06
Bilaga 1, Måluppfyllelse 2018
Bilaga 2, Bokslut 2018
Bilaga 3, Bolagsstyrningsrapport 2018
Yttranden
Eva Joelsson (S), ordförande mandatperiod 2015-2018, och Yvonne de Martin
(C), vice ordförande mandatperiod 2015-2018, kommenterar Visit Linköping
& Co AB:s uppfyllelse av det kommunala uppdraget för 2018.
Kristina Edlund (S) kommenterar också Visit Linköping & Co AB:s
uppfyllelse av det kommunala uppdraget för 2018.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Visit Linköping & Co AB:s redovisning avseende bolagets uppfyllelse
av det kommunala uppdraget under år 2018 godkänns.
__________
Beslutet skickas till:
Finanscontroller Marcus Wahlström
Linköpings Stadshus AB
Visit Linköping & Co AB
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§ 104 Science Park Mjärdevi AB – Uppfyllelse av det
kommunala uppdraget 2018
Dnr KS 2019-137
Ärende
Kommunstyrelsen samlar i sin uppsiktsplikt in redovisningar från bolagen om
hur de uppfyllt sina uppdrag. Science Park Mjärdevi AB har i bilaga redovisat
hur bolaget uppfyllt det kommunala ändamålet och uppdraget under 2018. I
bilaga finns även Science Park Mjärdevis Bolagsstyrningsrapport för 2018.
Bolagets bedömning är att det kommunala uppdraget är uppfyllt. Bolaget har
för 2018 inte uppfyllt det av kommunfullmäktige uppsatta målet avseende
resultat, målet ska dock ses som långsiktigt.
Nedan följer Kommunledningsförvaltningens sammanfattning av bolagets
uppfyllelse kopplat till uppdraget.
Bolagets yttersta mål är att stödja företagens tillväxt och innovation och att
bidra till ökad sysselsättning i kommunen. Målet för 2025 är att Mjärdevi ska
ha 500 företag i parken med fler än 9 000 anställda. Det var vid strategins
antagande en ökning över 10 år med 200 företag och 3 000 anställda. Per 201812-31 finns det 375 företag med 7 000 anställda i parken. Antalet rekryteringar
som genomförts av bolagen under 2018 uppgick till 880, enligt nyligen
genomförd studie, varav 490 var nyrekryteringar. Under 2018 växte parken
med ytterligare 25 bolag vilket innebär att det vid årsskiftet finns ca 400 bolag i
Mjärdevi.
Science Park Mjärdevi samverkar med övriga kommunala bolag inom ramen
för utvecklingsprojekt och aktiviteter som främjar Linköpings
utveckling.Bolaget har en löpande dialog med Näringsliv och tillväxt om
inriktning, prioriteringar, avväganden av olika slag.
Bolaget agerar i linje med de uppställda kommunala befogenheterna och i
enlighet med lokaliseringsprincip, självkostnadsprincip och
likställighetsprincip. I det särskilda ägardirektivet finns skrivet ”Bolaget ska
bidra med kunskap och aktiviteter i Mjärdevi Science Park som stärker både
kommunen och regionen i samverkan med Region Östergötland”. Vissa av
bolagets aktiviteter sker som följd av detta utanför kommungränsen.
Soliditetsmässigt uppnår Science Park Mjärdevi målet och soliditeten hamnar
på 42 % (43). Resultatmässigt uppnår bolaget inte kommunens uppsatta mål för
2018 och landar på -0,09 mnkr (0,01), målet ska ses som långsiktigt. Årets
nettoomsättning uppgick till 13 mnkr (13).
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Kommunledningsförvaltningen bedömer att Science Park Mjärdevi AB:s
verksamhet för 2018 har varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut den 18 mars 2918, § 94
1. Kommunstyrelsen bedömer att Science Park Mjärdevi AB:s verksamhet
under 2018 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
2. Kommunstyrelsen bedömer att Science Park Mjärdevi AB uppfyllt sitt
uppdrag för 2018.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut den 18 mars 2019,
§ 94
1. Science Park Mjärdevi AB:s redovisning avseende bolagets uppfyllelse av
det kommunala uppdraget under år 2018 godkänns.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-03-18 § 94
Tjänsteskrivelse – Science Park Mjärdevi AB – Uppfyllelse av det kommunala
uppdraget 2018, 2019-03-06
Bilaga 1, Måluppfyllelse 2018
Bilaga 2, Årsredovisning 2018
Bilaga 3, Bolagsstyrningsrapport 2018
Yttranden
Lena Miranda, VD Science Park Mjärdevi AB, yttrar sig.
Kristina Edlund (S) kommenterar Science Park Mjärdevi AB:s uppfyllelse av
det kommunala uppdraget för 2018.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Science Park Mjärdevi AB:s redovisning avseende bolagets uppfyllelse
av det kommunala uppdraget under år 2018 godkänns.
__________
Beslutet skickas till:
Finanscontroller Marcus Wahlström
Linköpings Stadshus AB
Science Park Mjärdevi AB
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§ 105 Linköping City Airport AB – Uppfyllelse av det
kommunala uppdraget 2018
Dnr KS 2019-138
Ärende
Kommunstyrelsen samlar i sin uppsiktsplikt in redovisningar från bolagen om
hur de uppfyllt sina uppdrag. Linköping City Airport AB har i bilaga redovisat
hur bolaget uppfyllt det kommunala ändamålet och uppdraget under 2018. I
bilaga finns även Linköping City Airports Bolagsstyrningsrapport för 2018.
Bolaget har för 2018 inte uppfyllt det av kommunfullmäktige uppsatta målet
avseende avkastning på eget kapital, målet ska dock ses som långsiktigt.
Kommunledningsförvaltningen kommer att följa bolagets resultatutveckling
kommande år.
Nedan följer Kommunledningsförvaltningens sammanfattning av bolagets
uppfyllelse kopplat till uppdraget.
Verksamheten har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Bolaget uppfyller de gemensamma ägardirektiven i form av
Självkostnadsprincipen, Likställighetsprincipen och Lokaliseringsprincipen.
Verksamheten drivs enligt normal affärsmässighet, de behandlar samtliga
kommuninvånare lika och bedriver verksamheten inom Linköpings kommun.
Från Linköping City Airport når man idag med KLM större delen av världen
med en mellanlandning i Amsterdam och KLM tillhör världens näst största
flygallians, SkyTeam. KLM har de senaste 12 åren legat i topp vad gäller
hållbarhetsarbete i flygbranschen enligt Dow Jones Sustainability Index.
Utvecklingen för KLM är fortsatt mycket god i Linköping. Sedan kommunen
tog över verksamheten har antalet flygstolar med KLM ökat med närmare
43 000 och antalet passagerare med 36 000. Totalt kommer Linköping City
Airport att ha 144 215 resenärer under 2018 vilket är en ökning med 2 400
passagerare från 2017. Linköping City Airport är dessutom en av de flygplatser
i världen som ger bäst service och bemötande enligt KLMs resenärer.
Efterfrågan av fler flygstolar är hög från främst näringslivet och
flygplatsbolaget arbetar för att öka antalet genom utökad trafik med befintlig
operatör och nya linjer med kompletterande flygoperatörer.
Ägaren har förordnat att Flygplatsbolaget skall bedriva flygtrafik till gagn för
regionens företag och invånare och har förklarat sig beredda att, tills
Flygplatsbolaget kan visa lönsamhet, täcka Flygplatsbolagets årliga
driftsunderskott med ägarbidrag.
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Enligt ägardirektivet för 2018 ska bolaget ha ett långsiktigt resultat som är 0-2
% av justerat eget kapital. Eftersom detta inte är möjligt att uppnå under
planperioden accepterar ägaren att bolaget redovisar underskott i enlighet med
treårsplanen. Kommunledningsförvaltningen kommer att följa bolagets
resultatutveckling kommande år. Bolaget ska ha en långsiktig soliditet på 5-25
% beräknat på justerat eget kapital. Bolaget har en soliditet på 59 % (48). Årets
resultat efter finansiella poster blev -3 mnkr (-1).
Kommunledningsförvaltningen bedömer att Linköping City Airport AB:s
verksamhet för 2018 har varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut den 18 mars 2019, § 95
1. Kommunstyrelsen bedömer att Linköping City Airport AB:s verksamhet
under 2018 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
2. Kommunstyrelsen bedömer att Linköping City Airport AB uppfyllt sitt
uppdrag för 2018.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut den 18 mars 2019,
§ 95
1. Linköping City Airport AB:s redovisning avseende bolagets uppfyllelse av
det kommunala uppdraget under år 2018 godkänns.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-03-18 § 95
Tjänsteskrivelse – Linköping city Airport AB – Uppfyllelse av det kommunala
uppdraget 2018, 2019-03-06
Bilaga 1, Måluppfyllelse 2018
Bilaga 2, Årsredovisning 2018
Bilaga 3, Bolagsstyrningsrapport 2018
Yttranden
Pia Carlgren, näringslivsdirektör och ordförande i Linköping City Airport AB,
kommenterar Linköping City Airport AB:s uppfyllelse av det kommunala
uppdraget för 2018.
Kristina Edlund (S) och Paul Lindvall (M) kommenterar också Linköping City
Airport AB:s uppfyllelse av det kommunala uppdraget för 2018.
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Kommunfullmäktiges beslut
1. Linköping City Airport AB:s redovisning avseende bolagets uppfyllelse
av det kommunala uppdraget under år 2018 godkänns.
__________
Beslutet skickas till:
Finanscontroller Marcus Wahlström
Linköpings Stadshus AB
Linköping City Airport AB
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§ 106 Resecentrum Mark o Exploatering i Linköping AB
– Uppfyllelse av det kommunala uppdraget 2018
Dnr KS 2019-140
Ärende
Kommunstyrelsen samlar i sin uppsiktsplikt in redovisningar från bolagen om
hur de uppfyllt sina uppdrag. Resmex AB har i bilaga redovisat hur bolaget
uppfyllt det kommunala ändamålet och uppdraget under 2018. I bilaga finns
även Resmex Bolagsstyrningsrapport för 2018. Bolagets styrelse och ledning
har uppfattningen att bolaget genom sin verksamhet 2018 fullgjort sitt uppdrag
och uppnått sina mål. Bolaget har för 2018 uppfyllt samtliga av
kommunfullmäktige fastställda finansiella mål.
Nedan följer Kommunledningsförvaltningens sammanfattning av bolagets
uppfyllelse kopplat till uppdraget.
Linköpings kommun vill skapa så goda förutsättningar som möjligt för
tillväxten i Linköping och Östergötland och infrastrukturprojektet Ostlänken är
en viktig del i detta arbete. Genom ResMex samverkar kommunen med andra
fastighetsägare och exploatörer och bidrar därmed till utvecklingen av staden
Linköping.
Resmex arbetar aktivt för att söka samrådslösningar med andra kommunala
bolag och samhällsbyggnadsförvaltningen för ökad helhetssyn och effektivitet.
Resmex driver aktivt arbetet med att genom fastighetsförvärv skapa
förutsättningar för att kunna genomföra byggnationen av ett nytt resecentrum
och en exploatering av den nya stadsdelen Stångebro.
Bolaget samarbetar aktivt med Näringsliv och tillväxt när det gäller att skapa
förutsättningar för att nuvarande företag på Stångebro ska kunna flytta till nya
attraktiva lokaliseringar under ordnade former. Detta är en mycket viktig faktor
för att bibehålla och öka Linköpings attraktivitet som näringslivscentrum.
Bolaget samarbetar även med Sankt Kors Fastighets AB, som sköter bolagets
administration och uthyrningsverksamhet.
Bolaget bedriver kommunal verksamhet enligt självkostnadsprincipen,
likställighetsprincipen och lokaliseringsprincipen.
Under året har det strategiska arbetet och planering anpassats till processen för
den nyligen påbörjade översiktsplanen för Stångebro. Arbetet med att
identifiera principer för kommande förvärv och verksamhetsflytt avseende
kvarvarande fastighetsägare pågår i nära samråd med
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samhällsbyggnadsförvaltningen samt Näringsliv och tillväxt. Under 2018 har
flera steg tagits för att kunna genomföra en större affär med en av de
kvarvarande verksamheterna på Stångebro.
Årets resultat efter finansiella poster uppgår till 1,9 mnkr (8,0). Årets
omsättning uppgår till 10,9 mnkr (10,4). Resultatkravet har uppfyllts för 2018.
Bolagets soliditet är högre än ägarens krav och uppgår till 59 % (58).
Kommunledningsförvaltningen bedömer att Resmex AB:s verksamhet för 2018
har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom
ramen för de kommunala befogenheterna.
Kommunstyrelsens beslut den 18 mars 2019, § 97
1. Kommunstyrelsen bedömer att Resecentrum mark och exploatering i
Linköping AB:s verksamhet under 2018 har varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna.
2. Kommunstyrelsen bedömer att Resecentrum mark och exploatering i
Linköping AB uppfyllt sitt uppdrag för 2018.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut den 18 mars 2019,
§ 97
1. Resecentrum mark och exploatering i Linköping AB:s redovisning
avseende bolagets uppfyllelse av det kommunala uppdraget under år 2018
godkänns.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-03-18 § 97
Tjänsteskrivelse - Resecentrum Mark o Exploatering i Linköping AB
(Resemex) - Uppfyllelse av det kommunala uppdraget 2018, 2019-03-06
Bilaga 1, Måluppfyllelse 2018
Bilaga 2, Bokslut 2018
Bilaga 3, Bolagsstyrningsrapport 2018
Yttranden
Michael Stenberg, fastighetschef AB Stångåstaden och ordförande i
Resecentrum Mark o Exploatering AB, kommenterar bolagets uppfyllelse av
det kommunala uppdraget för 2018.
Kristina Edlund (S) kommenterar också Resecentrum Mark o Exploatering i
Linköping AB:s uppfyllelse av det kommunala uppdraget för 2018.
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Kommunfullmäktiges beslut
1. Resecentrum Mark o Exploatering i Linköping AB:s redovisning
avseende bolagets uppfyllelse av det kommunala uppdraget under år
2018 godkänns.
__________
Beslutet skickas till:
Finanscontroller, Marcus Wahlström
Linköpings Stadshus AB
Resecentrum mark och exploatering i Linköping AB
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§ 107 Linköpingsexpo AB – Uppfyllelse av det
kommunala uppdraget 2018
Dnr KS 2019-139
Ärende
Kommunstyrelsen samlar i sin uppsiktsplikt in redovisningar från bolagen om
hur de uppfyllt sina uppdrag. Linköpingsexpo AB har i årsredovisning
redovisat hur bolaget uppfyllt det kommunala ändamålet och uppdraget under
2018.
Nedan följer Kommunledningsförvaltningens sammanfattning av bolagets
uppfyllelse kopplat till uppdraget.
Ändamålet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av kommunal
likställighets- och självkostnadsprincip i samverkan med Linköpings kommun,
kommunägda bolag, näringsliv och organisationer främja tillväxt och
attraktivitet i Linköping. Bolaget ska aktivt medverka till att engagera
kommuninvånare, näringsliv och organisationer i stadsdelsutvecklingen och
samhällsbyggande i Linköping. Ägaren ställer inte något krav på avkastning.
Resultatkrav för hela projektperioden är ett nollresultat.
Under 2018 har bolaget summerat och utvärderat Bo- och samhällsexpot som
arrangerades i september 2017 samt hanterat förfrågningar, guidningar,
föreläsningar/presentationer och medieförfrågningar. Bolaget har under året, på
uppdrag av kommunstyrelsen, framtagit en uppdragsdefinition som ska ligga
till grund för utvecklandet av ett idéprogram 2.0 Västra Valla.
Under 2018 har bolagets verksamhet och personal succesivt avslutats så att
bolaget inte ska ha någon egen verksamhet vid årsskiftet 2018/19. Därefter
beslutar moderbolaget om avveckling av bolaget.
Soliditeten vid årsskiftet var 69 % (2,6). Resultatet efter finansiella poster för
2018 blev 3 mnkr (0). Omsättningen uppgick 2018 till 8,5 mnkr (29,3).
Kommunledningsförvaltningen bedömer att Linköpingsexpo AB:s verksamhet
för 2018 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut den 18 mars 2019, § 96
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1. Kommunstyrelsen bedömer att Linköpingsexpo AB:s verksamhet under
2018 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts
inom ramen för de kommunala befogenheterna.
2. Kommunstyrelsen bedömer att Linköpingsexpo AB uppfyllt sitt uppdrag
för 2018.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut den 18 mars 2019,
§ 96
1. Linköpingsexpo AB:s redovisning avseende bolagets uppfyllelse av det
kommunala uppdraget under år 2018 godkänns.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-03-18 § 96
Tjänsteskrivelse – Linköpingsexpo AB – Uppfyllelse av det kommunala
uppdraget 2018, 2019-03-06
Bilaga, Årsredovisning 2018 från Linköpingsexpo AB
Kommunfullmäktiges beslut
1. Linköpingsexpo AB:s redovisning avseende bolagets uppfyllelse av det
kommunala uppdraget under år 2018 godkänns.

