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Dnr KS 2017-682

Kommunstyrelsen

Fusion mellan Näringslivsutveckling i Linköping AB och
Linköpings Stadshus AB
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Kommunledningsförvaltningens förslag rörande fusion av
Näringslivsutveckling i Linköping AB med Linköpings Stadshus AB
tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner att Näringslivsutveckling i Linköping AB
(Nulink AB) fusioneras med Linköpings Stadshus AB.
2. Styrelsen i Linköpings Stadshus AB och Nulink AB bemyndigas att vidta
alla de åtgärder som krävs för att genomföra fusionen.
3. Kommunfullmäktige godkänner att utfärdat gemensamt ägardirektiv till
kommunens bolag och särskilt ägardirektiv till Nulink AB inte längre ska
gälla för Nulink AB.
4. Paragrafen justeras omedelbart.
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Ärende
Kommundirektören har fått i uppdrag att, utifrån av kommunstyrelsen fastställd
strategisk inriktning för ökad näringslivsutveckling i Linköping, genomföra de
förändringar som behövs för att fullfölja inriktningen. Omstrukturering av
näringslivsuppdraget har skett bland annat genom att verksamheten i
Näringslivsutveckling i Linköping AB (Nulink AB) flyttats till Linköpings
kommun. Nulink AB föreslås därför avvecklas genom att fusioneras med
moderbolaget Linköpings Stadshus AB.
Kommunfullmäktige föreslås godkänna fusionen samt att uppdra åt styrelsen i
Nulink AB att genomföra alla de åtgärder som krävs för att genomföra
bolagsfusionen.
__________
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Bakgrund
Kommunens revisorer granskade under 2016 kommunstyrelsens
näringslivsverksamhet med syftet att kontrollera huruvida kommunstyrelsen
säkerställer en ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll i enlighet med
styrelsens och fullmäktiges intentioner. Revisorerna gjorde en samlad
bedömning att kommunstyrelsen inte hade säkerställt en ändamålsenlig
styrning, uppföljning och kontroll av näringslivsverksamheten.
Kommunstyrelsen gjorde i samband med revisionsrapportens behandling
bedömningen att Linköpings kommun har behov av en lokal näringslivsstrategi
och fastställde i november 2016 ”Strategisk inriktning för ökad
näringslivsutveckling i Linköping” samt gav kommundirektören i uppdrag att
genomföra de förändringar som behövs för att fullfölja inriktningen.
Pågående omstrukturering
Under 2017 har det skett en omstrukturering avseende näringslivuppdraget
inom kommunen innebärande bland annat att verksamheten i
Näringslivsutveckling i Linköping AB (Nulink AB) har flyttats till Linköpings
kommun.
Fortsatt hantering
Under avvecklingsprocessen föreslås Nulink AB ha en tjänstepersonstyrelse.
Linköpings Stadshus AB nominerar ledamöter för beslut av
kommunfullmäktige.
Då det inte längre bedrivs någon verksamhet i Nulink AB föreslås att bolaget
avvecklas genom att fusioneras med moderbolaget Linköpings Stadshus AB
(med start av processen under innevarande höst). Efter genomförd fusion
upplöses Nulink AB och tillgångar och skulder övergår till Linköpings
Stadshus AB.
Enligt särskilt ägardirektiv till kommunbolagen ska dessa inhämta
kommunfullmäktiges godkännande rörande fusion av företag.
Ekonomiska konsekvenser
Kostnader i samband med fusionen bärs av Nulink AB samt Linköpings
Stadshus AB.
Kommunala mål
Arbetet med att omstrukturera och förtydliga Linköpings kommun
näringslivsutvecklingsinsatser samt kommunstyrelsens ansvar förväntas bidra
till uppfyllande av kommunfullmäktiges övergripande mål:
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2. En kommun med ett växande näringsliv
10. En ekonomiskt hållbar kommun
11. En kommun som är en stark röst regionalt, nationellt och internationellt
Samråd
Linköpings Stadshus AB har vid styrelsemöte den 31 augusti 2017 och 8
september 2017 tillstyrkt förslaget. Nulink AB har vid styrelsemöte den 8
september 2017 tillstyrkt att Nulink AB genom fusion går upp i Linköpings
Stadshus AB.
Samråd har skett med kommunens juridikfunktion och Advokatfirman Delphi.
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