2015-04-29

Särskilt ägardirektiv för Linköpings Stadshus AB
För den verksamhet som bedrivs i Linköpings Stadshus AB, nedan kallat bolaget, gäller
förutom gemensamma ägardirektiv även dessa särskilda ägardirektiv fastställda av
Linköpings kommun i kommunfullmäktige 2015-04-28.
1. Uppdrag
Bolaget ska utifrån samverkansprogrammet ”Höjda ambitioner 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 helhetssyn
genomsyrar bolagen i kommunkoncernen.
- verka för att koncernens samlade resurser används för att förverkliga den
kommungemensamma visionen som den beskrivs i det av fullmäktige fastställda
samverkansprogrammet ”Höjda ambitioner för Linköping” samt i gemensamt
ägardirektiv.
- utöva ägarstyrning av bolagen i koncernen i enlighet med uppdrag givna av
kommunfullmäktige/kommunstyrelsen i syfte att bl a uppnå samordning och optimalt
resursutnyttjande i de kommunägda bolagen i samverkan med kommunen.
- 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 medverka till kostnadseffektiva finansieringslösningar i koncernen.
- medverka till att verksamheten mellan kommunens bolag organiseras med tydligt
kundfokus och i en ändamålsenlig struktur.
- initiera och samordna koncernens insatser för att bryta segregationen i socialt utsatta
områden.

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.

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.
3. Utdelning och koncernbidrag
Linköpings Stadshus AB ska svara för resultatutjämning för skatteoptimering inom
koncernen. Bolaget skall ha en ekonomisk ställning som medger att bolaget kan
lämna utdelning till ägaren.