Kommunfullmäktige ajournerar sig kl. 12:05 och återupptar sammanträdet kl.
13:10.
__________
Beslutet skickas till:
Finanscontroller Marcus Wahlström
Linköpings Stadshus AB
Linköpingsexpo AB
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§ 108 Kommunägda bolag, revidering av
bolagsordningar
Dnr KS 2019-148
Ärende
Kommunfullmäktige har beslutat om en ny politisk organisation i Linköpings
kommun från och med 2019. Huvudprincip för styrelsesammansättning för
Linköpings Stadshus AB och dotterbolag är att styrelserna ska bestå av
ordinarie ledamöter utan ersättare. Förändringarna medför behov att revidera
aktuella kommunala bolags bolagsordningar.
Revidering har skett av bolagsordningar för Linköpings Stadshus AB och
dotterbolag samt för dotterdotterbolaget Vreta Kluster AB.
Förslag till nya bolagsordningar innefattar även en anpassning till aktuell
Aktiebolagslag (2005:551).
Kommunfullmäktige föreslås godkänna föreslagna bolagsordningar.
Kommunstyrelsens beslut den 18 mars 2019, § 87
1. Kommunledningsförvaltningens förslag , med Niklas Borgs (M)
ändringsyrkande, gällande föreslagna förändringar i redovisade
bolagsordningar tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut den 18 mars 2019,
§87
1. Kommunfullmäktige godkänner bolagsordningen för Linköpings Stadshus
AB (publ).
2. Kommunfullmäktige godkänner bolagsordningen för Tekniska verken i
Linköpings AB (publ).
3. Kommunfullmäktige godkänner bolagsordningen för AB Stångåstaden
(publ).
4. Kommunfullmäktige godkänner bolagsordningen för Lejonfastigheter AB.
5. Kommunfullmäktige godkänner bolagsordningen för Sankt Kors Fastighets
AB med Niklas Borgs (M) ändringsyrkande.
6. Kommunfullmäktige godkänner bolagsordningen för Visit Linköping & Co
AB med Niklas Borgs (M) ändringsyrkande.
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7. Kommunfullmäktige godkänner bolagsordningen för Science Park
Mjärdevi AB med Niklas Borgs (M) ändringsyrkande.
8. Kommunfullmäktige godkänner bolagsordningen för Linköping City
Airport AB med Niklas Borgs (M) ändringsyrkande.
9. Kommunfullmäktige godkänner bolagsordningen för Resecentrum Mark 0
Exploatering i Linköping AB med Niklas Borgs (M) ändringsyrkande.
10. Kommunfullmäktige godkänner bolagsordningen för Vreta Kluster AB.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-03-18 § 87
Tjänsteskrivelse - Kommunägda bolag, revidering av bolagsordningar, 201903-15
Bilaga – Reviderade bolagsordningar
Yttranden
Gösta Gustavsson (C) yttrar sig.
Yrkanden
Niklas Borg (M) yrkar bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag till
beslut samt tar tillbaka det ändringsyrkande som han framförde på
kommunstyrelsens sammanträde 2019-03-18 om att ”Styrelseledamöter utses
på årsstämman för en tid av fyra år från den årsstämma som följer närmast efter
det val till kommunfullmäktige ägt rum.” ska göras i bolagsordningar för Sankt
Kors Fastighets AB, Visit Linköping & Co AB, Science Park Mjärdevi AB,
Linköping City Airport AB, Resecentrum Mark o Exploatering i Linköping AB
samt Vreta Kluster AB.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt detta.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner bolagsordningen för Linköpings
Stadshus AB (publ).
2. Kommunfullmäktige godkänner bolagsordningen för Tekniska verken
i Linköpings AB (publ).
3. Kommunfullmäktige godkänner bolagsordningen för AB Stångåstaden
(publ).
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4. Kommunfullmäktige godkänner bolagsordningen för Lejonfastigheter
AB (publ).
5. Kommunfullmäktige godkänner bolagsordningen för Sankt Kors
Fastighets AB.
6. Kommunfullmäktige godkänner bolagsordningen för Visit Linköping
& Co AB.
7. Kommunfullmäktige godkänner bolagsordningen för Science Park
Mjärdevi AB.
8. Kommunfullmäktige godkänner bolagsordningen för Linköping City
Airport AB.
9. Kommunfullmäktige godkänner bolagsordningen för Resecentrum
Mark 0 Exploatering i Linköping AB.
10. Kommunfullmäktige godkänner bolagsordningen för Vreta Kluster
AB.
__________
Beslutet skickas till:
Linköpings Stadshus AB
Tekniska verken i Linköping AB
AB Stångåstaden
Lejonfastigheter AB
Sankt Kors Fastighets AB
Visit Linköping & Co AB
Science Park Mjärdevi AB
Linköping City Airport AB
Resecentrum Mark o Exploatering i Linköping AB
Vreta Kluster AB
Linköping City Airport AB
Resecentrum Mark o Exploatering i Linköping AB
Vreta Kluster AB
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§ 109 Gemensamt ägardirektiv för kommunägda bolag
inom Linköpings Stadshuskoncernen
Dnr KS 2019-149
Ärende
I början av varje mandatperiod upprättas ”Gemensamt ägardirektiv” för
kommunens bolag. Det gemensamma ägardirektivet är tillsammans med
särskilda ägardirektiv, bolagsordningar och styrdokument såsom policyer,
riktlinjer, rutiner, anvisningar och instruktioner som utfärdads av moderbolaget
och/eller kommunen ett verktyg för kommunens styrning av den verksamhet
som bedrivs i aktiebolagsform.
Det gemensamma ägardirektivet gäller Linköpings kommunägda bolag i
Linköpings Stadshuskoncernen och innehåller gemensamma anvisningar för
ägarstyrning, ansvar och roller samt övergripande generella skyldigheter för
bolagen.
De särskilda ägardirektiven är avsedda att vara mer operativa med tydliga
uppdrag.
Efter beslut om ägardirektiv i kommunfullmäktige ska ägardirektivet
överlämnas till bolagen vid årsstämmorna 2019.
Kommunstyrelsens beslut den 18 mars 2019, § 85
1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks med Rebecka
Hovenbergs (MP) tilläggsyrkande om att följa Linköpings rese- och
fordonspolicy vid val av tjänstebilar i avsnitt 4.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut den 18 mars 2019,
§ 85
1. Gemensamt ägardirektiv för kommunägda bolag godkänns med Rebecka
Hovenbergs (MP) tilläggsyrkande om att följa Linköpings rese- och
fordonspolicy vid val av tjänstebilar i avsnitt 4..
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-03-18 § 85
Tjänsteskrivelse - Gemensamt ägardirektiv för kommunägda bolag inom
Linköpings Stadshuskoncernen, beslut, 2019-03-07
Bilaga - Gemensamt ägardirektiv
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Yrkanden
Muharrem Demirok (C) och Åsa Wennergren (L) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Rebecka Hovenberg (MP) yrkar på följande tillägg i avsnitt 4:
- Texten ”samverka med bolagen kring hållbarhetsfrågor, innovation,
utveckling och trygghet för att gemensamt utveckla den smarta, hållbara
staden” läggs till.
- Texten ”all intern och extern representation i bolagen ska följa Linköpings
kommuns representationspolicy”.
- Texten ”bidra till integration och social hållbarhet” läggs till.
Klas Ahlberg (SD) yrkar på följande ändringar:
- Punkt 3.5 (sidan 6) första stycket: stryk redovisningssed ersätt med
revisionssed
- Avsnitt 4 stryk punkten ”arbeta för att kommunkoncernens totala
energiproduktion från förnyelsebara källor och återvunna material ska öka
motsvara den totala energikonsumtionen i Linköping”
- Stryk ”och delningsekonomin” på punkten ”främja den cirkulära ekonomin
och delningsekonomin”
- Stycket ”följa policy mot mutor och bestickning för anställda och
förtroendevalda, antingen följa den av kommunen beslutade policyn mot mutor
och bestickning av anställda och förtroendevalda, alternativt att bolaget tar
fram en egen policy gällande mutor och bestickning som följs av det egna
bolaget” ändras till ”följa den av kommunen beslutade policyn mot mutor och
bestickning av anställda och förtroendevalda”
- Ersätt punkten ”Säkerställa kommunal jämställdhet inom idrotten sett till stöd
och tillgänglighet. All kommunal sponsring inom Linköpings kommun och
kommunala bolag ska ske jämställt” till ”säkerställa jämställdhet sett till stöd
och tillgänglighet”
- Ändra punkten ”bidra med praktik- och ferieplatser till grupper som står långt
från arbetsmarknaden i egen eller upphandlad verksamhet” till ”bidra med
praktikplatser till personer som står utanför arbetsmarknaden”
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- Ändra punkten ”Satsa på sommarjobb för skolungdomar” till ”satsa på
praktik- och ferieplatser till skolungdomar”
- Lägg till punkten ”bidra till hög kompetens genom att anställningar ska i
största möjliga mån baseras på kompetens och relevant erfarenhet”
- Lägg till punkten ”säkerställa god kompetensutveckling för de anställda
genom vidareutbildning och karriärsutveckling”
- Stryk punkten ”bolagen ska vara delaktiga och samverka med Visit
Linköping & Co AB för att genomföra kommunens eventstrategi.”
Kristina Edlund (S) yrkar bifall till Rebecka Hovenbergs (MP) första yrkande,
Klas Ahlbergs (SD) sjunde yrkande samt yrkar på följande ändringar:
- Texten ”Därutöver ska bolagen förhålla sig till policyer, riktlinjer,
anvisningar och instruktioner som utfärdas av moderbolaget samt bidra med en
aktiv och innehållsrik dialog mellan ägaren och bolagen” tas bort i stycke 2.
- Texten ”innan” byts ut till ”om” i följande mening i stycke 3.4: ”Linköpings
Stadshus AB:s ledning (ordförande och VD) ska informeras innan tillsättning
och avsättning av VD görs. Personkontroll ska i förekommande fall vara
genomförd av kommunens säkerhetschef innan anställning”
Jan Österlind (S) yrkar bifall till Kristina Edlunds (S) första yrkande.
Jessica Eek (V) yrkar bifall till Rebecka Hovenbergs (MP) tilläggsyrkanden
och Kristina Edlunds (S) ändringsyrkanden.
Niklas Borg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut, Rebecka
Hovenbergs (MP) andra yrkande ”Texten ’all intern och extern representation i
bolagen ska följa Linköpings kommuns representationspolicy’.”, Klas
Ahlbergs (SD) sjunde yrkande ”Ändra punkten ’Satsa på sommarjobb för
skolungdomar” till ”satsa på praktik- och ferieplatser till skolungdomar’.”,
Kristina Edlunds (S) andra yrkande ”Texten ’innan’ byts ut till ’om’ i följande
mening i stycke 3.4: ’Linköpings Stadshus AB:s ledning (ordförande och VD)
ska informeras innan tillsättning och avsättning av VD görs. Personkontroll ska
i förekommande fall vara genomförd av kommunens säkerhetschef innan
anställning’.” samt avslag på resterande yrkanden.
Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag tillsammans med
yrkandet från Rebecka Hovenberg (MP) Texten ”all intern och extern
representation i bolagen ska följa Linköpings kommuns representationspolicy”
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läggs till avsnitt 4, Klas Ahlbergs (SD) yrkande ”Satsa på sommarjobb för
skolungdomar” ändras till ”satsa på praktik- och ferieplatser
till skolungdomar” samt Kristina Edlunds (S) yrkande om att texten ”innan”
byts ut till ”om” i följande mening i stycke 3.4: ”Linköpings Stadshus AB:s
ledning (ordförande och VD) ska informeras innan tillsättning och avsättning
av VD görs. Personkontroll ska i förekommande fall vara genomförd av
kommunens säkerhetschef innan anställning” mot Rebecka Hovenbergs (MP),
Klas Ahlbergs (SD) och Kristina Edlunds (S) resterande yrkanden och finner
att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag tillsammans
med yrkandet från Rebecka Hovenberg (MP) Texten ”all intern och extern
representation i bolagen ska följa Linköpings kommuns representationspolicy”
läggs till avsnitt 4, Klas Ahlbergs (SD) yrkande ”Satsa på sommarjobb för
skolungdomar” ändras till ”satsa på praktik- och ferieplatser
till skolungdomar” samt Kristina Edlunds (S) yrkande om att texten ”innan”
byts ut till ”om” i följande mening i stycke 3.4: ”Linköpings Stadshus AB:s
ledning (ordförande och VD) ska informeras innan tillsättning och avsättning
av VD görs. Personkontroll ska i förekommande fall vara genomförd av
kommunens säkerhetschef innan anställning”.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Gemensamt ägardirektiv för kommunägda bolag godkänns med
Rebecka Hovenbergs (MP) tilläggsyrkande om att följa Linköpings
rese- och fordonspolicy vid val av tjänstebilar i avsnitt 4, Rebecka
Hovenbergs (MP) tilläggsyrkande om att all intern och extern
representation i bolagen ska följa Linköpings kommuns
representationspolicy läggs till avsnitt 4, Klas Ahlbergs (SD)
ändringsyrkande om att satsa på sommarjobb för skolungdomar
ändras till satsa på praktik- och ferieplatser till skolungdomar samt
Kristina Edlunds (S) yrkande om att ”innan” byts ut till ”om” i
följande mening i stycke 3.4: ”Linköpings Stadshus AB:s ledning
(ordförande och VD) ska informeras innan tillsättning och avsättning
av VD görs. Personkontroll ska i förekommande fall vara genomförd
av kommunens säkerhetschef innan anställning”.
Reservationer
Ledamöter och tjänstgörande ersättare från Socialdemokraterna, Miljöpartiet
och Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
förslag.
__________
Beslutet skickas till:
VD-assistent, Anna Mevius
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§ 110 Särskilda ägardirektiv, bilaga 1, för bolag inom
Linköpings Stadshuskoncern
Dnr KS 2019-150
Ärende
I början av varje mandatperiod upprättar kommunen ägardirektiv för bolagen
inom Linköpings Stadshuskoncernen. Ägardirektiven är tillsammans med
bolagsordningar och styrdokument såsom policyer, riktlinjer, rutiner,
anvisningar och instruktioner som utfärdats av moderbolaget och/eller
kommunen ett verktyg för kommunens styrning av den verksamhet som
bedrivs i aktiebolagsform.
Gemensamt ägardirektiv innehåller gemensamma anvisningar för ägarstyrning,
ansvar och roller samt övergripande skyldigheter för bolagen medan särskilt
ägardirektiv för respektive bolag är mer operativa och innehåller tydligare
anvisningar om syfte och uppdrag, verksamhet och mål.
Efter beslut om ägardirektiven i kommunfullmäktige ska ägardirektiven
överlämnas till bolagen vid årsstämmorna 2019.
Kommunstyrelsens beslut den 18 mars 2019, § 86
1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks med Rebecka
Hovenbergs (MP) och Åsa Wennergrens (L) ändrings- och tilläggsyrkanden.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut den 18 mars 2019,
§ 86
1. Särskilt ägardirektiv för Linköpings Stadshus AB och dotterbolagen
Tekniska verken i Linköping AB, AB Stångåstaden, Lejonfastigheter AB,
Sankt Kors Fastighets AB, Visit Linköping & Co AB, Science Park Mjärdevi
AB, Linköping City Airport AB samt Resecentrum Mark o Exploatering i
Linköping AB godkänns med Rebecka Hovenbergs (MP) och Åsa
Wennergrens (L) ändrings- och tilläggsyrkanden.
Kommunstyrelsen beslutade den 18 mars 2019, § 86, om samtliga särskilda
ägardirektiv i ett ärende. Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 mars
2019 delades kommunstyrelsens § 86 upp i enskilda ärenden och beslutades
var och ett för sig.
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Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-03-18 § 86
Tjänsteskrivelse - Särskilda ägardirektiv för bolag inom Linköpings
Stadshuskoncern, beslut, 2019-03-08
Bilaga 1 - Särskilda ägardirektiv
Yrkanden
Rebecka Hovenberg (MP) och Kristina Edlund (S) yrkar att
Representationspolicy för Linköpings kommun läggs till.
Klas Ahlberg (SD) yrkar att Solelprogram stryks.
Niklas Borg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt bifall till
Rebecka Hovenbergs (MP) och Kristina Edlunds (S) tilläggsyrkande och
avslag till Klas Ahlbergs (SD) ändringsyrkande.
Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på Klas Ahlbergs (SD) ändringsyrkande och
finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå detsamma.
Ordföranden ställer proposition på Rebecka Hovenbergs (MP) och Kristina
Edlunds (S) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar att
bifalla detsamma.
Ordföranden ställer därefter proposition på bilagan i sin helhet och finner att
den fastställs.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Särskilt ägardirektiv, bilaga 1, för bolag inom
Linköpings Stashuskoncern, med Rebecka Hovenbergs (MP) och
Kristina Edlunds (S) tilläggsyrkande att representationspolicyn läggs
till.
Protokollsanteckningar
Vänsterpartiet lämnar följande protokollsanteckning:
”De ägardirektiv vi som politiker lämnar till bolagen säger vilken väg vi vill att
kommunen ska gå. Förslagen till ägardirektiv som presenterats skapar stor oro
hos oss. Det vi kan konstatera är att kommunens bolag inte ska verka för
medborgarna i Linköpings kommun utan mer för besökare.
Om Vänsterpartiet hade fått bestämma hade ägardirektiven sett annorlunda ut.
Vi hade visat vägen för en trygg framtid för alla i Linköpings kommun.

