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Kommunstyrelsen

Näringslivsutveckling i Linköping AB – Uppfyllelse av det
kommunala uppdraget 2016
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen bedömer att Nulink 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 Nulink AB uppfyllt sitt uppdrag för 2016.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Nulink 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. Nulink AB har i bilaga redovisat hur bolaget
uppfyllt det kommunala ändamålet och uppdraget under 2016. Nulink bedömer
att bolaget väl uppfyller sina uppdrag som givna i ”Höjda ambitioner för
Linköping” och ägardirektiv. Bolaget har för 2016 inte uppfyllt av
Kommunfullmäktige fastställda finansiella mål gällande Resultat, målet är
dock långsiktigt.
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Nedan följer kommunledningskontorets sammanfattning av bolagets
uppfyllelse kopplat till uppdraget.
Bolaget har som ekonomiskt mål att nå ett nollresultat (eller nära noll) och
principen om självkostnad är tillämpad. En ytterst liten del av bolagets intäkter
kommer från någon annan än kommunen och varje aktivitet eller projekt har
som syfte att enbart täcka sina kostnader.
Nulink har antagit en jämställdhetspolicy att behandla alla anställda,
näringsidkare, leverantörer och samarbetspartners lika oavsett kön, etnicitet,

2 (3)

religion eller ursprung. Även ur konkurrenssynvinkel behandlar bolaget
”kunder” lika och undviker så långt som möjligt att själv leverera när det finns
kommersiella aktörer.
Bolagets övergripande mål att maximera antalet jobb i icke-kommunal sektor i
Linköpings kommun varvid verksamheten naturligt inriktas mot kommunens
geografiska område. Samverkan och verksamhet utanför kommunens gränser
förekommer men syftar till det övergripande målet.
Bolagets verksamhet utförs inom de kommunala befogenheterna genom att
beakta att inte självt verka på en konkurrensutsatt marknad eller genom olika
åtgärder snedvrider konkurrensen på marknaden. Nulink måste också beakta
sekretessen i information som bolaget får från företagen och tillse att sådan
information inte kommer till allmän kännedom så det skulle kunna skada det
enskilda företaget.
Linköping ligger bra till jämfört med andra mellanstora städer enligt
sammanslagen rankingmodell som Nulink använder sig av, Uppsalamodellen
(fyra rankingar slås ihop: Svenskt näringslivs ranking, UC/Företagarnas
långtidsranking, Fokus bäst-att-bo-ranking samt Nyföretagarbarometern).
Dessa mätningar ger signaler om att Linköping är attraktivt och har ett gott
näringslivsklimat. Linköping har under 2016 gått från en tredje plats 2015 till
en åttondeplats, främst beroende på ett stort tapp i Svenskt näringslivs ranking
till plats 97 från plats 35.
Soliditetsmässigt uppnår Nulink målet genom ett stort aktiekapital och
soliditeten hamnar på 76 % (67). Resultatmässigt uppnår bolaget inte
kommunens uppsatta mål för 2016 och landar på -0,6 mnkr (-1,1), detta till
följd av att styrelsen beslutat att använda fritt eget kapital vilket ger ett negativt
resultat. Årets nettoomsättning uppgick till 24,0 mnkr (33,7).
Kommunledningskontoret bedömer att Nulink 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 Nulink
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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.
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