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Kommunstyrelsen

Skill Scandinavia AB – avveckling av ägande
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att avveckla kommunens ägande i Skill
Scandinavia AB,
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsens att i nära samverkan
med såväl bolaget som övriga offentliga ägare hantera avvecklingen av
ägandet.
Ärende
Linköpings kommun, Norrköpings kommun, Motala kommun och Region
Östergötland äger tillsammans 10% (Region Östergötland 4% och
kommunerna 2% vardera) av Skill Scandinavia AB sedan ett antal år tillbaka.
Bolagets ledning och de offentliga ägarna är överens om att motivet för ett
offentligt ägande inte längre finns. Linköpings kommun och övriga offentliga
ägare bör därför avveckla sitt ägande i bolaget på ett ordnat sätt.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige fattar beslut
om att avveckla ägandet i bolaget och uppdrar år kommunstyrelsen att praktiskt
sköta hanteringen. Kommunledningsförvaltningen vill betona vikten av att
kommunen och Skill Scandinavia fortsatt har goda relationer och i avtal
reglerade affärsmässiga relationer när så är lämpligt.
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Bakgrund
Linköpings kommun har tillsammans med Norrköpings kommun, Motala
kommun och Region Östergötland under lång tid varit aktieägare i Skill AB.
Samarbetet inleddes på 90-talet med Industrikompetens AB. Bolaget har
genom sin verksamhet spelat en viktig roll i att stärka industrins förutsättningar
i regionen (och har samtidigt varit en värdefull gemensam plattform för
ägarna). Majoriteten av ägandet i bolaget har hela tiden varit fördelat mellan ett
stort antal stora och små industriföretag i regionen, de offentliga aktörerna har
små ägarandelar i bolaget. Linköpings kommun ägde initialt 10% av bolaget.
År 2012 sänkte Linköpings kommun sin ägarandel från 10% till 2% i bolaget.
Motala förvärvade då 2% av aktierna och Regionförbundet Östsam (sedermera
Region Östergötland) 4% av aktierna. Norrköping har under hela perioden ägt
2% i bolaget. Bolaget har aldrig erhållit generella verksamhetsbidrag eller
aktieägartillskott från de offentliga aktörerna.
Verksamheten inom Skill Scandinavia AB har under åren utvecklats till en
viktig och kommersiellt framgångsrik verksamhet. För att inte hindra en
fortsatt expansion och för att inte blanda ihop offentliga aktörers roller och
önskemål med marknadens behov har de offentliga ägarna och bolagsledningen
gemensamt gjort bedömningen att samarbetet framgent ska ske på kommersiell
basis och inte genom ett gemensamt ägande.
Ekonomiska konsekvenser
Eventuella kostnader i samband med avveckling av ägandet hanteras inom
kommunstyrelsens ram.
Samråd
Samråd har skett med bolagets ledning och övriga ägare som tillstyrker
förslaget.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.
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