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

47 (122)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

2019-03-26

Satsningar på de som har det svårast i samhället ger en tryggare befolkning. Vi
hade satsat på att bygga hyresrätter i hela kommunen med rimliga hyror. Det är
bara i samarbete mellan politisk vilja och bolagens verksamhet som vi kan
bygga en kommun för alla.
Hade Vänsterpartiet skrivit ägardirektiven så hade allmännyttan fått starkare
skrivningar om att tillse behovet av hyresrätter i hela kommunen. Det finns
inget positivt med ombildningar och utförsäljningar av hyresrätterna i
Stångåstaden. Människors hem får inte bli en handelsvara.
Linköping ska vara en pluralistisk kommun med utrymme för många olika
kulturformer. Kommunens bolag borde således prioritera att arbeta för
inkludering och för bredd, mot segregation, så väl som likriktning.
Arbetet för koldioxidneutralitet behöver prioriteras och Vänsterpartiet anser att
skarpare skrivningar hade behövts för att markera vikten av bolagens arbete i
att åstadkomma förändringen.
Vi menar att riktningen på ägardirektiven behöver tas fram efter dialog med
intresseorganisationer, föreningslivet och medborgarna. På så vis kan vi i
bolagen få en bättre medborgarförankring i bolagen arbete.”
__________
Beslutet skickas till:
Linköpings Stadshus AB
Tekniska verken i Linköping AB
AB Stångåstaden
Lejonfastigheter AB
Sankt Kors Fastighets AB
Visit Linköping & Co AB
Science Park Mjärdevi AB
Linköping City Airport AB
Resecentrum Mark o Exploatering i Linköping AB
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§ 111 Särskilda ägardirektiv för Linköpings Stadshus AB
Dnr KS 2019-318
Ärende
I början av varje mandatperiod upprättar kommunen ägardirektiv för bolagen
inom Linköpings Stadshuskoncernen. Ägardirektiven är tillsammans med
bolagsordningar och styrdokument såsom policyer, riktlinjer, rutiner,
anvisningar och instruktioner som utfärdats av moderbolaget och/eller
kommunen ett verktyg för kommunens styrning av den verksamhet som
bedrivs i aktiebolagsform.
Gemensamt ägardirektiv innehåller gemensamma anvisningar för ägarstyrning,
ansvar och roller samt övergripande skyldigheter för bolagen medan särskilt
ägardirektiv för respektive bolag är mer operativa och innehåller tydligare
anvisningar om syfte och uppdrag, verksamhet och mål.
Efter beslut om ägardirektiven i kommunfullmäktige ska ägardirektiven
överlämnas till bolagen vid årsstämmorna 2019.
Kommunstyrelsens beslut den 18 mars 2019, § 86
1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks med Rebecka
Hovenbergs (MP) och Åsa Wennergrens (L) ändrings- och tilläggsyrkanden.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut den 18 mars 2019,
§ 86
1. Särskilt ägardirektiv för Linköpings Stadshus AB och dotterbolagen
Tekniska verken i Linköping AB, AB Stångåstaden, Lejonfastigheter AB,
Sankt Kors Fastighets AB, Visit Linköping & Co AB, Science Park Mjärdevi
AB, Linköping City Airport AB samt Resecentrum Mark o Exploatering i
Linköping AB godkänns med Rebecka Hovenbergs (MP) och Åsa
Wennergrens (L) ändrings- och tilläggsyrkanden.
Kommunstyrelsen beslutade den 18 mars 2019, § 86, om samtliga särskilda
ägardirektiv i ett ärende. Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 mars
2019 delades kommunstyrelsens § 86 upp i enskilda ärenden och beslutades
var och ett för sig.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-03-18 § 86
Tjänsteskrivelse - Särskilda ägardirektiv för bolag inom Linköpings
Stadshuskoncern, beslut, 2019-03-08
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Bilaga 2 - Särskilda ägardirektiv för Linköpings Stadshus AB
Yrkanden
Jessica Eek (V), Rebecka Hovenberg (MP) och Kristina Edlund (S) yrkar att
texten ”Initiera och samordna koncernens insatser för att bryta segregationen i
kommunen” läggs till i avsnitt 2.2.
Niklas Borg (M) yrkar avslag till Jessica Eek (V) med fleras tilläggsyrkande.
Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på Jessica Eek (V) med fleras tilläggsyrkande
om att texten ”Initiera och samordna koncernens insatser för att bryta
segregationen i kommunen” läggs till i avsnitt 2.2 och finner att
kommunfullmäktige avslår detsamma.
Ordföranden ställer därefter proposition på ägardirektivet i sin helhet och
finner att det fastställs.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Särskilda ägardirektiv för Linköpings Stadshus AB godkänns.
Reservationer
Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare från Socialdemokraterna,
Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
__________
Beslutet skickas till:
Linköpings Stadshus AB
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§ 112 Särskilda ägardirektiv för Tekniska verken i
Linköping AB
Dnr KS 2019-319
Ärende
I början av varje mandatperiod upprättar kommunen ägardirektiv för bolagen
inom Linköpings Stadshuskoncernen. Ägardirektiven är tillsammans med
bolagsordningar och styrdokument såsom policyer, riktlinjer, rutiner,
anvisningar och instruktioner som utfärdats av moderbolaget och/eller
kommunen ett verktyg för kommunens styrning av den verksamhet som
bedrivs i aktiebolagsform.
Gemensamt ägardirektiv innehåller gemensamma anvisningar för ägarstyrning,
ansvar och roller samt övergripande skyldigheter för bolagen medan särskilt
ägardirektiv för respektive bolag är mer operativa och innehåller tydligare
anvisningar om syfte och uppdrag, verksamhet och mål.
Efter beslut om ägardirektiven i kommunfullmäktige ska ägardirektiven
överlämnas till bolagen vid årsstämmorna 2019.
Kommunstyrelsens beslut den 18 mars 2019, § 86
1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks med Rebecka
Hovenbergs (MP) och Åsa Wennergrens (L) ändrings- och tilläggsyrkanden.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut den 18 mars 2019,
§ 86
1. Särskilt ägardirektiv för Linköpings Stadshus AB och dotterbolagen
Tekniska verken i Linköping AB, AB Stångåstaden, Lejonfastigheter AB,
Sankt Kors Fastighets AB, Visit Linköping & Co AB, Science Park Mjärdevi
AB, Linköping City Airport AB samt Resecentrum Mark o Exploatering i
Linköping AB godkänns med Rebecka Hovenbergs (MP) och Åsa
Wennergrens (L) ändrings- och tilläggsyrkanden.
Kommunstyrelsen beslutade den 18 mars 2019, § 86, om samtliga särskilda
ägardirektiv i ett ärende. Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 mars
2019 delades kommunstyrelsens § 86 upp i enskilda ärenden och beslutades
var och ett för sig.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-03-18 § 86
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Tjänsteskrivelse - Särskilda ägardirektiv för bolag inom Linköpings
Stadshuskoncern, beslut, 2019-03-08
Bilaga 3 - Särskilda ägardirektiv för Tekniska verken i Linköping AB
Yrkanden
Rebecka Hovenberg (MP) yrkar att texten ”stödja fastighetsägare att
energieffektivisera sina fastigheter” läggs till som en punkt i avsnitt 2.2.
Eva Lindblad (V) yrkar bifall till Rebecka Hovenbergs (MP) tilläggsyrkande.
Klas Ahlberg (SD) yrkar på följande ändringar:
- styrka punkten ”utforma taxor och priser så att dessa bidrar till effektiv
energi- och resurshushållning”
- stryka punkten ”minimera klimatpåverkande utsläpp i enlighet med
kommunens mål om koldioxidneutralitet år 2025”
- stryka punkten ”främja produktion av fjärrvärme från kraftvärmeverk, el och
biogas från förnybara källor och återvunnen material”
- stryka punkten ”arbeta för att kommunkoncernens totala elproduktion från
förnyelsebara källor och återvunna material ska motsvara den totala
elkonsumtionen i Linköping”
- stryka punkten ”bidra till tillväxt av företag och ett ökat företagande inom
miljösektorn i regionen”
- ändra meningen ”genom egen utveckling och i nära samverkan med
akademin och högskolor bidra miljöoch kretsloppsanpassning av
verksamhet och tjänster” till ”genom egen utveckling och i nära samverkan
med akademin och högskolor bidra till bättre miljöarbete”
- stryka punkten ”understödja utveckling av infrastruktur för elfordon”
- ändra punkten ”säkerställa kvalitet och kapacitet i elnätet” till ”säkerställa
leverans, kvalitet och kapacitet i elnätet för framtida utökade behov”
Kristina Edlund (S) yrkar att texten ”bolaget ska genom sin verksamhet kraftigt
öka sina insatser för att få in fler linköpingsbor på arbetsmarknaden,” läggs till
i stycke 2.2.
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Muharrem Demirok (C) och Niklas Borg (M) yrkar avslag till Rebecka
Hovenbergs (MP), Klas Ahlbergs (SD) och Kristina Edlunds (S) ändrings- och
tilläggsyrkanden samt bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på Rebecka Hovenbergs (MP) yrkande och
finner att kommunfullmäktige avslår detsamma.
Ordföranden ställer proposition på Klas Ahlbergs (SD) yrkanden och finner att
kommunfullmäktige avslår detsamma.
Ordföranden ställer proposition på Kristina Edlunds (S) yrkande och finner att
kommunfullmäktige avslår detsamma.
Ordföranden ställer därefter proposition på ägardirektivet i sin helhet och
finner att det fastställs.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Särskilda ägardirektiv för Tekniska verken i Linköping AB godkänns.
Reservationer
Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare från Socialdemokraterna,
Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna reserverar sig mot
beslutet till förmån för egna yrkanden.
__________
Beslutet skickas till:
Tekniska verken i Linköping AB
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§ 113 Särskilda ägardirektiv för AB Stångåstaden
Dnr KS 2019-320
Ärende
I början av varje mandatperiod upprättar kommunen ägardirektiv för bolagen
inom Linköpings Stadshuskoncernen. Ägardirektiven är tillsammans med
bolagsordningar och styrdokument såsom policyer, riktlinjer, rutiner,
anvisningar och instruktioner som utfärdats av moderbolaget och/eller
kommunen ett verktyg för kommunens styrning av den verksamhet som
bedrivs i aktiebolagsform.
Gemensamt ägardirektiv innehåller gemensamma anvisningar för ägarstyrning,
ansvar och roller samt övergripande skyldigheter för bolagen medan särskilt
ägardirektiv för respektive bolag är mer operativa och innehåller tydligare
anvisningar om syfte och uppdrag, verksamhet och mål.
Efter beslut om ägardirektiven i kommunfullmäktige ska ägardirektiven
överlämnas till bolagen vid årsstämmorna 2019.
Kommunstyrelsens beslut den 18 mars 2019, § 86
1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks med Rebecka
Hovenbergs (MP) och Åsa Wennergrens (L) ändrings- och tilläggsyrkanden.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut den 18 mars 2019,
§ 86
1. Särskilt ägardirektiv för Linköpings Stadshus AB och dotterbolagen
Tekniska verken i Linköping AB, AB Stångåstaden, Lejonfastigheter AB,
Sankt Kors Fastighets AB, Visit Linköping & Co AB, Science Park Mjärdevi
AB, Linköping City Airport AB samt Resecentrum Mark o Exploatering i
Linköping AB godkänns med Rebecka Hovenbergs (MP) och Åsa
Wennergrens (L) ändrings- och tilläggsyrkanden.
Kommunstyrelsen beslutade den 18 mars 2019, § 86, om samtliga särskilda
ägardirektiv i ett ärende. Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 mars
2019 delades kommunstyrelsens § 86 upp i enskilda ärenden och beslutades
var och ett för sig.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-03-18 § 86
Tjänsteskrivelse - Särskilda ägardirektiv för bolag inom Linköpings
Stadshuskoncern, beslut, 2019-03-08
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Bilaga 4 - Särskilda ägardirektiv för AB Stångåstaden
Yttranden
Andreas Williamsson (S), Marcus Ljungqvist (C), Christian Gustavsson (M),
Suada Tolic (M), Björn Alling (V) och Ali Hajar (S) yttrar sig.
Yrkanden
Klas Ahlberg (SD) yrkar på följande:
- stryk punkten ”vara en av aktörerna i Linköping för att bygga bort
bostadsbristen”
- stryk punkten ”hålla en hög byggtakt över tid, byggandet ska också vara
konjunkturanpassat med större insatser vid lågkonjunktur”
- stryk punkten ”ha ett särskilt ansvar för att medverka till att det i alla delar av
kommunen finns blandade upplåtelseformer”
- ersätt punkten ”ta ett aktivt samhällsansvar genom att vara en aktör i
stadsdelsutvecklingsarbete och skapa trygghet och verka för social hållbarhet”
med ”ta ett aktivt samhällsansvar genom att vara en aktör i
stadsdelsutvecklingsarbete och skapa trygghet och verka för ett samhälle där
människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader där
människor känner tillit och förtroende och är delaktiga i samhällsutvecklingen”
- stryk punkten ”öka andelen förnyelsebar energi”
- stryk punkten ”bidra till CO2-neutralt Linköping. Att arbeta med hållbar
mobilitet och att bygga koldioxidneutralt är delar i detta”
- lägg till punkten ”anpassa arkitektur efter befintlig bebyggelse i historiskt
viktiga miljöer”
- lägg till punkten ”anpassa byggtakten till den långsiktiga efterfrågan på
hyresbostäder och i möjligaste mån anpassa byggandet med fokus på större
insatser vid lågkonjunktur”
Kristina Edlund (S), Rebecka Hovenberg (MP) och Jessica Eek (V) yrkar på
följande:
- Texten ”i syfte att motverka och begränsa användandet av oseriösa aktörer
inom byggbranschen ska bolaget begränsa användningen av entreprenadkedjor
i byggprojekten. Huvudentreprenaden ska fullgöra kontroll av att
underentreprenören erlägger skatt” läggs till i stycke 1.2.
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- Texten ”bolaget ska under kommande mandatperiod väsentligt öka byggandet
av bostäder till normhyra enligt statligt investeringsstöd när detta finns att
tillgå” läggs till i stycke 1.2.
- Texten ”bolaget ska, genom sin verksamhet, fortsätta öka sina insatser för att
få in fler linköpingsbor på arbetsmarknaden” läggs till i stycke 1.2.
- Texten ”bolaget ska bidra till byggandet i kommunens småorter” läggs till i
stycke 1.2.
- Texten ”bolaget ska vara en ledande aktör på bostadsmarknaden och aktivt
medverka till att sänka kötiden i bostadskön samt bygga bort bostadsbristen i
Linköping” läggs till i stycke 1.2.
- Texten ”bolaget ska i varje nytt projekt arbeta aktivt för att pressa priserna för
nybyggnation” läggs till i stycke 1.2.
- Texten ”minska bolagets dominerande ställning på marknaden genom
försäljning och omvandling av hyresrätter till bostadsrätter, särskilt i utsatta
områden” tas bort i stycke 1.2.
- Texten ”i kvarter med dominans av hyreslägenheter ska möjlighet finnas för
hyresgäster att omvandla till bostadsrätter eller andelslägenheter, främst i
socioekonomiskt utsatta bostadsområden” tas bort i stycke 1.2.
- Texten ”skapa attraktiva inom- och utomhusmiljöer som stimulerar till möten
och gynnar den sociala hållbarheten i området” läggs till i stycke 1.2.
- Texten ”i samarbete med hyresgästerna utveckla framtidens
mobilitetslösningar, klimatsmarta fordonslösningar och bygga infrastruktur för
elbilar i hela sitt bestånd” läggs till i stycke 1.2.
- Siffran 10 % ändras till 5 % i meningen ”bolaget ska utan godkännande av
kommunfullmäktige självt besluta att sälja ut maximalt 10 % av
fastighetsbeståndet under samma kalenderår”.
Jessica Eek (V) och Rebecka Hovenberg (MP) yrkar även på följande:
- Att texten ”bolaget ska medverka i resultatutjämning inom Linköpings
Stadshus AB för skatteoptimering samt lämna årlig utdelning/koncernbidrag
till Linköpings Stadshus AB samt bosociala medel till Linköpings kommun”
ändras till ”Bolaget sak medverka i resultatutjämning inom Linköpings
Stadshus AB för skatteoptimering samt lämna årlig utdelning/koncernbidrag
till Linköpings Stadshus AB” i stycke 4.
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Jan Österlind (S), Maria Moraes (MP), Karin Sandin Dahlgren (S), Jonatan
Hermansson (S), Elias Aguirre (S), Petter Mattsson (MP), Lisa Nåbo (S) och
Mari Hultgren (S) yrkar bifall till Kristina Edlund (S), Rebecka Hovenberg
(MP) och Jessica Eeks (V) ändrings- och tilläggsyrkanden.
Åsa Wennergren (L), Muharrem Demirok (C) och Niklas Borg (M) yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag till beslut samt yrkar bifall till Kristina Edlund
(S), Rebecka Hovenberg (MP) och Jessica Eeks (V) två första tilläggsyrkanden
om att texten ”i syfte att motverka och begränsa användandet av oseriösa
aktörer inom byggbranschen ska bolaget begränsa användningen av
entreprenadkedjor i byggprojekten. Huvudentreprenaden ska fullgöra kontroll
av att underentreprenören erlägger skatt” läggs till i stycke 1.2 och att texten
”bolaget ska under kommande mandatperiod väsentligt öka byggandet av
bostäder till normhyra enligt statligt investeringsstöd när detta finns att tillgå”
läggs till i stycke 1.2 samt avslag på samtliga resterande yrkanden från Kristina
Edlund (S), Rebecka Hovenberg (MP) och Jessica Eek (V).
Michael Cocozza (L) yrkar bifall till Kristina Edlund (S), Rebecka Hovenberg
(MP) och Jessica Eeks (V) två första tilläggsyrkanden om att texten ”i syfte att
motverka och begränsa användandet av oseriösa aktörer inom byggbranschen
ska bolaget begränsa användningen av entreprenadkedjor i byggprojekten.
Huvudentreprenaden ska fullgöra kontroll av att underentreprenören erlägger
skatt” läggs till i stycke 1.2 samt att texten ”bolaget ska under kommande
mandatperiod väsentligt öka byggandet av bostäder till normhyra enligt statligt
investeringsstöd när detta finns att tillgå” läggs till i stycke 1.2.
Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på Klas Ahlbergs (SD) yrkanden och finner att
kommunfullmäktige avslår detsamma.
Ordföranden ställer proposition på Jessica Eeks (V) och Rebecka Hovenbergs
(MP) ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår detsamma.
Ordföranden ställer proposition på Kristina Edlund (S), Rebecka Hovenberg
(MP) och Jessica Eeks (V) första tilläggsyrkande om att texten ”i syfte att
motverka och begränsa användandet av oseriösa aktörer inom byggbranschen
ska bolaget begränsa användningen av entreprenadkedjor i byggprojekten.
Huvudentreprenaden ska fullgöra kontroll av att underentreprenören erlägger
skatt” läggs till i stycke 1.2 och finner att kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
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Ordföranden ställer proposition på Kristina Edlund (S), Rebecka Hovenberg
(MP) och Jessica Eeks (V) andra tilläggsyrkande om att texten ”bolaget ska
under kommande mandatperiod väsentligt öka byggandet av bostäder till
normhyra enligt statligt investeringsstöd när detta finns att tillgå” läggs till i
stycke 1.2 och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Ordföranden ställer proposition på Kristina Edlund (S), Rebecka Hovenberg
(MP) och Jessica Eeks (V) tredje tilläggsyrkande om att texten ”bolaget ska,
genom sin verksamhet, fortsätta öka sina insatser för att få in fler linköpingsbor
på arbetsmarknaden” läggs till i stycke 1.2 och finner att kommunfullmäktige
avslår detsamma.
Ordföranden ställer proposition på Kristina Edlund (S), Rebecka Hovenberg
(MP) och Jessica Eeks (V) fjärde tilläggsyrkande om att texten ”bolaget ska
bidra till byggandet i kommunens småorter” läggs till i stycke 1.2 och finner att
kommunfullmäktige avslår detsamma.
Ordföranden ställer proposition på Kristina Edlund (S), Rebecka Hovenberg
(MP) och Jessica Eeks (V) femte tilläggsyrkande om att texten ”bolaget ska
vara en ledande aktör på bostadsmarknaden och aktivt medverka till att sänka
kötiden i bostadskön samt bygga bort bostadsbristen i Linköping” läggs till i
stycke 1.2 och finner att kommunfullmäktige avslår detsamma.
Ordföranden ställer proposition på Kristina Edlund (S), Rebecka Hovenberg
(MP) och Jessica Eeks (V) sjätte tilläggsyrkande om att texten ”bolaget ska i
varje nytt projekt arbeta aktivt för att pressa priserna för nybyggnation” läggs
till i stycke 1.2 och finner att kommunfullmäktige avslår detsamma.
Ordföranden ställer proposition på Kristina Edlund (S), Rebecka Hovenberg
(MP) och Jessica Eeks (V) sjunde ändringsyrkande om att texten ”minska
bolagets dominerande ställning på marknaden genom försäljning och
omvandling av hyresrätter till bostadsrätter, särskilt i utsatta områden” tas bort
i stycke 1.2 och finner att kommunfullmäktige avslår detsamma.
Omröstning begärs och verkställs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning. Den som vill
bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut röstar ja. Den som vill bifalla
Kristina Edlund (S), Rebecka Hovenberg (MP) och Jessica Eeks (V)
ändringsyrkande röstar nej.
Utfall: 44 ja, 32 nej, 3 frånvarande. Hur var och en har röstat framgår av Bilaga
§ 113, omröstning 1.
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Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Ordföranden ställer proposition på Kristina Edlund (S), Rebecka Hovenberg
(MP) och Jessica Eeks (V) åttonde ändringsyrkande om att texten ”i kvarter
med dominans av hyreslägenheter ska möjlighet finnas för hyresgäster att
omvandla till bostadsrätter eller andelslägenheter, främst i socioekonomiskt
utsatta bostadsområden” tas bort i stycke 1.2 och finner att kommunfullmäktige
avslår detsamma.
Omröstning begärs och verkställs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning. Den som vill
bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut röstar ja. Den som vill bifalla
Kristina Edlund (S), Rebecka Hovenberg (MP) och Jessica Eeks (V)
ändringsyrkande röstar nej.
Utfall: 44 ja, 32 nej, 3 frånvarande. Hur var och en har röstat framgår av Bilaga
§ 113, omröstning 2.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Ordföranden ställer proposition på Kristina Edlund (S), Rebecka Hovenberg
(MP) och Jessica Eeks (V) nionde tilläggsyrkande om att texten ”skapa
attraktiva inom- och utomhusmiljöer som stimulerar till möten och gynnar den
sociala hållbarheten i området” läggs till i stycke 1.2 och finner att
kommunfullmäktige avslår detsamma.
Ordföranden ställer proposition på Kristina Edlund (S), Rebecka Hovenberg
(MP) och Jessica Eeks (V) tionde tilläggsyrkande om att texten ”i samarbete
med hyresgästerna utveckla framtidens mobilitetslösningar, klimatsmarta
fordonslösningar och bygga infrastruktur för elbilar i hela sitt bestånd” läggs
till i stycke 1.2 och finner att kommunfullmäktige avslår detsamma.
Ordföranden ställer proposition på Kristina Edlund (S), Rebecka Hovenberg
(MP) och Jessica Eeks (V) elfte ändringsyrkande om att siffran 10 % ändras till
5 % i meningen ”bolaget ska utan godkännande av kommunfullmäktige självt
besluta att sälja ut maximalt 10 % av fastighetsbeståndet under samma
kalenderår” och finner att kommunfullmäktige avslår detsamma.
Omröstning begärs och verkställs.
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Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning. Den som vill
bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut röstar ja. Den som vill bifalla
Kristina Edlund (S), Rebecka Hovenberg (MP) och Jessica Eeks (V)
ändringsyrkande röstar nej.
Utfall: 43 ja, 32 nej, 4 frånvarande. Hur var och en har röstat framgår av Bilaga
§ 113, omröstning 3.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Ordföranden ställer därefter proposition på ägardirektivet i sin helhet och
finner att det fastställs.
Omröstning
Omröstningar framgår av bilaga § 113.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Särskilda ägardirektiv för AB Stångåstaden godkänns med Kristina
Edlund (S), Rebecka Hovenberg (MP) och Jessica Eeks (V)
tilläggsyrkande om att texten ”i syfte att motverka och begränsa
användandet av oseriösa aktörer inom byggbranschen ska bolaget
begränsa användningen av entreprenadkedjor i byggprojekten.
Huvudentreprenaden ska fullgöra kontroll av att underentreprenören
erlägger skatt” läggs till i stycke 1.2 samt att texten ”bolaget ska under
kommande mandatperiod väsentligt öka byggandet av bostäder till
normhyra enligt statligt investeringsstöd när detta finns att tillgå”
läggs till i stycke 1.2
Reservationer
Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare från Socialdemokraterna,
Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna reserverar sig mot
beslutet till förmån för egna yrkanden.
__________
Beslutet skickas till:
AB Stångåstaden
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Bilaga § 113, Omröstning 1
Ledamöter
Lars Vikinge
Gustaf Appelberg
Niklas Nåbo
Kristina Edlund
Niklas Borg
Anna Larsson
Jonas Andersson
Henrik Dalgard
Muharrem Demirok
Michael Cocozza
Ali Hajar
Sara Skyttedal
Rebecka Hovenberg
Jessica Eek
Linnea Jägestedt
Elias Aguirre
Christer Johansson
Erik Östman
Emelie Gustafsson
Sureyya Kurdi
Gunnar Broman
Jan Österlind
Per Larsson
Rolf Edelman
Björn Immerstrand
Mari Hultgren
Chris Dahlqvist
Jane Karlsson
Christian Gustavsson
Gösta Gustavsson
Elisabeth Gustafsson
Susanna Kjellgren-Lundberg
Fredrik Lundén
Andreas Williamsson
Jane Ericsson
Magnus Engström
Suada Tolic
Mikael Sanfridson
Tanja Mitic
Birgitta Rydhagen
Markus Konow
Åsa Wennergren
Fredrik Hasselgren
Joe Mayer
Jörgen Ring
Stefan Erikson
Lotta Bäckman
Liselotte Fager
Paul Lindvall
Christoffer Rosendahl

