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Tjänsteskrivelse
Kommunledningsförvaltningen
Joakim Kärnborg

2018-02-08

Dnr KS 2017-849

Kommunstyrelsen

Framställan om justering av underhållsbidraget till AB
Kinda kanal för 2018
Förslag till beslut
1. Förslag till underhållsbidrag till AB Kinda kanal för 2018 godkänns.
2. Finansiering sker inom kommunstyrelsens budgetram.
Ärende
AB Kinda Kanal har inkommit med en framställan om att det tidsbegränsade
utökade driftsbidraget ska utgöra ny grundnivå framåt.
Ägarna (Region Östergötland, Linköping kommun och Kinda kommun) har
efter överläggningar kommit överens om att driftsbidraget för 2018 bör kvarstå
på samma nivå som för 2017.
För att kunna ta ställning till nivån på underhållsbidraget från 2019 och framåt
måste en ny underhållsplan utvecklas i dialog med ägarna. Bolaget har fått
detta i uppgift av Region Östergötland.
Kommunstyrelsen förslås besluta om att fastställa nivån för underhållsbidrag
till AB Kinda kanal för 2018 i enlighet med framställan.
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Bakgrund
Bolagets verksamhet
AB Kinda Kanal ägs av Linköping kommun, Kinda kommun och Region
Östergötland. Bolaget har enligt bolagsordningen följande uppdrag
(verksamhet och ändamål):
-

Kinda kanal är ett kulturhistoriskt byggnadsminnesmärke av såväl
lokal- som riksintresse och ska underhållas så att den bevaras inför
framtiden.

-

Bolaget ska verka för kanalens fortbestånd i egenskap av
kulturminnesmärke och farled.

-

Bolaget ska hålla kanalen öppen för trafik då årstiden medger detta
samt driva annan med kanaltrafik förenlig verksamhet.

Underhållsbidragets storlek
Ägarna beslutade under 2013 att mot bakgrund av den underhållsplan bolaget
utarbetat utöka underhållsbidraget under perioden 2013-2017.
Ägarna har efter överläggningar kommit överens om att driftsbidraget för 2018
bör kvarstå på samma nivå som för 2017. Det är flera faktorer som motiverar
ett fortsatt utökat underhållsbidrag till bolaget, bland annat frågor som rör
åtkomst till vissa av bolagets anläggningar, behov av dokumentering och
arkivering, behov av lednings- och stabsfunktioner samt utveckling av en ny
underhållsplan.
För att kunna ta ställning till nivån på underhållsbidraget för 2019 krävs att en
ny underhållsplan utvecklas i dialog med ägarna. Bolaget har fått detta i
uppgift av Region Östergötland.
Ekonomiska konsekvenser
Kommunstyrelsen har i internbudget för 2018 medel avsatta för
underhållsbidrag till AB Kinda Kanal motsvarande den utökade nivån (1 733
tkr).
Storleken på underhållsbidraget från 2019 och framåt ska grundas på en ny
underhållsplan.
Kommunala mål
Bolagets verksamhet bidrar till att uppfylla följande av kommunfullmäktiges
övergripande mål för 2015-2018:
8. En kreativ kommun
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Jämställdhet
Beslutet om utökat underhållsbidrag under år 2018 för AB Kinda Kanal
bedöms inte påverka kvinnor och män från olika grupper i samhället i
nämnvärd omfattning.
Samråd
Samråd har skett med övriga delägare i bolaget, det vill säga Region
Östergötland och Kinda kommun, vilka har beslutat att under 2018 fortsätta
utbetala underhållsbidrag på den utökade nivå som gällde 2017.
Samtliga delägare är överens om att inför ställningstagande om nivån från och
med 2019 krävs en ny underhållsplan.
Uppföljning och utvärdering
Verksamheten återrapporteras i vanlig ordning genom bland annat
årsredovisning.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Mikael Borin

Beslutet skickas till:
AB Kinda Kanal
Region Östergötland
Kinda Kommun

