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Tjänsteskrivelse
Kommunledningsförvaltningen
Lise-Lotte W Järvinen

2018-04-13

Dnr KS 2018-301

Kommunstyrelsen

Industrikompetens AB, instruktion till stämmoombud och
årsstämma 2018
Förslag till beslut
1. Stämmoombudet instrueras att rösta för att
röstlängden godkänns,
godkänna dagordning enligt utsänd kallelse,
stämman behörigen sammankallats,
resultaträkning och balansräkning fastställs,
styrelsens förslag till resultatdisposition godkänns,
ansvarsfrihet beviljas styrelsens ledamöter och verkställande direktören för
räkenskapsåret 2016, under förutsättning att revisorn tillstyrker detta,
fastställa arvoden åt styrelse och revisor samt suppleanter,
godkänna val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
2. Stämmoombudet instrueras att rösta för att
inte avge någon röst angående uppdaterat förslag till ägardirektiv.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärende
Industrikompetens i Östergötland AB kallar till ordinarie årsstämma den 19
april 2017.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Kommunfullmäktige har utsett Helena Balthammar (S) till stämmoombud med
Yvonne de Martin (C) som ersättare.
Kommunstyrelsen föreslås fastställa till instruktion till stämmoombudet att
rösta för bland annat fastställande av årsredovisning och förslag till
ansvarsfrihet för styrelsen och VD.
__________
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Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse Industrikompetens AB, instruktion till stämmoombud och årsstämma 2018
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Bakgrund
Industrikompetens startades 1997 med syfte att samordna, planera för och
effektivisera den kort- och långsiktiga kompetensförsörjningen till regionens
industriella arbetsgivare.
Linköpings kommun äger sedan 2013 2% av bolaget. Varje aktieägare med
lägst tio procent (10 %) av aktierna i bolaget har rätt att nominera en
styrelseledamot till bolagets styrelse. Kommunen har som aktieägare rätt att
tillsammans med övriga offentliga aktieägare (Norrköpings kommun, Motala
kommun och Region Östergötland) nominera två styrelseledamöter. Under
2016-17 har det varit Motala kommun som utsett ledamot och Norrköpings
kommun en ersättare.
Förvaltningsberättelsen
Koncernens resultat efter finansiella poster uppgår till 9956 tkr (8 269 tkr).
Resultat efter skatt uppgår till 7 527 tkr (6 328 tkr).
Styrelsen föreslår i förvaltningsberättelsen att de vinstmedel som står till
förfogande, 41 327 tkr, balanseras i ny räkning.
Koncernens tillgångar uppgår till 154564 tkr (131 029 tkr), skulderna uppgår
till 110 487 tkr (94 495 tkr) och det egna kapitalet uppgår till 41 273 tkr
(33 746 tkr).
Revisionsberättelsen
Revisionsberättelsen presenteras på stämman. Denna innehåller tillstyrkande av
ansvarsfrihet och styrelsens ledamöter och VD samt tillstyrkande av förslag på
vinstdisposition.
Stämmoombud för Linköpings kommun
Helena Balthammar, Kristinelundsvägen 2, 583 37 Linköping
Ersättare för Linköpings kommun
Yvonne de Martin, Trumslagaregatan 5, 582 16 Linköping
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.

4 (4)

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Klicka här för att ange text.

Beslutet skickas till:
Stämmoombudet