Parti
(C)
(L)
(S)
(S)
(M)
(S)
(SD)
(M)
(C)
(L)
(S)
(KD)
(MP)
(V)
(M)
(S)
(SD)
(M)
(C)
(S)
(L)
(S)
(KD)
(M)
(MP)
(S)
(SD)
(V)
(M)
(C)
(S)
(L)
(M)
(S)
(SD)
(KD)
(M)
(S)
(S)
(MP)
(M)
(L)
(V)
(S)
(SD)
(M)
(S)
(KD)
(M)
(C)

Kret
Alla
s
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla

Ersättare

Ja
X
X

Andreas Viborg

Justerarens signatur

Avst

Frånv

0

0

X
X
X
X
Gunnar Franzén

X
X
X
X

Denise Cassel

X

X
X
X
X
X
X
X
X

Carin Ahlsén

X
X
X
X
X
Sharmineh Kakoulidis

X
X
X

Albin Adell-Sjöberg

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Cecilia Gyllenberg-Bergfasth
X
X

X
X

Uba Adén
X
X

X
X
X
X

Marcus Ljungqvist
Transport:

Ordförandens signatur

Nej

Justerarens signatur

30

20
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Transport:
Ledamöter
Lisa Nåbo
Jaleh Ramezani
Camilla Bekkhus
Ranko Simic
Viktoria Sköld
Maria Moraes
Björn Alling
Jerry Broman
Trine Vikinge
Karin Sandin-Dahlgren
Yvonne Svalin
Thomas Bystedt
Klas Ahlberg
Stefan Bogren
Simon Tibell
Daniel Noregran
Lena Micko
Gunnar Gustafsson
Yvonne de Martin
Frida Edvardsson
Elsa Ericsson
Torsten Svärdström
Kjell O Lejon
Eva Lindblad
Richard Bremer
Agneta Lantz
Jonatan Hermansson
Annika Krutzén
Masood Khatibi

Parti
(S)
(L)
(SD)
(S)
(M)
(MP)
(V)
(M)
(C)
(S)
(KD)
(L)
(SD)
(M)
(S)
(M)
(S)
(MP)
(C)
(S)
(M)
(SD)
(KD)
(V)
(S)
(M)
(S)
(M)
(C)

Kret
Alla
s
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla

30

20

0

0

Ersättare

Ja

Nej
X

Avst

Frånv

Johan Thorén

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Johan Häggblom

X
X
X
X

Susanne Andersson
Christoffer Olsson

X
X

Mohammed Abdigani
Petter Mattsson
Göran Gunnarsson

X
X
X
X
X
X
X

Ronnie Eriksson
Susanne Wallberg

X
X
X
X

Astrid Brissman
Mikael Larsson

X
X
SUMMA:

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

44

32

0

3
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Bilaga § 113, Omröstning 2
Ledamöter
Lars Vikinge
Gustaf Appelberg
Niklas Nåbo
Kristina Edlund
Niklas Borg
Anna Larsson
Jonas Andersson
Henrik Dalgard
Muharrem Demirok
Michael Cocozza
Ali Hajar
Sara Skyttedal
Rebecka Hovenberg
Jessica Eek
Linnea Jägestedt
Elias Aguirre
Christer Johansson
Erik Östman
Emelie Gustafsson
Sureyya Kurdi
Gunnar Broman
Jan Österlind
Per Larsson
Rolf Edelman
Björn Immerstrand
Mari Hultgren
Chris Dahlqvist
Jane Karlsson
Christian Gustavsson
Gösta Gustavsson
Elisabeth Gustafsson
Susanna Kjellgren-Lundberg
Fredrik Lundén
Andreas Williamsson
Jane Ericsson
Magnus Engström
Suada Tolic
Mikael Sanfridson
Tanja Mitic
Birgitta Rydhagen
Markus Konow
Åsa Wennergren
Fredrik Hasselgren
Joe Mayer
Jörgen Ring
Stefan Erikson
Lotta Bäckman
Liselotte Fager
Paul Lindvall
Christoffer Rosendahl

