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Tjänsteskrivelse
Kommunledningsförvaltningen
Lise-Lotte Wallberg-Järvinen

2019-04-04

Dnr KS 2018-919

Kommunstyrelsen

SKILL Scandinavia AB – Årsstämma, årsredovisning
2018 samt stämmoinstruktion
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,
Bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för
räkenskapsåret 2018,
Fastställa arvoden åt styrelse och revisor samt suppleanter,
Godkänna val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
2. Stämmoombudet instrueras att redovisa
Fullmäktiges val av ledamot i styrelsen.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Ärende
Skill Scandinavia AB kallar till ordinarie årsstämma den 25 april 2019.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Kommunfullmäktige har utsett Åsa Wennergren (L) till stämmoombud med
Elias Aguirre (S) 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 - SKILL Scandinavia AB – Årsstämma, årsredovisning 2018 samt
stämmoinstruktion, 2019-04-04
Årsredovisning 2018
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Bakgrund
Uppdraget
Skill Scandinavia AB startades 1997 med syfte att samordna, planera för och
effektivisera den kort- och långsiktiga kompetensförsörjningen till regionens
industriella arbetsgivare. Koncernen är verksam på flera orter i Sverige med
huvudkontor i Linköping, koncernens säte.
Bolaget ägs av 18 industriföretag, tre kommuner och Region Östergötland.
Linköpings kommun äger 2 % av bolaget, sedan 2013. 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.
Förvaltningsberättelsen- resultat 2018
Koncernens resultat efter finansiella poster uppgår till 9 586 tkr (9 956 tkr).
Resultat efter skatt uppgår till 8 820 tkr (7 527 tkr).
Styrelsen föreslår i förvaltningsberättelsen att de vinstmedel som står till
förfogande 43 937 tkr, balanseras i ny räkning.
Koncernens tillgångar uppgår till 165 673 tkr (154 564 tkr), skulderna uppgår
till 112 725 tkr (110 487 tkr) och det egna kapitalet uppgår till 50 093 tkr
(41 273 tkr).
Kommunens beslut
Kommunfullmäktige har utsett följande stämmoombud med ersättare samt
styrelseledamot för en tid av fyra år från och med 2019:
Stämmoombud: Åsa Wennergren (L)
Ersättare: Elias Aguirre (S)
Styrelseledamot: Pia Carlgren, Näringslivsdirektör
Revisionsberättelsen
Revisionsberättelse har upprättats, daterad 29 mars 2019. Underlag för
revisionen har varit årsredovisningen och koncernredovisningen. Utöver detta
har en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning och
förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst och förlust utförts. Utifrån
ovan genomförd granskning tillstyrks att bolagsstämman disponerar vinsten
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och
VD ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
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Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Peder Brandt

Beslutet skickas till:
Åsa Wennergren (L)
Elias Aguirre (S)

