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Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret
Joakim Kärnborg

2017-04-06

Dnr KS 2016-731

Kommunstyrelsen

Uppdrag - Sammanställning över kommunkoncernens
engagemang med LHC
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av Linköpings kommuns
samlade engagemang med LHC säsongen 2016/17.
Ärende
Kommunstyrelsen har beslutat att ge kommunledningskontoret i uppdrag ”att
sammanställa hela kommunkoncernens engagemang med LHC och återkomma
med en öppen redovisning till kommunstyrelsen”.
Härmed lämnas en samlad redovisning.
Kommunstyrelsen föreslås godkänna redovisningen.
__________

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Beslutsunderlag:
PM Redovisning av Linköpings kommuns samlade engagemang med LHC säsongen 2016/17
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Bakgrund
Kommunstyrelsen har beslutat att ge kommunledningskontoret i uppdrag ”att
sammanställa hela kommunkoncernens engagemang med LHC och återkomma
med en öppen redovisning till kommunstyrelsen”. (KS 2016-08-23 § 271)
Kommunledningskontoret har inventerat de avtalsrelationer som finns mellan
kommunens olika nämnder och förvaltning samt kommunägda bolag (inom
Stadshuskoncernen) med utgångspunkt i avtal som berör säsongen 2016/2017
och avtal med senare slutdatum.
Vad gäller exponerings- eller aktivitetsavtal som tecknas av kommunala bolag
så finns ingen ”kommunal samordning”. Det är respektive avtalspart som
självständigt tecknar samarbetsavtal med föreningen efter egna behov och
bedömningar av värde för sin del.
Det exakta innehållet i avtalen är föremål för normal affärssekretess. Avtalens
innehåll redovisas därmed med samlingsrubriker, exempelvis separeras inte
sargreklam, tryck på matchtröja eller skylt i arenan. Den samlade rubriken blir
exponeringsavtal.
Historiska relationer utan påverkan idag har utelämnats (hyresnivåer vid olika
tillfällen, separata avtal om försäljning i Arenan vid vissa tillfällen etc.).
Redovisningen har delats in i:


Grundläggande långsiktiga ekonomiska relationer mellan Linköpings
kommun och LHC (inklusive bolag)



Särskilda exponerings- eller samarbetsavtal 2016/17



Bidrag för idrottsverksamhet



Övriga ekonomiska relationer

Hela redovisningen finns i bilagd PM.

Samråd
Samtliga berörda kommunala bolag har granskat skrivelsen. Kultur- och
fritidsförvaltningen har granskat de delar som berör dem.
Samråd har också skett med Linköpings Hockey Club för att säkerställa
underlaget.
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Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.

Kommunledningskontoret

Paul Håkansson

Peder Brandt

