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Tjänsteskrivelse
Kommunledningsförvaltningen
Marcus Wahlström

2019-03-06

Dnr KS 2019-139

Kommunstyrelsen

Linköpingsexpo AB - Uppfyllelse av det kommunala
uppdraget 2018
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen bedömer att Linköpingsexpo AB:s verksamhet under
2018 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
2. Kommunstyrelsen bedömer att Linköpingsexpo AB uppfyllt sitt uppdrag
för 2018.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Linköpingsexpo AB:s redovisning avseende bolagets uppfyllelse av det
kommunala uppdraget under år 2018 godkänns.

Ärende
Kommunstyrelsen samlar i sin uppsiktsplikt in redovisningar från bolagen om
hur de uppfyllt sina uppdrag. Linköpingsexpo AB har i årsredovisning
redovisat hur bolaget uppfyllt det kommunala ändamålet och uppdraget under
2018.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC
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Nedan följer Kommunledningsförvaltningens sammanfattning av bolagets
uppfyllelse kopplat till uppdraget.
Ändamålet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av kommunal
likställighets- och självkostnadsprincip i samverkan med Linköpings kommun,
kommunägda bolag, näringsliv och organisationer främja tillväxt och
attraktivitet i Linköping. Bolaget ska aktivt medverka till att engagera
kommuninvånare, näringsliv och organisationer i stadsdelsutvecklingen och
samhällsbyggande i Linköping. Ägaren ställer inte något krav på avkastning.
Resultatkrav för hela projektperioden är ett nollresultat.
Under 2018 har bolaget summerat och utvärderat Bo- och samhällsexpot som
arrangerades i september 2017 samt hanterat förfrågningar, guidningar,
föreläsningar/presentationer och medieförfrågningar. Bolaget har under året, på
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uppdrag av kommunstyrelsen, framtagit en uppdragsdefinition som ska ligga
till grund för utvecklandet av ett idéprogram 2.0 Västra Valla.
Under 2018 har bolagets verksamhet och personal succesivt avslutats så att
bolaget inte ska ha någon egen verksamhet vid årsskiftet 2018/19. Därefter
beslutar moderbolaget om avveckling av bolaget.
Soliditeten vid årsskiftet var 69 % (2,6). Resultatet efter finansiella poster för
2018 blev 3 mnkr (0). Omsättningen uppgick 2018 till 8,5 mnkr (29,3).
Kommunledningsförvaltningen bedömer att Linköpingsexpo AB:s verksamhet
för 2018 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Linköpingsexpo AB – Uppfyllelse av det kommunala uppdraget 2018,
2019-03-06
Bilaga, Årsredovisning 2018 från Linköpingsexpo AB
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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 2018”.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-förhandling eller information är inte påkallad.

Kommunledningskontoret

Paul Håkansson

Peder Brandt

Beslutet skickas till:
Finanscontroller Marcus Wahlström
Linköpings Stadshus AB
Linköpingsexpo AB

