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Tjänsteskrivelse
Kommunledningsförvaltningen
Anna Mevius

2021-01-14

Dnr KS 2020-106

Kommunstyrelsen

Bilaga till det särskilda ägardirektivet för bolag inom
Linköpings Stadshuskoncern, revidering
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Reviderad bilaga till det särskilda ägardirektivet för Linköpings Stadshus
AB och dotterbolagen Tekniska verken i Linköping AB, AB Stångåstaden,
Lejonfastigheter AB, Sankt Kors Fastighets AB, Visit Linköping & Co AB,
Linköping Science Park AB, Linköping City Airport AB och Resecentrum
Mark o Exploatering i Linköping AB godkänns.
Ärende
Ärendet om revidering av det särskilda ägardirektivet för bolag inom
Linköpings Stadshuskoncern tillstyrktes av kommunstyrelsen enligt 2020-0317, § 62, men kommunfullmäktige beslutade enligt 2020-03-24, § 68 att
återremittera ärendet till kommunstyrelsen med hänvisning till att ärendet
behövde utredas ytterligare, vilket nu har skett.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

I början av varje mandatperiod upprättar kommunen ägardirektiv för bolagen
inom Linköpings Stadshuskoncernen. Ägardirektiven är tillsammans med
bolagsordningar och styrdokument såsom policyer, riktlinjer, handlingsplaner,
anvisningar och instruktioner som utfärdats av moderbolaget och/eller
kommunen ett verktyg för kommunens styrning av den verksamhet som
bedrivs i aktiebolagsform.
Gemensamma ägardirektiv innehåller gemensamma anvisningar för
ägarstyrning, ansvar, roller samt övergripande skyldigheter för bolagen medan
särskilda ägardirektiv för respektive bolag är mer operativa och innehåller
tydligare anvisningar om syfte och uppdrag, verksamhet och mål. Till de
särskilda ägardirektiven finns en bilaga med förteckning över styrande
dokument som de majoritetsägda kommunala bolagen, där det är tillämpligt,
ska iaktta under förutsättning att styrdokumenten inte strider mot respektive
bolags bolagsordning, ägardirektiv, tvingande lag eller annan författning.
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Bilagan till de särskilda ägardirektiven behöver revideras utifrån nuvarande
politiska beslut om fastställelse av policyer, program och handlingsplaner som
ska gälla även för de kommunala majoritetsägda bolagen.
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen i sin beredning till
kommunfullmäktige tillstyrka förslaget till beslut.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Bilaga till det särskilda ägardirektivet för bolag inom Linköpings
Stadshuskoncern, revidering, 2021-01-14
Bilaga – Förslag till revidering av bilaga 1 till det särskilda ägardirektivet för bolagen inom
Linköpings Stadshuskoncern
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Bakgrund
Kommunens ägarstyrning av kommunens bolag regleras enligt styrdokumenten
bolagsordning, gemensamt och särskilda ägardirektiv samt genom andra
styrdokument utfärdade av moderbolaget Linköpings Stadshus AB och/eller
kommunen. I bilagan till de särskilda ägardirektiven framgår vilka styrande
policyer, program och handlingsplaner som de majoritetsägda kommunala
bolagen, där det tillämpligt, ska iaktta under förutsättning att styrdokumenten
inte strider mot respektive bolags bolagsordning, ägardirektiv, tvingande lag
eller annan författning.
Ärendet om revidering av det särskilda ägardirektivet för bolag inom
Linköpings Stadshuskoncern tillstyrktes av kommunstyrelsen enligt 2020-0317, § 62, men kommunfullmäktige beslutade enligt 2020-03-24, § 68 att
återremittera ärendet till kommunstyrelsen med hänvisning till att ärendet
behövde utredas ytterligare. Oklarheter förelåg om vilka av kommunens
fastställda policyer, program och handlingsplaner som gällde även för
Linköpings Stadshuskoncernen. En genomgång av policyer, program och
handlingsplaner har nu genomförts och kommunen har fattat erforderliga beslut
om de styrdokument som ska gälla även för de kommunala majoritetsägda
bolagen. Bilagan till de särskilda ägardirektiven har uppdaterats därefter.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.

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
Linköping Science Park AB
Linköping City Airport AB
Resecentrum Mark o Exploatering i
Linköping AB

