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Särskilt ägardirektiv för Linköpings Stadshus AB
För den verksamhet som bedrivs i Linköpings Stadshus AB, nedan kallat bolaget, gäller
förutom det gemensamma ägardirektivet även detta särskilda ägardirektiv fastställt av
Linköpings kommun i kommunfullmäktige 2019-XX-XX.
Ägardirektiven är ett komplement till bolagsordningen.

1. Inledning
Linköpings Stadshus AB är moderbolag i Stadshuskoncernen och ägs i sin helhet av
Linköpings kommun. Bolaget ska övergripande samordna de kommunala bolagens
verksamheter genom att äga och förvalta aktier och andelar i kommunala företag inom
Linköpings kommun.

2. Syfte och uppdrag
2.1. Det kommunala ändamålet
Ändamålet med bolaget är att med beaktande av den kommunala likställighetsprincipen
utöva ägaransvaret för de kommunala företagen inom Linköpings kommun i syfte att
uppnå samordning och ett optimalt resursutnyttjande och aktivera de kommunala
bolagen i kommunens tillväxt.
2.2. Uppdrag
Bolaget ska utifrån Alliansens samverkansprogram ”Ett nytt ledarskap för
Linköping”:
- genomföra skattemässiga dispositioner mellan bolagen för att göra det möjligt med
resultatutjämning inom koncernen Linköpings Stadshus AB. Målet är att hela
koncernens skattebelastning ska ske hos moderbolaget Linköpings Stadshus AB när så
är lagligen möjligt. Styrelsens förslag till resultatutjämning ska anmälas till
kommunstyrelsen,
- säkerställa att de kommunägda bolagen verkar för koncernnytta och att helhetssyn
genomsyrar bolagen i kommunkoncernen,
- utöva ägarstyrning av bolagen i koncernen i enlighet med uppdrag givna av
kommunfullmäktige/kommunstyrelsen i syfte att bland annat utveckla samordning och
samverkan för ett optimalt resursutnyttjande inom kommunkoncernen,
- genomföra ägardialoger, svara för strategisk styrning i enlighet med kommunens
övergripande mål samt svara för beredning och samordning av ärenden som kräver
ägarens godkännande,
- bolaget ska aktivt utveckla och medverka till kostnadseffektiva finansieringslösningar
inom Stadshuskoncernen,
- bolaget ska medverka i samordning av kommunkoncernens finansiella planering och
större långsiktiga investeringar,
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- medverka till att verksamheten mellan kommunens bolag organiseras med tydligt
kundfokus och i en ändamålsenlig struktur,
- bolaget ska vara delaktig och samverka med Visit Linköping & Co AB för att
genomföra kommunens eventstrategi.

3. Bolagets verksamhet
3.1. Koncernbidrag och ägartillskott
De rörelsedrivande bolagens skattemässiga resultat ska lämnas som särskilt
koncernbidrag till Linköpings Stadshus AB. Moderbolaget ska därefter lämna
ägartillskott motsvarande särskilt koncernbidrag efter avdrag för beräknad skatt.
3.2. Lån och borgen
Kommunfullmäktige fastställer årligen ram för långfristiga lån samt en högsta nivå för
kommunal borgen för lån till bolaget. Detta beslut kommuniceras i särskild ordning.

4. Verksamhetens mål
4.1. Ekonomiska mål
Linköpings Stadshus AB ska svara för resultatutjämning för skatteoptimering inom
koncernen. Bolaget ska ha en ekonomisk ställning som medger att bolaget kan lämna
utdelning till ägaren.
4.2. Kommunfullmäktiges mål
Kommunfullmäktige beslutar om politisk inriktning och mål för Linköpings kommun.
Bolaget ska själv definiera och i samverkan med kommunkoncernen bidra till
uppfyllelse av kommunens inriktningar och mål.

5. Policies och riktlinjer
Bolaget ska följa Linköpings kommuns policies och riktlinjer enligt Bilaga 1.
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