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Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret
Marcus Wahlström

2017-02-28

Dnr KS 2016-847

Kommunstyrelsen

Linköpingsexpo AB - Uppfyllelse av det kommunala
uppdraget 2016
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen bedömer att Linköpingsexpo AB:s verksamhet under
2016 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
2. Kommunstyrelsen bedömer att Linköpingsexpo AB uppfyllt sitt uppdrag
för 2016.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Linköpingsexpo AB:s redovisning avseende bolagets uppfyllelse av det
kommunala uppdraget under år 2016 godkänns.

Ärende
Kommunstyrelsen samlar i sin uppsiktsplikt in redovisningar från bolagen om
hur de uppfyllt sina uppdrag. Linköpingsexpo AB har i bilaga redovisat hur
bolaget uppfyllt det kommunala ändamålet och uppdraget under 2016. Styrelse
och bolagsledning för Linköpingsexpo AB har uppfattningen att bolaget utifrån
givna förutsättningar genom sin verksamhet 2016 uppnått sina mål.
Nedan följer kommunledningskontorets sammanfattning av bolagets
uppfyllelse kopplat till uppdraget.
Bolaget har i enlighet med likställdhetsprincipen, lokaliseringsprincipen och
självkostnadsprincipen genomfört verksamhet som svarar mot ägardirektivet.
Bolaget har under året:
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Kontinuerligt arrangerat och deltagit i möten för dialog och diskussion
med byggherrar och samarbetspartners i pågående och presumtiva
projekt i Vallastaden.
Arrangerat eller varit värd för ca 150 studiebesök, presentationer och
föreläsningar om Vallastaden i Linköping, Sverige och utomlands.
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Samverkat med förvaltningar inom Linköpings kommun, kommunala
bolag och samarbetspartners samt byggherrar för att utveckla
Vallastaden 2017.
Arbetat med marknadsföring mot målgrupperna potentiella boende och
branch för att öka kunskapen om Vallastaden.
Byggnationer i Vallastaden är i full gång.
Logistiklösningar och nödvändig väg och etableringsytor etablerades på
plats under första kvartalet 2016.’
Merparten av byggloven klara.
Försäljning och uthyrning av bostäder pågår.

Soliditeten vid årsskiftet var 5,9 %. Resultatet efter finansiella poster för 2016
blev 0 mnkr. Omsättningen uppgick 2016 till 14,0 mnkr (15,2).
Kommunledningskontoret bedömer att Linköpingsexpo AB:s verksamhet för
2016 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts
inom ramen för de kommunala befogenheterna.

__________
Beslutsunderlag:
Bilaga, Uppfyllelse av uppdraget 2016 del 1 & del 2 från Linköpingsexpo AB
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Bakgrund
Kommunfullmäktige fastställer gemensamt ägardirektiv och särskilda
ägardirektiv för de kommunala bolagen. Ägardirektiven innehåller bland annat
Uppdrag samt Långsiktiga avkastnings- och soliditetskrav. I gemensamt
ägardirektiv anges särskilt att helägt bolag ska ta fram egna styrdokument inom
områdena intern kontroll, ekonomi- social hållbarhet- säkerhet-, miljö-, och
personalområdet där kommunens styrdokument är vägledande. Bolagen ska
driva sin verksamhet enligt aktiebolagslagen och inom bolagsordningens ram
samt med beaktande av ägardirektiven.
För bakgrund till gällande lagstiftning se tjänsteskrivelse ”Linköpings Stadshus
AB – Uppfyllelse av det kommunala uppdraget 2016”.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-förhandling eller information är inte påkallad.

Kommunledningskontoret

Paul Håkansson

Peder Brandt

Beslutet skickas till:
M Wahlström
Linköpings Stadshus AB
Linköpingsexpo AB

