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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 2020. I bilaga finns
även Stadshus Bolagsstyrningsrapport för 2020. Bolagets styrelse har
uppfattningen att uppdraget väl har uppfyllts, varit förenligt med det fastställda
kommunala ändamålet samt utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna.
Under året har enskilda ägardialoger skett med samtliga dotterbolag, flera
gånger med de större bolagen, för uppföljning av verksamheten inklusive
påverkan av Covid-19 samt efterlevnad av ägardirektiv. En stor ägardialog med
samtliga dotterbolag, kommunledning och förvaltningschefer genomförs
normalt en gång per år. På grund av smittspridningen av Covid-19 blev den
stora ägardialogen 2020 inställd.
Stadshuskoncernens VD-grupp har träffats fem gånger under året för
information och diskussion om aktuella frågor som rör kommunens utveckling
och om samordning inom Stadshuskoncernen och kommunkoncernen.
Med bibehållandet av den viktiga principen om självständiga dotterbolag har
samverkan inom Stadshuskoncernen och kommunkoncernen stärkts. Man har
kunnat använda resurser i andra bolag för olika projekt angelägna för
Stadshuskoncernen och Linköpings kommun. Stora samverkansprojekt är
utvecklingen i Ebbepark och uppförande av en ny simhall.
Moderbolaget har fortsatt att arbeta för att stödja bolagens styrelser och
företagsledningar. Det gäller bland annat dotterbolagen som haft en negativ
påverkan på ekonomin under 2020, hanteringen av Sankt Kors investeringar
och långsiktig finansiering samt administrativt stöd till de mindre bolagen.
Utveckling och medverkan till kostnadseffektiva finansieringslösningar inom
Stadhuskoncernen har skett via ”Linköpingsgruppen” som består av
representanter från de största dotterbolagen och Linköpings kommun. Under
året har det gemensamma programmet för obligationer, MTN-programet,
uppdaterats för att även kunna emittera obligationer i NOK och EUR.
Kommunen har tillsammans med Linköpingsgruppen genomfört en
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koncernbanksupphandling där Nordea fortsätter agera koncernbank. Under
hösten har gemensam lånelöftesram förhandlats fram. Det innebär att
kommunen tar upp lånelöfte via Nordea på nio miljarder som sedan fördelas ut
till Linköpings Stadhus, Tekniska verken, Stångåstaden och Lejonfastigheter.
Linköpingsgruppen startade även upp en upphandling av gemensam
finanskonsult som beräknas slutföras under februari 2021.
Linköpings Stadshus AB:s resultat efter finansiella poster uppgick till 4 mnkr
(276). Omsättningen under 2020 var 51 mnkr (49) och balansomslutningen
uppgick till 14 437 mnkr (13 906). Bolagets soliditet uppgick vid årsskiftet till
45 % (45).
Förslaget är att godkänna att bolagets verksamhet under 2020 har varit förenlig
med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna.
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen i sin beredning till
kommunfullmäktige tillstyrka förslaget till beslut.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Linköpings Stadshus AB - Uppfyllelse av det kommunala
uppdraget 2020, 2020-03-04
Bilaga 1 – Linköpings Stadshus AB, Måluppfyllelse 2020
Bilaga 2 – Linköpings Stadshus AB, Bokslut 2020
Bilaga 3 – Linköpings Stadshus AB, Bolagsstyrningsrapport 2020
Kommunens revisorers bedömning - Linköpings Stadshus AB
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Linköpings Stadshus AB:s verksamhet under 2020 bedöms ha varit förenlig
med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna.
__________
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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