Parti
(C)
(L)
(S)
(S)
(M)
(S)
(SD)
(M)
(C)
(L)
(S)
(KD)
(MP)
(V)
(M)
(S)
(SD)
(M)
(C)
(S)
(L)
(S)
(KD)
(M)
(MP)
(S)
(SD)
(V)
(M)
(C)
(S)
(L)
(M)
(S)
(SD)
(KD)
(M)
(S)
(S)
(MP)
(M)
(L)
(V)
(S)
(SD)
(M)
(S)
(KD)
(M)
(C)

Kret
Alla
s
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla

Ersättare

Ja
X
X

Andreas Viborg

Justerarens signatur

Avst

Frånv

0

0

X
X
X
X
Gunnar Franzén

X
X
X
X

Denise Cassel

X

X
X
X
X
X
X
X
X

Carin Ahlsén

X
X
X
X
X
Sharmineh Kakoulidis

X
X
X

Albin Adell-Sjöberg

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Cecilia Gyllenberg-Bergfasth
X
X

X
X

Uba Adén
X
X

X
X
X
X

Marcus Ljungqvist
Transport:

Ordförandens signatur

Nej

Justerarens signatur

30

20
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Transport:
Ledamöter
Lisa Nåbo
Jaleh Ramezani
Camilla Bekkhus
Ranko Simic
Viktoria Sköld
Maria Moraes
Björn Alling
Jerry Broman
Trine Vikinge
Karin Sandin-Dahlgren
Yvonne Svalin
Thomas Bystedt
Klas Ahlberg
Stefan Bogren
Simon Tibell
Daniel Noregran
Lena Micko
Gunnar Gustafsson
Yvonne de Martin
Frida Edvardsson
Elsa Ericsson
Torsten Svärdström
Kjell O Lejon
Eva Lindblad
Richard Bremer
Agneta Lantz
Jonatan Hermansson
Annika Krutzén
Masood Khatibi

Parti
(S)
(L)
(SD)
(S)
(M)
(MP)
(V)
(M)
(C)
(S)
(KD)
(L)
(SD)
(M)
(S)
(M)
(S)
(MP)
(C)
(S)
(M)
(SD)
(KD)
(V)
(S)
(M)
(S)
(M)
(C)

Kret
Alla
s
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla

30

20

0

0

Ersättare

Ja

Nej
X

Avst

Frånv

Johan Thorén

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Johan Häggblom

X
X
X
X

Susanne Andersson
Christoffer Olsson

X
X

Mohammed Abdigani
Petter Mattsson
Göran Gunnarsson

X
X
X
X
X
X
X

Ronnie Eriksson
Susanne Wallberg

X
X
X
X

Astrid Brissman
Mikael Larsson

X
X
SUMMA:

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

44

32

0

3
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Bilaga § 113, Omröstning 3
Ledamöter
Lars Vikinge
Gustaf Appelberg
Niklas Nåbo
Kristina Edlund
Niklas Borg
Anna Larsson
Jonas Andersson
Henrik Dalgard
Muharrem Demirok
Michael Cocozza
Ali Hajar
Sara Skyttedal
Rebecka Hovenberg
Jessica Eek
Linnea Jägestedt
Elias Aguirre
Christer Johansson
Erik Östman
Emelie Gustafsson
Sureyya Kurdi
Gunnar Broman
Jan Österlind
Per Larsson
Rolf Edelman
Björn Immerstrand
Mari Hultgren
Chris Dahlqvist
Jane Karlsson
Christian Gustavsson
Gösta Gustavsson
Elisabeth Gustafsson
Susanna Kjellgren-Lundberg
Fredrik Lundén
Andreas Williamsson
Jane Ericsson
Magnus Engström
Suada Tolic
Mikael Sanfridson
Tanja Mitic
Birgitta Rydhagen
Markus Konow
Åsa Wennergren
Fredrik Hasselgren
Joe Mayer
Jörgen Ring
Stefan Erikson
Lotta Bäckman
Liselotte Fager
Paul Lindvall
Christoffer Rosendahl

Parti
(C)
(L)
(S)
(S)
(M)
(S)
(SD)
(M)
(C)
(L)
(S)
(KD)
(MP)
(V)
(M)
(S)
(SD)
(M)
(C)
(S)
(L)
(S)
(KD)
(M)
(MP)
(S)
(SD)
(V)
(M)
(C)
(S)
(L)
(M)
(S)
(SD)
(KD)
(M)
(S)
(S)
(MP)
(M)
(L)
(V)
(S)
(SD)
(M)
(S)
(KD)
(M)
(C)

Kret
Alla
s
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla

Ersättare

Ja
X
X

Andreas Viborg

Justerarens signatur

Avst

Frånv

X
X
X
X
Gunnar Franzén

X
X
X
X

Denise Cassel

X

X
X
X
X
X
X
X
X

Carin Ahlsén

X
X
X
X
X
Sharmineh Kakoulidis

X
X
X

Albin Adell-Sjöberg

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Cecilia Gyllenberg-Bergfasth
X
X

X
X

Uba Adén
X
X

X
X
X
X

Marcus Ljungqvist
Transport:

Ordförandens signatur

Nej

Justerarens signatur

29

20

0

1
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Transport:
Ledamöter
Lisa Nåbo
Jaleh Ramezani
Camilla Bekkhus
Ranko Simic
Viktoria Sköld
Maria Moraes
Björn Alling
Jerry Broman
Trine Vikinge
Karin Sandin-Dahlgren
Yvonne Svalin
Thomas Bystedt
Klas Ahlberg
Stefan Bogren
Simon Tibell
Daniel Noregran
Lena Micko
Gunnar Gustafsson
Yvonne de Martin
Frida Edvardsson
Elsa Ericsson
Torsten Svärdström
Kjell O Lejon
Eva Lindblad
Richard Bremer
Agneta Lantz
Jonatan Hermansson
Annika Krutzén
Masood Khatibi

Parti
(S)
(L)
(SD)
(S)
(M)
(MP)
(V)
(M)
(C)
(S)
(KD)
(L)
(SD)
(M)
(S)
(M)
(S)
(MP)
(C)
(S)
(M)
(SD)
(KD)
(V)
(S)
(M)
(S)
(M)
(C)

Kret
Alla
s
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla

29

20

0

1

Ersättare

Ja

Nej
X

Avst

Frånv

Johan Thorén

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Johan Häggblom

X
X
X
X

Susanne Andersson
Christoffer Olsson

X
X

Mohammed Abdigani
Petter Mattsson
Göran Gunnarsson

X
X
X
X
X
X
X

Ronnie Eriksson
Susanne Wallberg

X
X
X
X

Astrid Brissman
Mikael Larsson

X
X
SUMMA:

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

43

32

0

4
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§ 114 Särskilda ägardirektiv för Lejonfastigheter AB
Dnr KS 2019-321
Ärende
I början av varje mandatperiod upprättar kommunen ägardirektiv för bolagen
inom Linköpings Stadshuskoncernen. Ägardirektiven är tillsammans med
bolagsordningar och styrdokument såsom policyer, riktlinjer, rutiner,
anvisningar och instruktioner som utfärdats av moderbolaget och/eller
kommunen ett verktyg för kommunens styrning av den verksamhet som
bedrivs i aktiebolagsform.
Gemensamt ägardirektiv innehåller gemensamma anvisningar för ägarstyrning,
ansvar och roller samt övergripande skyldigheter för bolagen medan särskilt
ägardirektiv för respektive bolag är mer operativa och innehåller tydligare
anvisningar om syfte och uppdrag, verksamhet och mål.
Efter beslut om ägardirektiven i kommunfullmäktige ska ägardirektiven
överlämnas till bolagen vid årsstämmorna 2019.
Kommunstyrelsens beslut den 18 mars 2019, § 86
1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks med Rebecka
Hovenbergs (MP) och Åsa Wennergrens (L) ändrings- och tilläggsyrkanden.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut den 18 mars 2019,
§ 86
1. Särskilt ägardirektiv för Linköpings Stadshus AB och dotterbolagen
Tekniska verken i Linköping AB, AB Stångåstaden, Lejonfastigheter AB,
Sankt Kors Fastighets AB, Visit Linköping & Co AB, Science Park Mjärdevi
AB, Linköping City Airport AB samt Resecentrum Mark o Exploatering i
Linköping AB godkänns med Rebecka Hovenbergs (MP) och Åsa
Wennergrens (L) ändrings- och tilläggsyrkanden.
Kommunstyrelsen beslutade den 18 mars 2019, § 86, om samtliga särskilda
ägardirektiv i ett ärende. Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 mars
2019 delades kommunstyrelsens § 86 upp i enskilda ärenden och beslutades
var och ett för sig.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-03-18 § 86
Tjänsteskrivelse - Särskilda ägardirektiv för bolag inom Linköpings
Stadshuskoncern, beslut, 2019-03-08

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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Bilaga 5 - Särskilda ägardirektiv för Lejonfastigheter AB
Yttranden
Magnus Engström (KD) yttrar sig.
Yrkanden
Björn Alling (V) och Kristina Edlund (S) yrkar att texten ”i syfte att motverka
och begränsa användandet av oseriösa aktörer inom byggbranschen ska bolaget
begränsa användningen av entreprenadkedjor i byggprojekten.
Huvudentreprenaden ska fullgöra kontroll av att underentreprenören erlägger
skatt.” läggs till i stycke 2.2.
Rebecka Hovenberg (MP) yrkar att siffran 20 % ändras till 10 % i meningen
”Bolaget kan utan godkännande av kommunfullmäktige självt besluta att sälja
maximalt 20 % av fastighetsbeståndet under samma kalenderår”.
Kristina Edlund (S) yrkar att texten ”bolaget ska genom sin verksamhet kraftigt
öka sina insatser för att få in fler linköpingsbor på arbetsmarknaden” läggs till i
stycke 2.2.
Klas Ahlberg (SD) yrkar på följande:
- ändra punkten ”ha beredskap för ökad nyproduktion och renovering vid
lågkonjunktur” till ”ha beredskap för ökad nyproduktion och renovering”
- stryk punkten ”bidra till CO2-neutralt Linköping. Att bygga koldioxidneutralt
är en del i detta”
- lägg till punkten ”anpassa arkitektur efter befintlig bebyggelse i historiskt
viktiga miljöer”
Andreas Williamsson (S) yrkar bifall till Björn Allings (V) och Kristina
Edlunds (S) tilläggsyrkande samt bifall till Rebecka Hovenbergs (MP) och
Kristina Edlunds (S) ändringsyrkande.
Niklas Borg (M) yrkar bifall till Björn Allings (V) och Kristina Edlunds (S)
tilläggsyrkande samt bifall till Rebecka Hovenbergs (MP) ändringsyrkande.
Michael Cocozza (L) yrkar bifall till Björn Allings (V) och Kristina Edlunds
(S) tilläggsyrkande.
Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på Klas Ahlbergs (SD) ändringsyrkanden och
finner att kommunfullmäktige avslår detsamma.

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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Ordföranden ställer proposition på Kristina Edlunds (S) tilläggsyrkande om att
texten ”bolaget ska genom sin verksamhet kraftigt öka sina insatser för att få in
fler linköpingsbor på arbetsmarknaden” läggs till i stycke 2.2 och finner att
kommunfullmäktige avslår detsamma.
Ordföranden ställer proposition på Björn Allings (V) och Kristina Edlunds (S)
tilläggsyrkande om att texten ”i syfte att motverka och begränsa användandet
av oseriösa aktörer inom byggbranschen ska bolaget begränsa användningen av
entreprenadkedjor i byggprojekten. Huvudentreprenaden ska fullgöra kontroll
av att underentreprenören erlägger skatt.” läggs till i stycke 2.2 och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Ordföranden ställer proposition på Rebecka Hovenbergs (MP) och Kristina
Edlunds (S) ändringsyrkande om att siffran 20 % ändras till 10 % i meningen
”Bolaget kan utan godkännande av kommunfullmäktige självt besluta att sälja
maximalt 20 % av fastighetsbeståndet under samma kalenderår” och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Ordföranden ställer därefter proposition på ägardirektivet i sin helhet och
finner att det fastställs.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Särskilda ägardirektiv för Lejonfastigheter AB godkänns med Björn
Allings (V) och Kristina Edlunds (S) tilläggsyrkande om att texten i
syfte att motverka och begränsa användandet av oseriösa aktörer inom
byggbranschen ska bolaget begränsa användningen av
entreprenadkedjor i byggprojekten samt att huvudentreprenaden ska
fullgöra kontroll av att underentreprenören erlägger skatt läggs till
samt Rebecka Hovenbergs (MP) ändringsyrkande om att siffran 20 %
ändras till 10 % i texten att bolaget kan utan godkännande av
kommunfullmäktige självt besluta att sälja maximalt 20 % av
fastighetsbeståndet under samma kalenderår.
Reservationer
Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare från Sverigedemokraterna
reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden.
__________
Beslutet skickas till:
Lejonfastigheter AB

Ordförandens signatur
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§ 115 Särskilda ägardirektiv för Sankt Kors Fastighets
AB
Dnr KS 2019-322
Ärende
I början av varje mandatperiod upprättar kommunen ägardirektiv för bolagen
inom Linköpings Stadshuskoncernen. Ägardirektiven är tillsammans med
bolagsordningar och styrdokument såsom policyer, riktlinjer, rutiner,
anvisningar och instruktioner som utfärdats av moderbolaget och/eller
kommunen ett verktyg för kommunens styrning av den verksamhet som
bedrivs i aktiebolagsform.
Gemensamt ägardirektiv innehåller gemensamma anvisningar för ägarstyrning,
ansvar och roller samt övergripande skyldigheter för bolagen medan särskilt
ägardirektiv för respektive bolag är mer operativa och innehåller tydligare
anvisningar om syfte och uppdrag, verksamhet och mål.
Efter beslut om ägardirektiven i kommunfullmäktige ska ägardirektiven
överlämnas till bolagen vid årsstämmorna 2019.
Kommunstyrelsens beslut den 18 mars 2019, § 86
1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks med Rebecka
Hovenbergs (MP) och Åsa Wennergrens (L) ändrings- och tilläggsyrkanden.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut den 18 mars 2019,
§ 86
1. Särskilt ägardirektiv för Linköpings Stadshus AB och dotterbolagen
Tekniska verken i Linköping AB, AB Stångåstaden, Lejonfastigheter AB,
Sankt Kors Fastighets AB, Visit Linköping & Co AB, Science Park Mjärdevi
AB, Linköping City Airport AB samt Resecentrum Mark o Exploatering i
Linköping AB godkänns med Rebecka Hovenbergs (MP) och Åsa
Wennergrens (L) ändrings- och tilläggsyrkanden.
Kommunstyrelsen beslutade den 18 mars 2019, § 86, om samtliga särskilda
ägardirektiv i ett ärende. Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 mars
2019 delades kommunstyrelsens § 86 upp i enskilda ärenden och beslutades
var och ett för sig.

