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Dnr KS 2019-149

Kommunstyrelsen

Gemensamt ägardirektiv för kommunägda bolag inom
Linköpings Stadshuskoncernen, beslut
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Gemensamt ägardirektiv för kommunägda bolag godkänns.
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.
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Bakgrund
Föreslaget nytt gemensamt ägardirektiv är reviderat utifrån senast fastställda
gemensamma ägardirektiv, företagspolicy och politiska beslut.
Kommunens ägarstyrning av kommunens bolag regleras enligt nedanstående
styrinstrument som ska fastställas av kommunfullmäktige.
-

Bolagsordning

-

Gemensamt ägardirektiv

-

Särskilda ägardirektiv

Därutöver sker ägarstyrning genom styrdokument utfärdade av moderbolaget
Linköpings Stadshus AB och/eller kommunen.
Då nuvarande företagspolicy har arbetats in i förslag till nytt gemensamt
ägardirektiv föreslås att företagspolicyn tas bort.
Kommunala mål
För bolagen relevanta delar av Alliansens samverkansprogram ”Ett nytt
ledarskap för Linköping” har arbetats in i det gemensamma ägardirektivet.
Samråd
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till nytt gemensamt
ägardirektiv. Linköpings Stadshus AB och dess dotterbolag har beretts
möjlighet at lämna synpunkter på förslaget. Därefter har förslag till nytt
gemensamt ägardirektiv överlämnats till den politiska ledningen för deras
synpunkter.

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Peder Brandt

Beslutet skickas till:
Linköpings Stadshus AB
Tekniska verken i Linköping AB
AB Stångåstaden
Lejonfastigheter AB
Sankt Kors Fastighets AB
Visit Linköping & Co AB
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Science Park Mjärdevi AB
Linköpings City Airport AB
Resecentrum Mark o Exploatering i
Linköping AB
Linköpingsexpo AB

