1 (3)

Tjänsteskrivelse
Kommunledningsförvaltningen
Joakim Kärnborg

2019-05-27

Dnr KS 2019-351

Kommunstyrelsen

Kinda Kanal - Underhållsbidrag
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att driftbidraget till AB Kinda Kanal för 2020
kvarstår på samma nivå som för 2019 plus indexuppräkning,
2. Kommunstyrelsen beslutar att det tillfälligt utökade driftbidraget ska ingå i
det ordinarie driftbidraget från och med 2020,
3. Finansiering sker genom kommunstyrelsens ram,
4. Beslutet gäller under förutsättning att övriga ägare fattar motsvarande
beslut.
Ärende
AB Kinda Kanal ägs gemensam av Linköpings kommun, Kinda kommun och
Region Östergötland.
Bolaget har sedan 2013 haft ett utökat driftbidrag från samtliga ägare och
löpande påvisat behovet genom fleråriga underhållsplaner. Bolaget har efter
ägarsamråd våren 2019 inkommit med äskande om att permanenta driftbidraget
på den högre nivån från och med 2020.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen ska besluta att
permanenta driftbidraget till AB Kinda Kanal på den nivå som gäller för 2019
plus indexuppräkning från och med 2020. Samråd har skett med övriga ägare
och beslutet gäller under förutsättning att samtliga fattar motsvarande beslut.
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Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Kinda kanal, beslut om underhållsbidrag, 2019-05-27
Bilaga – Framställan om underhållsbidrag till AB Kinda Kanal
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Bakgrund
AB Kinda Kanal ägs gemensamt av Linköpings kommun, Kinda kommun och
Region Östergötland.
Ägarna beslutade i början av 2013 att mot bakgrund av den underhållsplan som
bolaget utarbetat utöka driftsbidraget under perioden 2013-2017.
Ägarna har efter överläggningar kommit fram till den gemensamma hållningen
att driftsbidraget för 2018 kvarstår på samma nivå som de senaste åren
inklusive indexuppräkning.
Underhållsplan och finansieringsfrågor var punkter som togs upp vid
ägardialogen i mars 2019, där bolaget redogjorde för att vissa delar i tidigare
underhållsplan ännu inte genomförts och vissa delar visat sig bli dyrare än
beräknat. Ägarna framförde den gemensamma inställningen att den förhöjda
nivån på driftbidraget bör permanentas mot i syfte att kunna genomföra
behoven som bolaget redogjorde för.
Bolaget har nu inkommit med framställan om underhållsbidrag tillsammans
med AB Kinda Kanals underhållsplan för åren 2019-2023. Ägarna beslutar nu
gemensamt om att den förhöjda nivån under perioden 2013-2017 och som
därefter i särskilda beslut bestämt förlänga för åren 2018 och 2019,
permanentas fr o m budgetåret 2020.
Ekonomiska konsekvenser
Det förhöjda driftsbidraget ryms inom kommunstyrelsens budget.
Jämställdhet
Ingen jämställdhetsanalys har kunnat göras.
Samråd
Samråd har skett med övriga ägare som förslår motsvarande beslut.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Mikael Borin
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Beslutet skickas till:
AB Kinda Kanal
Kinda Kommun
Region Östergötland

