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Tjänsteskrivelse
Kommunledningsförvaltningen
Louise Källbom

2020-02-27

Dnr KS 2020-178

Kommunstyrelsen

Linköpings Stadshus AB - Uppfyllelse av det kommunala
uppdraget 2019
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Linköpings Stadshus AB:s verksamhet under 2019 bedöms ha varit förenlig
med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna.
Ärende
Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen årligen besluta om den
verksamhet som respektive bolag har bedrivit under föregående år har varit
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för
de kommunala befogenheterna.
Ägardialogerna är en viktig del av bolagets ägaransvar att utveckla
samordning, helhetssyn, ett optimalt resursutnyttjande inom koncernen samt att
aktivera de kommunala bolagen i kommunens tillväxt. Bolaget utvecklar
successivt arbetssätten när det gäller ägardialogerna. Under året har enskilda
ägardialoger skett med samtliga dotterbolag för uppföljning av verksamheten
och efterlevnad av ägardirektiv.
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LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Stadshuskoncernens VD-grupp har träffats fem gånger under året för
information och diskussion om aktuella frågor som rör kommunens utveckling
och om samordning inom i Stadshuskoncernen och kommunkoncernen.
Linköpings Stadshus AB:s VD och VVD, tillika kommundirektör respektive
ekonomidirektör bidrar till helhetstänk och att kommungemensamma visioner
genomsyrar bolagen i koncernen.
På finanssidan sker hela tiden utveckling och samverkan mellan bolagen och
kommunen i Stadshuskoncernens ”Linköpingsgruppen”. Under året har
omförhandlingar av avtal avseende gemensamma certifikatsprogram gett
kostnadsbesparingar. Linköpingsgruppen har även fortsatt samarbetet med att

2 (5)