Ordförandens signatur
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Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-03-18 § 86
Tjänsteskrivelse - Särskilda ägardirektiv för bolag inom Linköpings
Stadshuskoncern, beslut, 2019-03-08
Bilaga 6 - Särskilda ägardirektiv för Sankt Kors Fastighets AB
Yrkanden
Klas Ahlberg (SD) yrkar på följande:
- stryk punkten ”bidra till CO2-neutralt Linköping. Att bygga koldioxidneutralt
är en del i detta”
- stryk punkten ”genom egen utveckling och i nära samverkan med forskningen
bidra till miljö- och kretsloppsanpassning av verksamhet och tjänster”
- lägg till punkten ”anpassa arkitektur efter befintlig bebyggelse i historiskt
viktiga miljöer”
Kristina Edlund (S) yrkar att texten ”i syfte att motverka och begränsa
användandet av oseriösa aktörer inom byggbranschen ska bolaget begränsa
användningen av entreprenadkedjor i byggprojekten. Huvudentreprenaden ska
fullgöra kontroll av att underentreprenören erlägger skatt.” läggs till i stycke
2.2.
Rebecka Hovenberg (MP) yrkar bifall till Kristina Edlunds (S) tilläggsyrkande
samt yrkar på följande:
- texten ”genom samverkan kring och utveckling av Ebbepark, Vreta Kluster,
Science Park Mjärdevi, Cleantec Park samt övriga klustermiljöer främja
företagande och nya idéer inom utvalda områden och inom Region
Östergötlands identifierade styrkeområden” läggs till i stycke 2.2.
- texten ”vara aktiv som mark- och fastighetsägare i området runt Linköpings
flygplats och CAV:OK District för att underlätta omvandlingen till ett attraktivt
område för kommunikation och flygrelaterade verksamheter” tas bort i stycke
2.2.
Fredrik Hasselgren (V) yrkar bifall till Rebecka Hovenbergs (MP) tilläggs- och
ändringsyrkanden.
Niklas Borg (M) yrkar bifall till Kristina Edlunds (S) yrkande om att texten ”i
syfte att motverka och begränsa användandet av oseriösa aktörer inom
byggbranschen ska bolaget begränsa användningen av entreprenadkedjor i
byggprojekten,” läggs till i stycke 2.2 samt bifall till Rebecka Hovenbergs
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(MP) första yrkande om att texten ”genom samverkan kring och utveckling av
Ebbepark, Vreta Kluster, Science Park, Cleantec Park samt övriga
klustermiljöer främja företagande och nya idéer inom utvalda områden och
inom Region Östergötlands identifierade styrkeområden” läggs till i stycke 2.2
därefter avslag på resterande yrkanden från Klas Ahlberg (SD) och Rebecka
Hovenberg (MP).
Michael Cocozza (L) yrkar bifall till Kristina Edlunds (S) tilläggsyrkande.
Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på Klas Ahlbergs (SD) ändringsyrkanden och
finner att kommunfullmäktige avslår detsamma.
Ordföranden ställer proposition på Rebecka Hovenbergs (MP) tilläggsyrkande
om att texten ”genom samverkan kring och utveckling av Ebbepark, Vreta
Kluster, Science Park, Cleantec Park samt övriga klustermiljöer främja
företagande och nya idéer inom utvalda områden och inom Region
Östergötlands identifierade styrkeområden” läggs till i stycke 2.2 och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Ordföranden ställer proposition på Rebecka Hovenbergs (MP) ändringsyrkande
om att texten ”vara aktiv som mark- och fastighetsägare i området runt
Linköpings flygplats och CAV:OK District för att underlätta omvandlingen till
ett attraktivt område för kommunikation och flygrelaterade verksamheter” tas
bort i stycke 2.2. och finner att kommunfullmäktige avslår detsamma.
Ordföranden ställer proposition på Kristina Edlunds (S) tilläggsyrkande om
att texten ”i syfte att motverka och begränsa användandet av oseriösa aktörer
inom byggbranschen ska bolaget begränsa användningen av entreprenadkedjor
i byggprojekten. Huvudentreprenaden ska fullgöra kontroll av att
underentreprenören erlägger skatt.” läggs till i stycke 2.2 och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Ordföranden ställer därefter proposition på ägardirektivet i sin helhet och
finner att det fastställs.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Särskilda ägardirektiv för Sankt Kors Fastighets AB godkänns med
Rebecka Hovenbergs (MP) tilläggsyrkande om att texten genom
samverkan kring och utveckling av Ebbepark, Vreta Kluster, Science
Park Mjärdevi, Cleantec Park samt övriga klustermiljöer främja
företagande och nya idéer inom utvalda områden och inom Region
Östergötlands identifierade styrkeområden läggs till i stycke 2.2 samt

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

72 (122)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

2019-03-26

Kristina Edlunds (S) tilläggsyrkande om att texten syfte att motverka
och begränsa användandet av oseriösa aktörer inom byggbranschen
ska bolaget begränsa användningen av entreprenadkedjor i
byggprojekten samt att huvudentreprenaden ska fullgöra kontroll av
att underentreprenören erlägger skatt läggs till i stycke 2.2.
Reservationer
Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare från Sverigedemokraterna
reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden.
__________
Beslutet skickas till:
Sankt Kors Fastighets AB
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§ 116 Särskilda ägardirektiv för Visit Linköping & Co AB
Dnr KS 2019-323
Ärende
I början av varje mandatperiod upprättar kommunen ägardirektiv för bolagen
inom Linköpings Stadshuskoncernen. Ägardirektiven är tillsammans med
bolagsordningar och styrdokument såsom policyer, riktlinjer, rutiner,
anvisningar och instruktioner som utfärdats av moderbolaget och/eller
kommunen ett verktyg för kommunens styrning av den verksamhet som
bedrivs i aktiebolagsform.
Gemensamt ägardirektiv innehåller gemensamma anvisningar för ägarstyrning,
ansvar och roller samt övergripande skyldigheter för bolagen medan särskilt
ägardirektiv för respektive bolag är mer operativa och innehåller tydligare
anvisningar om syfte och uppdrag, verksamhet och mål.
Efter beslut om ägardirektiven i kommunfullmäktige ska ägardirektiven
överlämnas till bolagen vid årsstämmorna 2019.
Kommunstyrelsens beslut den 18 mars 2019, § 86
1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks med Rebecka
Hovenbergs (MP) och Åsa Wennergrens (L) ändrings- och tilläggsyrkanden.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut den 18 mars 2019,
§ 86
1. Särskilt ägardirektiv för Linköpings Stadshus AB och dotterbolagen
Tekniska verken i Linköping AB, AB Stångåstaden, Lejonfastigheter AB,
Sankt Kors Fastighets AB, Visit Linköping & Co AB, Science Park Mjärdevi
AB, Linköping City Airport AB samt Resecentrum Mark o Exploatering i
Linköping AB godkänns med Rebecka Hovenbergs (MP) och Åsa
Wennergrens (L) ändrings- och tilläggsyrkanden.
Kommunstyrelsen beslutade den 18 mars 2019, § 86, om samtliga särskilda
ägardirektiv i ett ärende. Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 mars
2019 delades kommunstyrelsens § 86 upp i enskilda ärenden och beslutades
var och ett för sig.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-03-18 § 86
Tjänsteskrivelse - Särskilda ägardirektiv för bolag inom Linköpings
Stadshuskoncern, beslut, 2019-03-08
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Bilaga 7 - Särskilda ägardirektiv för Visit Linköping & Co AB
Yrkanden
Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MP) yrkar på följande:
- att texten ”främja utvecklingen av hållbar turism i Linköping” läggs till i
stycke 2.2
- att texten ”medverka i genomförandet av kommunens miljöpolitik” läggs till i
stycke 2.2
Ranko Simic (S) yrkar bifall till Cecilia Gyllenberg Bergfasth första yrkande
samt yrkar att texten ”genom sin verksamhet fortsätta öka sina insatser för att
få in fler linköpingsbor på arbetsmarknaden” läggs till i stycke 2.2
Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på Cecilia Gyllenberg Bergfasths (MP)
tilläggsyrkanden och finner att kommunfullmäktige avslår detsamma.
Ordföranden ställer proposition på Ranko Simics (S) ändringsyrkanden och
finner att kommunfullmäktige avslår detsamma.
Ordföranden ställer därefter proposition på ägardirektivet i sin helhet och
finner att det fastställs.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Särskilda ägardirektiv för Visit Linköping & Co i Linköping AB
godkänns.
Reservationer
Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare från Socialdemokraterna,
Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna reserverar sig mot
beslutet till förmån för egna yrkanden.
__________
Beslutet skickas till:
Visit Linköping & Co AB
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§ 117 Särskilda ägardirektiv för Science Park Mjärdevi
AB
Dnr KS 2019-324
Ärende
I början av varje mandatperiod upprättar kommunen ägardirektiv för bolagen
inom Linköpings Stadshuskoncernen. Ägardirektiven är tillsammans med
bolagsordningar och styrdokument såsom policyer, riktlinjer, rutiner,
anvisningar och instruktioner som utfärdats av moderbolaget och/eller
kommunen ett verktyg för kommunens styrning av den verksamhet som
bedrivs i aktiebolagsform.
Gemensamt ägardirektiv innehåller gemensamma anvisningar för ägarstyrning,
ansvar och roller samt övergripande skyldigheter för bolagen medan särskilt
ägardirektiv för respektive bolag är mer operativa och innehåller tydligare
anvisningar om syfte och uppdrag, verksamhet och mål.
Efter beslut om ägardirektiven i kommunfullmäktige ska ägardirektiven
överlämnas till bolagen vid årsstämmorna 2019.
Kommunstyrelsens beslut den 18 mars 2019, § 86
1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks med Rebecka
Hovenbergs (MP) och Åsa Wennergrens (L) ändrings- och tilläggsyrkanden.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut den 18 mars 2019,
§ 86
1. Särskilt ägardirektiv för Linköpings Stadshus AB och dotterbolagen
Tekniska verken i Linköping AB, AB Stångåstaden, Lejonfastigheter AB,
Sankt Kors Fastighets AB, Visit Linköping & Co AB, Science Park Mjärdevi
AB, Linköping City Airport AB samt Resecentrum Mark o Exploatering i
Linköping AB godkänns med Rebecka Hovenbergs (MP) och Åsa
Wennergrens (L) ändrings- och tilläggsyrkanden.
Kommunstyrelsen beslutade den 18 mars 2019, § 86, om samtliga särskilda
ägardirektiv i ett ärende. Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 mars
2019 delades kommunstyrelsens § 86 upp i enskilda ärenden och beslutades
var och ett för sig.
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Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-03-18 § 86
Tjänsteskrivelse - Särskilda ägardirektiv för bolag inom Linköpings
Stadshuskoncern, beslut, 2019-03-08
Bilaga 8 - Särskilda ägardirektiv för Science Park Mjärdevi AB
Kommunfullmäktiges beslut
1. Särskilda ägardirektiv för Science Park Mjärdevi AB godkänns.
__________
Beslutet skickas till:
Science Park Mjärdevi AB
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§ 118 Särskilda ägardirektiv för Linköping City Airport
AB
Dnr KS 2019-325
Ärende
I början av varje mandatperiod upprättar kommunen ägardirektiv för bolagen
inom Linköpings Stadshuskoncernen. Ägardirektiven är tillsammans med
bolagsordningar och styrdokument såsom policyer, riktlinjer, rutiner,
anvisningar och instruktioner som utfärdats av moderbolaget och/eller
kommunen ett verktyg för kommunens styrning av den verksamhet som
bedrivs i aktiebolagsform.
Gemensamt ägardirektiv innehåller gemensamma anvisningar för ägarstyrning,
ansvar och roller samt övergripande skyldigheter för bolagen medan särskilt
ägardirektiv för respektive bolag är mer operativa och innehåller tydligare
anvisningar om syfte och uppdrag, verksamhet och mål.
Efter beslut om ägardirektiven i kommunfullmäktige ska ägardirektiven
överlämnas till bolagen vid årsstämmorna 2019.
Kommunstyrelsens beslut den 18 mars 2019, § 86
1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks med Rebecka
Hovenbergs (MP) och Åsa Wennergrens (L) ändrings- och tilläggsyrkanden.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut den 18 mars 2019,
§ 86
1. Särskilt ägardirektiv för Linköpings Stadshus AB och dotterbolagen
Tekniska verken i Linköping AB, AB Stångåstaden, Lejonfastigheter AB,
Sankt Kors Fastighets AB, Visit Linköping & Co AB, Science Park Mjärdevi
AB, Linköping City Airport AB samt Resecentrum Mark o Exploatering i
Linköping AB godkänns med Rebecka Hovenbergs (MP) och Åsa
Wennergrens (L) ändrings- och tilläggsyrkanden.
Kommunstyrelsen beslutade den 18 mars 2019, § 86, om samtliga särskilda
ägardirektiv i ett ärende. Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 mars
2019 delades kommunstyrelsens § 86 upp i enskilda ärenden och beslutades
var och ett för sig.
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Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-03-18 § 86
Tjänsteskrivelse - Särskilda ägardirektiv för bolag inom Linköpings
Stadshuskoncern, beslut, 2019-03-08
Bilaga 9 - Särskilda ägardirektiv för Linköping City Airport AB
Yrkanden
Fredrik Hasselgren (V) yrkar att texten ”Bolaget ska ha en långsiktig soliditet
på 5-25 % beräknat på justerat eget kapital” ändras till ”Bolaget ska ha en
långsiktig soliditet på 30-40 % beräknat på justerat eget kapital i avsnitt 4.1.
Niklas Borg (M) yrkar avslag på Fredrik Hasselgrens (V) ändringsyrkande.
Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på Fredrik Hasselgrens (V) ändringsyrkande
och finner att kommunfullmäktige avslår detsamma.
Ordföranden ställer därefter proposition på ägardirektivet i sin helhet och
finner att det fastställs.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Särskilda ägardirektiv för Linköping City Airport AB godkänns.
__________
Beslutet skickas till:
Linköping City Airport AB
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§ 119 Särskilda ägardirektiv för Resecentrum Mark o
Exploatering i Linköping AB
Dnr KS 2019-326
Ärende
I början av varje mandatperiod upprättar kommunen ägardirektiv för bolagen
inom Linköpings Stadshuskoncernen. Ägardirektiven är tillsammans med
bolagsordningar och styrdokument såsom policyer, riktlinjer, rutiner,
anvisningar och instruktioner som utfärdats av moderbolaget och/eller
kommunen ett verktyg för kommunens styrning av den verksamhet som
bedrivs i aktiebolagsform.
Gemensamt ägardirektiv innehåller gemensamma anvisningar för ägarstyrning,
ansvar och roller samt övergripande skyldigheter för bolagen medan särskilt
ägardirektiv för respektive bolag är mer operativa och innehåller tydligare
anvisningar om syfte och uppdrag, verksamhet och mål.
Efter beslut om ägardirektiven i kommunfullmäktige ska ägardirektiven
överlämnas till bolagen vid årsstämmorna 2019.
Kommunstyrelsens beslut den 18 mars 2019, § 86
1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks med Rebecka
Hovenbergs (MP) och Åsa Wennergrens (L) ändrings- och tilläggsyrkanden.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut den 18 mars 2019,
§ 86
1. Särskilt ägardirektiv för Linköpings Stadshus AB och dotterbolagen
Tekniska verken i Linköping AB, AB Stångåstaden, Lejonfastigheter AB,
Sankt Kors Fastighets AB, Visit Linköping & Co AB, Science Park Mjärdevi
AB, Linköping City Airport AB samt Resecentrum Mark o Exploatering i
Linköping AB godkänns med Rebecka Hovenbergs (MP) och Åsa
Wennergrens (L) ändrings- och tilläggsyrkanden.
Kommunstyrelsen beslutade den 18 mars 2019, § 86, om samtliga särskilda
ägardirektiv i ett ärende. Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 mars
2019 delades kommunstyrelsens § 86 upp i enskilda ärenden och beslutades
var och ett för sig.
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Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-03-18 § 86
Tjänsteskrivelse - Särskilda ägardirektiv för bolag inom Linköpings
Stadshuskoncern, beslut, 2019-03-08
Bilaga 10 - Särskilda ägardirektiv för Resecentrum Mark o Exploatering i
Linköping AB
Kommunfullmäktiges beslut
1. Särskilda ägardirektiv för Resecentrum Mark o Exploatering i
Linköping AB godkänns.
__________
Beslutet skickas till:
Resecentrum Mark o Exploatering i Linköping AB
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§ 120 Översiktsplan för Mjärdevi och Västra Valla (FÖP),
antagande
Dnr KS 2016-109
Ärende
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har sedan 2016 arbetat med att ta
fram en fördjupad översiktsplan för den långsiktiga utvecklingen för Mjärdevi
och Västra Valla.
Ett förslag till översiktsplan var föremål för samråd under perioden 27 februari
till 30 april 2017 och för utställning under perioden 28 juni till 30 september
2018. Med anledning av de synpunkter som lämnades under utställningen
föreslås mindre justeringar av planförslaget enligt bifogad ändringslista.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen fick i samband med beslut om
utställning ett uppdrag om att utreda behov av kapacitetsförstärkningar på
Lambohovsleden med anledning av planerad utveckling i Mjärdevi, Västra
Valla och Djurgården. Uppdraget har utretts inom förvaltningen och resultat
finns sammanställt i ett PM, se bilaga 4. Uppdraget anses härmed avslutat.
Kommunfullmäktige föreslås besluta att förslaget till fördjupad översiktsplan
för Mjärdevi och Västra Valla ska antas.
Kommunstyrelsens beslut den 18 mars 2019, § 99
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut den 18 mars 2019,
§ 99
1. Fördjupad översiktsplan för Mjärdevi och Västra Valla antas.
2. Utställningsutlåtandet och den särskilda sammanställningen av
miljökonsekvensbeskrivningen godkänns.
3. Utredningen Trafikanalys av Lambohovsleden med anledning av planerad
utveckling i Mjärdevi, Västra Valla och Djurgården godkänns.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-03-18 § 99
Tjänsteskrivelse – Översiktsplan för Mjärdevi och Västra Valla (FÖP),
antagande, 2019-02-15
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Bilaga 1 – Utställningshandling, Fördjupad översiktsplan för Mjärdevi och
Västra Valla
Bilaga 2 – Utställningsutlåtande och särskild sammanställning av resultatet av
miljöbedömningsprocessen
Bilaga 3 – Ändringslista
Bilaga 4 – PM Trafikanalys av Lambohovsleden med anledning av planerad
utveckling i Mjärdevi, Västra Valla och Djurgården
Yrkanden
Niklas Borg (M), Mari Hultgren (S), Elias Aguirre (S), Petter Mattsson (MP)
och Christian Gustavsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
beslut.
Chris Dahlqvist (SD) och Klas Ahlberg (SD) yrkar på återremittering av
ärendet.
Beslutsordning
Ordföranden ställer återremitteringsyrkandet mot ett avgörande i dag och
finner att ärendet ska beslutas i dag. Därefter finner ordföranden att endast ett
yrkanden återstår och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar i enlighet
med detta.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Fördjupad översiktsplan för Mjärdevi och Västra Valla antas.
2. Utställningsutlåtandet och den särskilda sammanställningen av
miljökonsekvensbeskrivningen godkänns.
3. Utredningen Trafikanalys av Lambohovsleden med anledning av
planerad utveckling i Mjärdevi, Västra Valla och Djurgården
godkänns.
Protokollsanteckningar
Sverigedemokraterna lämnar följande protokollsanteckning:
”Sverigedemokraterna Linköping anser att förslaget bör återremitteras med
hänsyn till den kraftiga förändringen av trafikflödet på Malmslättsvägen och
Vallarondellen. Den planerade förstudien av Malmslättsvägen bör genomföras
för att få en bra bild av hur denna förändring kommer få på trafiken men även
miljön då det planeras att uppföras bebyggelse på båda sidor av vägen som är
yttre ring och bör förväntas ha ett högre trafikflöde än de vägarna innanför. Det
finns en stor risk att det blir både sämre trafikflöde och möjlighet för bilister att
kunna framföra sina fordon samtidigt som det blir sämre miljö. Att enbart
hänvisa till cykel eller kollektivtrafik är inget seriöst alternativ då det
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inskränker för mycket på folks frihet att välja resealternativ. Vi
Sverigedemokrater står för ett öppet och fritt samhälle där Linköpings kommun
bättre ska se till alla kommunmedlemmars behov av resande oavsett om de bor
innanför eller utanför innerstaden.”
Kristdemokraterna lämnar följande protokollsanteckning:
”Kristdemokraterna har sedan tidigare markerat tveksamhet kring effekterna
kring hur trafiksituationen i Mjärdevi och Västra Valla skulle utvecklas
förslaget till fördjupad översiktsplan skulle byggas ut fullt ut. Vi ifrågasätter
rimligheten i att bebygga området där Malmslättsvägen och Universitetsvägen
finns idag eftersom det skulle få till följd att i stort sett all trafik till Linköpings
universitet Campus Valla skulle behöva ske via Olaus Magnus väg. Denna väg
är mycket liten, går väldigt nära flera hus på campusområdet där mycket
gångtrafik finns och är dessutom bebyggd på båda sidor vilket förhindrar en
breddning. Campusområdet är högt trafikerat med såväl person- som
godstransporter och vi ser inte att detta kommer att avta nämnvärt inom
överskådlig framtid. Kristdemokraterna ser behovet av ökat bostadsbyggande
men anser att det finns andra områden i Linköping som lämpar sig bättre för
detta.”

