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Kommunledningsförvaltningen
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Dnr KS 2019-131

Kommunstyrelsen

Linköpings Stadshus AB - Uppfyllelse av det kommunala
uppdraget 2018
Förslag till kommunstyrelsens beslut
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.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Linköpings Stadshus AB:s redovisning avseende bolagets uppfyllelse av det
kommunala uppdraget under år 2018 godkänns.
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.
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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
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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
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.
__________
Beslutsunderlag:
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
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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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