ta fram nya gemensamma arbetssätt för att stärka finansarbetet, nu med ett
grönt fokus.
Moderbolaget arbetar för att stödja bolagens styrelser och företagsledningar.
Linköpings Stadshus AB verkar för samverkan och koncernnytta både inom
koncernen, däribland skattemässiga dispositioner, samt med kommunen för
optimalt utnyttjande av resurser.
Linköpings Stadshus AB upprättar årligen en internkontrollplan baserad på en
riskanalys av bolaget verksamhet. Linköpings Stadshus AB bedömer att
organiseringen av den interna kontrollen har varit god under 2019.
Linköpings Stadshus AB budgeterar och betalar årligen ut driftsbidrag till
dotterbolaget Linköping City Airport AB. För att stödet ska vara giltigt enligt
EU:s stadstödsregler, den allmänna gruppundantagsförordningen (GBER), så
har Linköpings kommun kontaktat regeringen via Näringsdepartementet för
prövning av om stöd får lämnas. Främst om ersättning för driftsunderskott och
att passagerarantalet inte överstiger 200 000 stycken per år. Som en del i
kommunstyrelsens uppsiktsplikt tillsänds kommunstyrelsen prövningen.
Som bilagor finns inlämnad Måluppfyllelse 2019 – Linköpings Stadshus AB,
Bolagsstyrningsrapport 2019 – Linköpings Stadshus AB samt Bokslut 2019 –
Linköpings Stadshus AB.
Kommunledningsförvaltningen bedömer att Linköpings Stadshus AB:s
verksamhet för 2019 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 2019,
2020-02-27
Bilaga 1 - Måluppfyllelse 2019 – Linköpings Stadshus AB
Bilaga 2 - Bolagsstyrningsrapport 2019 – Linköpings Stadshus AB
Bilaga 3 - Bokslut 2019 – Linköpings Stadshus AB
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Bakgrund
Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen leda och samordna förvaltningen
av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över nämndernas och bolagens
verksamhet, den så kallade uppsiktsplikten. Det innebär att kommunstyrelsen
årligen ska besluta om den verksamhet som respektive bolag har bedrivit under
föregående år har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. I respektive bolags
specifika ägardirektiv beskrivs ändamålet och befogenheterna.
För att kommunstyrelsen ska kunna avgöra om bolagens verksamhet har varit
förenlig med det kommunala ändamålet samt inom de kommunala
befogenheterna lämnar bolagen rapporterna måluppfyllelse 2019,
bolagsstyrningsrapport 2019 samt bokslut 2019. Nedan sammanfattas dessa
rapporter och det görs en helhetsbedömning om verksamheten som Linköpings
Stadshus AB har bedrivit under 2019 har varit förenlig med det kommunala
ändamålet samt inom de kommunala befogenheterna.
Det kommunala ändamålet samt inom ramen för de kommunala
befogenheterna
Enligt det specifika ägardirektivet är ändamålet med Linköpings Stadshus AB:s
verksamhet att med beaktande av den kommunala likställighetsprincipen utöva
ägaransvaret för de kommunala företagen inom Linköpings kommun i syfte att
uppnå samordning och ett optimalt resursutnyttjande och aktivera de
kommunala bolagen i kommunens tillväxt.
Ägardialogerna är en viktig del av bolagets ägaransvar att utveckla
samordning, helhetssyn, ett optimalt resursutnyttjande inom koncernen samt att
aktivera de kommunala bolagen i kommunens tillväxt. Bolaget utvecklar
successivt arbetssätten när det gäller ägardialogerna. Under året har enskilda
ägardialoger skett med samtliga dotterbolag för uppföljning av verksamheten
och efterlevnad av ägardirektiv. En stor ägardialog genomfördes under hösten
med samtliga dotterbolag, kommunledningen och förvaltningschefer.
Stadshuskoncernens VD-grupp har träffats fem gånger under året för
information och diskussion om aktuella frågor som rör kommunens utveckling
och om samordning inom i Stadshuskoncernen och kommunkoncernen.
Linköpings Stadshus AB:s VD och VVD, tillika kommundirektör respektive
ekonomidirektör bidrar till helhetstänk och att kommungemensamma visioner
genomsyrar bolagen i koncernen. Tillsamman med ägardialogerna kan VDgruppen aktivt bidra till att bolagen inte bara utvecklar sina egna affärer utan
också bidrar till det övergripande målet om kommunens utveckling.
Stora samverkansprojekt är utvecklingen i Ebbepark och uppförandet av en ny
simhall. Tjänstemannastyrelserna i Linköpings City Airport AB och
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Resecentrum Mark o Exploatering i Linköping AB har skapat ytterliga
ytterligare kontaktnät i bolagen och stimulerat samverkan inom hela
kommunkoncernen.
På finanssidan sker hela tiden utveckling och samverkan mellan bolagen och
kommunen i Stadshuskoncernens ”Linköpingsgruppen”. Under året har
omförhandlingar av avtal avseende gemensamma certifikatsprogram gett
kostnadsbesparingar. I och med gemensamt certifikatprogram med kommunal
borgen som säkerhet har avgifterna till bankerna kunnat minskas då
gemensamma villkor upprättats. Kostnadsbesparingen beräknas till ca 1 mnkr
årligen samt att alla medverkade bolag får bättre marginaler på sin upplåning.
Under året har Linköpingsgruppen fortsatt samarbetet med att ta fram nya
gemensamma arbetssätt för att stärka finansarbetet, nu med ett grönt fokus.
Under september 2019 presenterade Linköpingsgruppens sitt gemensamma
Gröna Ramverk. Gröna projekt/investeringar är särskilt utvalda projekt som har
till syfte att främja omställningen till en hållbar utveckling med låg
klimatpåverkan. Under slutet av 2019 lånade Linköpings Stadshus AB (med
vidareutlåning till Sankt Kors Fastighets AB), Stångåstaden och
Lejonfastigheter från det Gröna ramverket med goda resultat. Sammanlagt
emitterades 1 500 mnkr i tre gröna obligationer.
Moderbolaget har fortsatt att arbeta för att stödja bolagens styrelser och
företagsledningar. Det gäller bland annat översyn av roller och uppdrag,
samråd vid VD-rekrytering i Resecentrum Mark o Exploatering i Linköping
AB samt administrativt stöd till de mindre bolagen.
Linköpings Stadshus AB verkar för samverkan och koncernnytta både inom
koncernen, däribland skattemässiga dispositioner, samt med kommunen för
optimalt utnyttjande av resurser. Bolagen deltar i olika program initierade av
kommunen. Kommunens ledande tjänstepersoner bjuds in till
Stadshuskoncernens årliga stora ägardialog.
Intern kontroll
Linköpings Stadshus AB upprättar årligen en internkontrollplan baserad på en
riskanalys av bolaget verksamhet. Linköpings Stadshus AB bedömer att
organiseringen av den interna kontrollen har varit god under 2019.
Linköpings Stadshus AB budgeterar och betalar årligen ut driftsbidrag till
dotterbolaget Linköping City Airport AB. För att stödet ska vara giltigt enligt
EU:s stadstödsregler, den allmänna gruppundantagsförordningen (GBER), så
har Linköpings kommun kontaktat regeringen via Näringsdepartementet för
prövning av om stöd får lämnas. Främst om ersättning för driftsunderskott och
att passagerarantalet inte överstiger 200 000 stycken per år. Som en del i
kommunstyrelsens uppsiktsplikt tillsänds kommunstyrelsen prövningen.
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Kommunledningsförvaltningen bedömer att Linköpings Stadshus AB:s
verksamhet för 2019 har varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-förhandling eller information är inte påkallad.

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Peder Brandt

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Controller, Louise Källbom
Linköpings Stadshus AB