__________
Beslutet skickas till:
Översiktsplanerare, Maria Kromnow
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§ 121 Ärendebalans, obesvarade motioner 2019
Dnr KS 2019-95
Ärende
Kommunledningsförvaltningen redovisar en sammanställning ur diariet av de
åtta stycken motioner som var obesvarade och äldre än ett år den 28 februari
2019.
Av de åtta motioner som var obesvarade 28 februari 2019 kommer två att tas
upp på kommunfullmäktige i april.
Kommunfullmäktige föreslås notera redovisningen av obesvarade motioner.
Kommunstyrelsens beslut den 18 mars 2019, § 98
1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut den 18 mars 2019,
§ 98
1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen av obesvarade motioner per
den 28 februari 2019.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-03-18 § 98
Tjänsteskrivelse – Ärendebalans, obesvarade motioner per den 28 februari
2019, 2019-03-07
Bilaga – Redovisning obesvarade motioner
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen av obesvarade motioner
per den 28 februari 2019.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 122 Resultatöverföring av medel från 2018 till 2019,
ombudgetering av investeringsram
Dnr KS 2018-858
Ärende
Linköpings kommuns resultathantering innehåller tre olika moment:
- Resultathantering enligt kommunens resultathanteringsregler
- Ombudgetering av 2018 års investeringsram
- Markeringar
Nämndernas och enheternas resultat avslutas i bokslut mot posten eget kapital
på balansräkningen. I budget 2019 finns inga resursmedel för ianspråktagande
av eget kapital budgeterade. Därför görs inga disponeringar av eget kapital
2019.
Inga ombudgeteringar görs för driftsverksamheten till 2019.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att 53,2 mnkr av 2018 års
investeringsram ombudgeteras till 2019. 34,5 mnkr för kommunstyrelsen som
avser fastighetsköp Vreta Kloster Berg 7:1 och 18,7 mnkr för kultur- och fritid
som avser konstgräs och motionsspår Ekängen, byte av konstgräs samt
inventarier till allaktivitetshuset Agora.
Under 2018 har inga ianspråktaganden av markeringar gjorts och inga nya
markeringar föreslås.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att resultatet 2018 för pensionsenheten,
i likhet med tidigare år, avslutas mot kommunens egna kapital.
Kommunstyrelsen beslutade den 5 mars 2019, § 73
1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut den 5 mars 2019, §
73
1. 2018 års resultat för de anslagsfinansierade verksamheterna sätts av till
kommunens egna kapital.
2. 2018 års resultat för de intäktsfinansierade verksamheterna sätts av till
respektive enhets egna kapital

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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3. Av 2018 års investeringsram ombudgeteras totalt 53 200 000 kr till 2019,
varav 34 500 000 kr till kommunstyrelsen samt 18 700 000 kr till kultur- och
fritidsnämnden.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-03-05 § 73
Tjänsteskrivelse - Resultatöverföring av medel från 2018 till 2019,
ombudgetering av investeringsram, 2019-02-12
Bilaga 1 - Tjänsteskrivelse - Överföring av investeringsram från 2018 till 2019
för kommunstyrelsen
Bilaga 2 - Tjänsteskrivelse - Begäran ombudgetering av investeringsram för
kultur- och fritidsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
1. 2018 års resultat för de anslagsfinansierade verksamheterna sätts av
till kommunens egna kapital.
2. 2018 års resultat för de intäktsfinansierade verksamheterna sätts av till
respektive enhets egna kapital
3. Av 2018 års investeringsram ombudgeteras totalt 53 200 000 kr till
2019, varav 34 500 000 kr till kommunstyrelsen samt 18 700 000 kr till
kultur- och fritidsnämnden.
__________
Beslutet skickas till:
Ekonomistaben
Ekonomichefer

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 123 Socialnämndens rapportering enligt
socialtjänstlagen (SoL) 16 kap. 6 h § - Ej
verkställda biståndsbeslut 2018
Dnr KS 2018-177
Ärende
Äldrenämnden ska i enlighet med socialtjänstlagen överlämna en
statistikrapport till kommunfullmäktige över hur många av nämndens
gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § samma lag som inte har verkställts inom tre
månader från dagen för respektive beslut. Nämnden ska ange vilka typer av
insatser dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för
respektive beslut. Rapporteringen ska ske en gång per kvartal.
Äldrenämnden ska även till kommunens revisorer överlämna en rapport med
motsvarande innehåll.
Social- och omsorgsförvaltningen redovisar en rapport angående ej verkställda
beslut 31 december 2018.
Äldrenämndens beslutade den 28 februari 2019, § 16 att tillstyrka Social- och
omsorgsförvaltningens förslag till beslut.
1. Äldrenämnden överlämnar Social- och omsorgsförvaltningens redovisning
2019-01-31 till kommunfullmäktige som statistikrapport i enlighet med 16 kap,
6h § SoL.
2. Äldrenämnden överlämnar Social- och omsorgsförvaltningens redovisning
2019-01-31 till kommunens revisorer som rapport i
Social- och omsorgsnämndens beslut
1. Social- och omsorgsförvaltningens redovisning 2019-01-31 överlämnas till
kommunfullmäktige som statistikrapport i enlighet med 16 kap. 6 h § SoL.
2. Social- och omsorgsförvaltningens redovisning 2019-01-31 överlämnas till
kommunens revisorer som rapport i enlighet med 16 kap. 6 f § SoL.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Äldrenämnden 2019-02-28 § 16

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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Protokollsutdrag Social- och omsorgsnämnden 2019-02-27 § 28
Tjänsteskrivelse 2019-02-14
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen.
__________
Beslutet skickas till:
Kommunens revisorer
Äldrenämnden

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 124 Socialnämndens rapportering enligt
socialtjänstlagen 28 h § lag (1993:387) om stöd
och service till vissa funktionshindrade (LSS) 2018
Dnr KS 2018-178
Ärende
Socialnämnden ska i enlighet med lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) överlämna en statistikrapport till kommunfullmäktige
över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 9 § LSS som inte har
verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Nämnden ska
ange vilka typer av insatser dessa beslut gäller samt hur lång tid som har
förflutit från dagen för respektive beslut.
Socialnämnden ska även till kommunens revisorer överlämna en rapport med
motsvarande innehåll. Rapportering ska ske en gång per kvartal.
Socialförvaltningen redovisar i en 2018-10-30 daterad tjänsteskrivelse rapport
över ej verkställda beslut 30 september 2018.
Socialnämndens beslut den 28 november 2019, § 191
1. Socialnämnden överlämnar Socialförvaltningens redovisning 2018-10-30 till
kommunfullmäktige som statistikrapport i enlighet med 28 h § LSS.
2. Socialnämnden överlämnar Socialförvaltningens redovisning 2018-10-30 till
kommunens revisorer som rapport i enlighet med 28 f § LSS.
3. Socialnämnden överlämnar Socialförvaltningens redovisning 2018-10-30 till
Omsorgsnämnden för kännedom.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Socialnämnden § 191
Tjänsteskrivelse 2018-10-30 Socialförvaltningen
Tjänsteskrivelse 2019-01-31 Social- och omsorgsförvaltningen
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen.

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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__________
Beslutet skickas till:
Kommunens revisorer

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 125 Hantering av vuxna ensamkommande migranter,
svar på motion (SD)
Dnr KS 2017-745
Ärende
Sverigedemokraterna yrkar i motionen ”Hantering av vuxna ensamkommande
migranter” att
- Linköpings kommun, i de fall det kan misstänkas att brott begåtts enligt
bidragsbrottslagen, ska polisanmäla de ensamkommande migranter som har
fått sin ålder uppskriven till 18 år eller mer.
- Kommunfullmäktige uppdrar till berörd nämnd att utreda omfattningen av
ensamkommande migranter i kommunen som falskeligen har uppgett sig vara
minderåriga.
- Linköpings kommun vid händelse av framtida mottagande av
ensamkommande migration ställer krav på att dessa har en medicinskt
fastställd ålder.
Sverigedemokraterna skriver i motionen bland annat att Sverige de senaste åren
har fått motta tiotusentals så kallade ”ensamkommande” asylsökande migranter
som har uppgett sig vara minderåriga. Sverigedemokraterna tillhör dem som
framfört kritik mot att en betydande del av de ensamkommande migranterna
som har uppgett sig vara under 18 år sannolikt är äldre än så.
Sverigedemokraterna menar i sin motion att krafttag måste tas mot ett sådant
fusk som leder fram till ett resursslöseri. Bidragsbrott är ett allvarligt brott som
kan leda till fängelsestraff. Ett bidragsbrott är för handen exempelvis då man
avsiktligen har lämnat oriktiga uppgifter i syfte att en ekonomisk förmån
betalas ut felaktigt.
Motionen behandlades i socialnämnden 24 oktober 2018 § 160. På
kommunstyrelsens sammanträde den 27 november 2018 § 434 återremitterades
motionen med motiveringen att alla förslag i motionen inte besvarats.
Motionen har därefter beretts av Juridikfunktionen.
Kommunstyrelsens beslut den 5 mars 2019, § 72 att tillstyrka förslag till beslut.
1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut den 5 mars 2019, §
72

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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1. Motionens första förslag om att Linköpings kommun, i de fall det kan
misstänkas att brott begåtts enligt bidragsbrottslagen, ska polisanmäla de
ensamkommande migranter som har fått sin ålder uppskriven till 18 år eller
mer, anses besvarad.
2. Motionens andra förslag om att kommunfullmäktige uppdrar till berörd
nämnd att utreda omfattningen av ensamkommande migranter i kommunen
som falskeligen har uppgett sig vara minderåriga, anses besvarad.
3. Motionens tredje förslag om att Linköpings kommun vid händelse av
framtida mottagande av ensamkommande migration ställer krav på att dessa
har en medicinskt fastställd ålder, avslås.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-03-05 § 72
Protokollsutdrag socialnämnden 2018-10-24 § 160
Tjänsteskrivelse - Hantering av vuxna ensamkommande migranter, svar på
motion (SD), 2019-02-11
Motionen
Yrkanden
Annika Krutzén (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Klas Ahlberg (SD), Torsten Svärdström (SD) och Jörgen Ring (SD) yrkar bifall
till motionen i sin helhet.
Beslutsordning
Ordföranden ställer Annika Krutzéns bifallsyrkande till kommunstyrelsens
förslag mot Klas Ahlberg (SD) med fleras bifallsyrkande till motionen i sin
helhet och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionens första förslag om att Linköpings kommun, i de fall det kan
misstänkas att brott begåtts enligt bidragsbrottslagen, ska polisanmäla
de ensamkommande migranter som har fått sin ålder uppskriven till
18 år eller mer, anses besvarad.
2. Motionens andra förslag om att kommunfullmäktige uppdrar till
berörd nämnd att utreda omfattningen av ensamkommande migranter
i kommunen som falskeligen har uppgett sig vara minderåriga, anses
besvarad.

