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Dnr KS 2018-160

Kommunstyrelsen

Linköpings Stadshus AB - Uppfyllelse av det kommunala
uppdraget 2017
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen bedömer att Linköpings Stadshus AB:s verksamhet
under 2017 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 2017.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Linköpings Stadshus AB:s redovisning avseende bolagets uppfyllelse av det
kommunala uppdraget under år 2017 godkänns.
Ärende
Kommunfullmäktige fastställer gemensamt ägardirektiv och särskilda
ägardirektiv för de kommunala bolagen. Ägardirektiven innehåller bland annat
Uppdrag samt Långsiktiga avkastnings- och soliditetskrav. I gemensamt
ägardirektiv anges särskilt att helägt bolag ska ta fram egna styrdokument inom
områdena intern kontroll, ekonomi- social hållbarhet- säkerhet-, miljö-, och
personalområdet där kommunens styrdokument är vägledande. Bolagen ska
driva sin verksamhet enligt aktiebolagslagen och inom bolagsordningens ram
samt med beaktande av ägardirektiven.
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Kommunstyrelsen samlar i sin uppsiktsplikt in redovisningar från bolagen om
hur de uppfyllt sina uppdrag. Linköpings Stadshus AB har i bilaga redovisat
hur bolaget uppfyllt det kommunala ändamålet och uppdraget under 2017. Det
är Linköpings Stadshus AB:s styrelse uppfattning att uppdraget väl har
uppfyllts, varit förenligt med det fastställda kommunala ändamålet samt utförts
inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Nedan följer kommunledningsförvaltningens sammanfattning av bolagets
uppfyllelse kopplat till uppdraget.
Ägardialogerna är en viktig del i bolagets arbete med att utveckla samordning,
helhetssyn och ett optimalt resursutnyttjande inom koncernen. Bolaget
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utvecklar successivt arbetssätten när det gäller ägardialogerna, såväl enskilda
som gemensamma.
Utifrån kommunstyrelsens beslut om strategisk inriktning för att öka
näringslivsutveckling i Linköpings kommun har koncernstrukturen förändrats
genom att verksamheten i Näringslivsutveckling i Linköpings AB (Nulink)
flyttats till Linköpings kommun. Nulink har därefter fusionerats med
Linköpings Stadshus AB. I samband med årsstämman har bolaget ny VD,
kommundirektören, och vice VD, ekonomidirektören.
De bolag som behöver låna och inte har egen finansverksamhet lånar av
Linköpings Stadshus. Det gäller Sankt Kors och Resmex som båda har erhållit
finansiering under året. Dessutom har kommunen öppnat upp för bolagen att
låna av en ny aktör, Kommuninvest. Detta har utnyttjats under året.
Det löpande arbetet med bolagets skuldportfölj fortlöpte under året. Styrelsen
har fastställt en finanspolicy som anger ramarna för det arbetet. Ränterisken
hanteras främst med derivatinstrument som ränteswapar och räntetak. Bolagets
genomsnittliga ränta har minskat från 1,32 % vid årets början till 1,05 % den
31 december 2017. Linköpings Stadshus har bibehållit sin nuvarande rating på
AA+.
Samverkan inom koncernen har stärkts inom flera områden. Ett stort
samverkansprojekt är utvecklingen av Wahlbecks företagspark. Med stort
engagemang har samverkan i koncernen skett kring genomförandet av
Linköping Bo- och samhällsexpo 2017. Tjänstemannastyrelserna i Resmex och
Linköping City Airport har skapat ytterligare kontaktnät mellan bolagen och
stimulerat samverkan inom koncernen. Kommunkoncernen har inrättat ett
finansforum med representanter från bolagen och kommunen för att
gemensamt utveckla finansverksamheten.
Linköpings Stadshus AB:s resultat efter finansiella poster uppgick till 41 mnkr
(-18). Omsättningen under 2017 var 77 mnkr (7) och balansomslutningen
uppgick till 12 850 mnkr (12 367). Bolagets soliditet uppgick vid årsskiftet till
42 % (41).
Förslaget är att godkänna att bolagets verksamhet under 2017 har varit förenlig
med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna.
__________
Beslutsunderlag:
Bilaga, Uppfyllelse av uppdraget del 1 från Stadshus AB
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Bakgrund
Regler om säkerställande av kommunala principer i de kommunala företagen
har funnits sedan tillkomsten av 1991 års kommunallag. Reglerna utformades
så att fullmäktige skulle fastställa det kommunala ändamålet med företagen
(d.v.s. företagen skulle bli bundna av att enbart ägna sig åt kompetensenlig
verksamhet), att fullmäktige skulle få yttranderätt innan viktigare beslut fattas
och att styrelsens ledamöter skulle utses av fullmäktige. Vidare skulle
kommunfullmäktige utse revisorer i företagen samt ha uppsikt över bolagen.
Reglerna stod i princip oförändrade fram till 2013, med undantag från att
offentlighetsprincipen blev lagfäst 1995. År 2013 infördes nya regler i
kommunallagen. De kommunala befogenheterna ska anges i bolagsordningen
för ett kommunalt aktiebolag. Motsvarande ska gälla i fråga om det
kommunala ändamål som fastställts för verksamheten.
Kommunstyrelsen fick 2013 även förstärkt uppsiktsplikt och ska i årliga beslut
för varje aktiebolag pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under
föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om
styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om
nödvändiga åtgärder.
Det kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna återfinns i
respektive bolags bolagsordning (Likställighets-, lokaliserings- samt
självkostnadsprincipen).
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