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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3. Motionens tredje förslag om att Linköpings kommun vid händelse av
framtida mottagande av ensamkommande migration ställer krav på
att dessa har en medicinskt fastställd ålder, avslås.
Reservationer
Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare från Sverigedemokraterna
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
__________
Beslutet skickas till:
Motionären
Socialnämnden

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 126 Ledamöternas allmänna frågestund
Dnr KS 2018-734
Ärende
Inga frågor ställs under ledamöternas allmänna frågestund.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 127 Färdtjänst i egen regi, anmälan av motion (V)
Dnr KS 2019-151
Ärende
Jessica Eek (V) och Jane Carlsson (V) föreslår i en motion den 11 januari 2019
fullmäktige besluta:
- Att Linköpings kommunövertar färdtjänsten i regionen i egen regi.
- Att kontakt tas för att samordna detta med övriga kommuner i länet, samt
med Regionen Östergötland.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
__________
Beslutet skickas till:
Kommunkansliet

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 128 Sluta upphandla odlad fisk, anmälan av motion (V)
Dnr KS 2019-152
Ärende
Jessica Eek (V), Fredrik Hasselgren(V) och Jane Carlsson (V) föreslår i motion
den 11 januari 2019:
- Att alla uppköp av fisk odlad i hav och insjöar stoppas.
- Att Linköpings kommun ser över kostpolicyn så att djur- och miljöhänsyn blir
en självklarhet vid inköp till offentlig bespisning.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
__________
Beslutet skickas till:
Kommunkansliet

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 129 Upphandla närproducerat kött, anmälan av motion
(V)
Dnr KS 2019-153
Ärende
Jessica Eek (V) Jane Carlsson (V) och Eva Lindblad (V) föreslår i en motion
den 11 januari 2019 fullmäktige besluta:
- Att Linköpings kommun ska övergå till att upphandla ekologiskt kött från
djur som levt och dött så nära Linköping som möjligt.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
__________
Beslutet skickas till:
Kommunkansliet

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 130 Sluta subventionera Linköpings flygplats, anmälan
av motion (MP)
Dnr KS 2019-221
Ärende
Rebecka Hovenberg (MP) föreslår i en motion den 6 mars 2019 fullmäktige
besluta:
- Att Linköpings kommun slutar subventionerna Linköpings flygplats med
skattemedel, senast i samband med att avtalet med SAAB förhandlas om.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
__________
Beslutet skickas till:
Kommunkansliet

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 131 Utöka den områdesbaserade socialtjänsten,
anmälan av motion (MP)
Dnr KS 2019-295
Ärende
Maria Moraes (MP) och Birgitta Rydhagen (MP) föreslår i en motion den 21
mars 2019 fullmäktige beslutat:
- att kommunen utökar den områdesbaserade socialtjänsten till ytterligare minst
två nya områden under mandatperioden.
- att kommunen utökar resurserna för den områdesbaserade socialtjänsten så att
det förebygger arbetet och samverkan med andra aktörer i bostadsområdena
ökar.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
__________
Beslutet skickas till:
Kommunkansliet

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 132 Orbis, en viktig mötesplats för ensamkommande
ungdomar, svar på interpellation (MP)
Dnr KS 2019-127
Ärende
Rebecka Hovenberg (MP) ställer i interpellation den 11 februari 2019 följande
frågor till ansvarigt kommunalråd:
- På vilket sätt kommer du att säkerställa att verksamheten på Orbis kan
fortsätta erbjudas till ensamkommande ungdomar efter halvårsskiftet?
Yttranden
Annika Krutzén (M), Rebecka Hovenberg (MP), Thomas Bystedt (L), Mikael
Sanfridson (S), Sürreya Kurdi (S), Trine Vikinge (C), Lotta Bäckman (S),
Jessica Eek (V), Maria Moraes (MP) och Muharrem Demirok (C) yttrar sig.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Interpellationen anses besvarad.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 133 Slöseri med teknisk utrustning i kommunen, svar
på interpellation (V)
Dnr KS 2019-157
Ärende
Jane Carlsson (V) ställer i interpellation den 1 februari 2019 följande frågor till
ansvarigt kommunalråd:
- När skall Linköpings kommun sluta med slöseriet med skattepengar och vårt
klimat genom överkonsumtion av teknik?
Kommunfullmäktiges beslut
1. Interpellationen bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde den
23 april 2019.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 134 Hur påverkar beslutet att frysa Rätt till heltid
kompetensförsörjningen i förskolan?, svar på
interpellation (V)
Dnr KS 2019-162
Ärende
Fredrik Hasselgren (V) ställer i interpellation den 19 februari 2019 följande
frågor till ansvarigt kommunalråd:
- Hur är beslutet att frysa Rätt till heltid förenligt med barnomsorgens
rekryteringsbehov?
Kommunfullmäktiges beslut
1. Interpellationen bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde den
23 april 2019.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 135 Hur går det för Kulturskolan?, svar på
interpellation (S)
Dnr KS 2019-164
Ärende
Niklas Nåbo (S) och Elias Aguirre (S) ställer i interpellation den xxxxx 2019
följande frågor till ansvarigt kommunalråd:
- Var ska Kulturskolan i Linköping ha sina lokaler och när kan personal och
elever räkna med att en flytt blir av?
Yttranden
Gustaf Appelberg (L), Niklas Nåbo (S), Elias Aguirre (S), Agneta Lantz (M),
Andreas Williamsson (S), Carin Ahlsén (C), Cecilia Gyllenberg-Bergfasth
(MP), Björn Alling (V) och Süreyya Kurdi (S) yttrar sig.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Interpellationen anses besvarad.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 136 Avsägelse av uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige samt ledamot i Utskott 5
Valkebo (SD)
Dnr KS 2019-234
Ärende
Följande avsägelse har inkommit:
Christian Nilsson (SD) avsäger sig härmed sina uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige samt ledamot i Utskott 5 Valkebo.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelserna och överlämnar ärendet
till valberedningen samt Länsstyrelsen för handläggning.
__________
Beslutet skickas till:
Länsstyrelsen

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 137 Avsägelse av uppdrag som ledamot i
arbetsmarknadsnämnden, ledamot i
Lejonfastigheter och ordförande i Utskott
medborgardialog Nord (M)
Dnr KS 2019-189
Ärende
Följande avsägelse har inkommit:
Jerry Broman (-) avsäger sig sina uppdrag som ledamot i
arbetsmarknadsnämnden, ledamot i Lejonfastigheter AB och ordförande i
Utskott medborgardialog Nord
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen och överlämnar ärendet
till valberedningen för handläggning.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 138 Avsägelse av uppdrag som ersättare i
arbetsmarknadsnämnden (SD)
Dnr KS 2019-302
Ärende
Följande avsägelse har inkommit:
Chris Dahlqvist (SD) avsäger härmed sitt uppdrag som ersättare i
arbetsmarknadsnämnden.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen och överlämnar ärendet
till valberedningen för handläggning.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 139 Avsägelse av uppdrag som ledamot i
arbetsmarknadsnämnden, ersättare i
samhällsbyggnadsnämnden samt nämndeman i
tingsrätten (SD)
Dnr KS 2019-303
Ärende
Följande avsägelse har inkommit:
Johan Pettersson (SD) avsäger sig härmed sina uppdrag i
arbetsmarknadsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden samt tingsrätten.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen och överlämnar ärendet
till valberedningen för handläggning.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 140 Val (L) - Ledamot i Lejonfastigheter AB från och
med 1 april 2019
Dnr KS 2019-142
Ärende
Carl-Fredrik Hammarbäck (L) avsäger sig uppdraget som ledamot
i Lejonfastigheter AB från och med 1 april 2019.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Som ledamot i Lejonfastigheter AB väljs Gunilla Almesåker (L).
2. Valet gäller från och med 1 april 2019 till och med årsstämman 2023.
__________
Beslutet skickas till:
Lejonfastigheter AB
Personalredogörare, Ann-Kathrine Banck
Den valde

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 141 Fyllnadsval (SD) - Uppdrag som ersättare i
arbetsmarknadsnämnden
Dnr KS 2019-302
Ärende
Chris Dahlqvist (SD) avsäger sig uppdraget som ersättare i
arbetsmarknadsnämnden.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Som ersättare i arbetsmarknadsnämnden väljs Johan Pettersson (SD).
2. Valet gäller till och med 31 december 2022.
__________
Beslutet skickas till:
Arbetsmarknadsnämnden
Personalredogörare, Ann-Kathrine Banck
Den valda

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 142 Fyllnadsval (SD) - Uppdrag som ledamot i
arbetsmarknadsnämnden, ersättare i
samhällsbyggnadsnämnden
Dnr KS 2019-303
Ärende
Johan Pettersson (SD) avsäger sig uppdrag som ledamot i
arbetsmarknadsnämnden, ersättare i samhällsbyggnadsnämnden samt
nämndeman i tingsrätten.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Som ledamot i arbetsmarknadsnämnden till och med 31 december
2022 väljs Klas Ahlberg (SD).
2. Som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden till och med 31 december
2022 väljs Gunnar Franzén (SD).
__________
Beslutet skickas till:
Arbetsmarknadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Personalredogörare, Ann-Kathrine Banck
De valda

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 143 Val - Ledamot i Stiftelsen Ljungstedtska skolans
samfond
Dnr KS 2018-660
Ärende
Utdrag ur stadgarna: ”Av de ledamöter som utses av Linköpings
kommunfullmäktige, bör två företräda industrin, en handel samt en husligt
arbete.”. Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande.
Kommunfullmäktige valde en ledamot 2019-01-22 och två ledamöter 2019-0226. Kvar att välja är en ledamot.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Som ledamot i stiftelsen Ljungstedtska skolans samfond
mandatperioden 2019-2022 väljs Wolfram Antepohl (MP).
__________
Beslutet skickas till:
Stiftelsen Ljungstedtska skolans samfond
Personalredogörare, Ann-Kathrine Banck
Den valde

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 144 Val - Ledamot i Östergötlands luftvårdsförbund
Dnr KS 2018-660
Ärende
Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av sju ledamöter jämte lika många
suppleanter. Fyra av ledamöterna representerar industrin, kommunala bolag
och skogsintressenterna, en kommunerna, en landstinget och en länsstyrelsen.
Årsmötet utser en styrelse vilken leder förbundets arbete.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Östergötlands luftvårdsförbund föreslås, att för mandatperioden 20192022, välja Gunnar Gustafsson (MP) till ledamot i Östergötlands
luftvårdsförbunds styrelse.
__________
Beslutet skickas till:
Östergötlands luftvårdsförbund
Personalredogörare, Ann-Kathrine Banck
Den valde

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 145 Val - Ledamot och personlig ersättare till
Linköpings djurförsöksetiska nämnd
Dnr KS 2019-120
Ärende
Kommunfullmäktige valde 2019-02-26 tre ledamöter och tre personliga
ersättare. Kvar att välja är en ledamot och en personlig ersättare.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Som ledamot 2019-07-01 till 2023-06-30 i Linköpings Djurförsöksetiska
nämnd väljs Birgitta Rydhagen (MP).
2. Som personlig ersättare 2019-07-01 till 2023-06-30 i Linköpings
Djurförsöksetiska nämnd väljs Johan Bergstedt (MP).
__________
Beslutet skickas till:
Linköpings djurförsöksetiska nämnd
Personalredogörare, Ann-Kathrine Banck
De valda

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 146 Val - Förlängning av tidsperiod för stämmoombud
och stämmoombudsersättare till Kommuninvest
Dnr KS 2018-1039
Ärende
2019-02-26 valde kommunfullmäktige stämmoombud och stämmoersättare
till Kommuninvests stämma 11 april 2019.
Stämma hålls varje år och för att undvika att behöva välja varje år föreslås att
stämmoombudets och stämmoombudsersättarens valda period förlängs till och
med 2022-12-31.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Som stämmoombud väljs Stefan Eriksson (M) och som
stämmoombudsersättare väljs Kristina Edlund (S).
2. Valen gäller från och med 2020-01-01 till och med 2022-12-31.
__________
Beslutet skickas till:
Kommuninvest
Personalredogörare, Ann-Kathrine Banck
De valda

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 147 Val - Styrelseförändringar i Castoris AB
Dnr KS 2019-269
Ärende
Lejonfastigheters dotterbolag Castoris styrelse består helt av tjänstepersoner.
Bolaget har ingen anställd personal. Styrelsen i dotterbolagen utses av
kommunfullmäktige efter förslag från Lejonfastigheters styrelse.
Lejonfastigheter AB nominerar två nya ledamöter till dotterbolaget Castoris
AB efter Susanna Roback och Ann Sandell.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Som ny ledamot tillika ordförande i Castoris AB, efter förslag från
Lejonfastigheter AB, väljs Micael Antamo.
2. Som ny ledamot i Castoris AB, efter förslag från Lejonfastigheter
AB, väljs Gunilla Dahlqvist Jonsson.
__________
Beslutet skickas till:
Lejonfastigheter AB
Personalredogörare, Ann-Kathrine Banck

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 148 Val - Styrelseförändringar inom Tekniska verkenkoncernen 2019
Dnr KS 2019-246
Ärende
Tekniska verken i Linköping AB (publ) önskar anmäla och få Linköping
Kommunfullmäktiges beslut i styrelseförändringar i bolag inom Tekniska
verken-koncernen. Nya personer eller roller jämfört mot nu gällande är
markerade med fet stil. Endast bolag med förändringar jämfört med sittande
styrelse redovisas nedan för beslut. Förändringar genomförs vid respektive
bolags årsstämma.
*) betyder Av Tekniska verken direkt eller indirekt utsedda representanter.
Övriga delägare utser sina representanter.
(led.) betyder styrelseledamot.
(ers.) betyder ersättare.
(ordf.) betyder ordförande.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner föreslagna styrelseförändringar.
2. Förändringarna genomförs vid respektive bolags årsstämma.
Svensk biogas i Linköping AB
Charlotta Sund (ordf.)
Klas Gustafsson (led.)
Mile Elez (led.)
Niclas Petersen (led.)
Mjölby-Svartådalen Energi AB*)
Charlotta Sund (ordf.)
Niclas Petersen (led.)
Mile Elez (led.)
Lars Bergmar (led.)
Daniel Andersson (led.)
Stefan Jakobsson (ers.)

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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Lisa Wenåker (ers.)
Usitall AB
Charlotta Sund (ordf.)
Klas Gustafsson (led.)
Mile Elez (led.)
EVereg AB (intressebolag 24%) *)
Charlotta Sund (led.)
Klas Gustafsson (ers.)
Bixia AB (delägt) *)
Klas Gustafsson (led.)
Charlotta Sund (ordf.)
Niclas Petersen (led.)
Stefan Jakobsson (Led.)
Lena Svensk (Led.)
Bixia ProWin AB
Klas Gustafsson (led.)
Charlotta Sund (ordf.)
Niclas Petersen (led.)
Lena Svensk (led.)
Mile Elez (led.)
Värmlands Vind AB
Klas Gustafsson (led.)
Charlotta Sund (ordf)
Lena Svensk (led.)
Mile Elez (Led.)
Bixia Byggvind AB (556785-1208)
Klas Gustafsson (led.)
Charlotta Sund (ordf.)
Lena Svensk (led.)
Mile Elez (led.)

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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Bixia Gryningsvind AB *)
Klas Gustafsson (ordf.)
Lena Svensk (ers.)
Tekniska verken i Linköping Vind AB
Charlotta Sund (ordf.)
Mile Elez (led.)
Klas Gustafsson (led.)
Lena Svensk (led.)
Niclas Petersen (led.)
Utsikt Bredband AB
Charlotta Sund (ordf.)
Klas Gustafsson (led.)
Thony Andersson (led.)
Daniel Andersson (led.)
Stefan Jakobsson (led.)
Bobergs Vind AB *)
Henrik Valent (L)
__________
Beslutet skickas till:
Tekniska verken i Linköping AB
Personalredogörare, Ann-Kathrine Banck

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 149 Val (Tjänsteperson) - Nyköping-Östgötalänken AB
årsstämma 29 mars 2019
Dnr KS 2018-1022
Ärende
På kommunfullmäktiges sammanträde 2018-12-18 valdes Mikael Borin,
biträdande kommundirektör samt Jenny Björkholm, chefsjurist, till
stämmoombud samt stämmoombudsersättare i Nyköping-Östgötalänken AB.
På grund av förhinder till årsstämman 2019-03-29 för Nyköping-Östgötalänken
AB föreslås i stället Oscar Lindgren, projektledare för Ostlänken och Sarah
Brodd, kommunjurist, att väljas till stämmoombud samt
stämmoombudsersättare.
På kommunstyrelsens sammanträde 2019-03-18 beslutades om instruktion till
stämmoombud och stämmoombudsersättare för årsstämman 2019.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Val (Tjänsteperson) - Nyköping-Östgötalänken AB, 201903-20
Protokollsutdrag ojusterat – kommunstyrelsen 2019-03-18
Kommunfullmäktiges beslut
1. Som stämmoombud i Nyköping-Östgötalänken AB väljs Oscar
Lindgren, projektledare Ostlänken.
2. Som stämmoombudsersättare i Nyköping-Östgötalänken AB väljs
Sarah Brodd, kommunjurist.
3. Kommunfullmäktiges tidigare beslut, 2018-12-18 § 326, angående
valda stämmoombud och stämmoombudsersättare i NyköpingÖstgötalänken AB upphävs i samband med detta beslut.
4. Paragrafen justeras omedelbart.
__________
Beslutet skickas till:
Projektledare, Oscar Lindgren
Kommunjurist, Sarah Brodd

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

120 (122)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

2019-03-26

§ 150 Inkomna ärenden till kommunfullmäktige 2019-0213 - 2019-03-12
Dnr KS 2019-245
Ärende
KS 2019-160 Riktlinjer för politiska styrdokument
KS 2019-190 Representationspolicy
KS 2019-237 Ersättningar till förtroendevalda i kommunalförbunden Fjärde
Storstadsregionen och Räddningstjänsten Östra Götaland
Kommunfullmäktiges beslut
1. Redovisningen noteras.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 151 Allmänhetens frågestund
Dnr KS 2018-734
Ärende
Inga frågor ställs under allmänhetens frågestund.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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