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Ägardirektiv för Linköpingsexpo AB
För den verksamhet som bedrivs i Linköpingexpo AB, nedan kallat bolaget, gäller förutom
gemensamma ägardirektiv även dessa särskilda ägardirektiv fastställda av Linköpings
kommun i kommunfullmäktige 2015-03-24, § 144
Bakgrund
Syftet med projekt ”LinköpingsBo2017” är att skapa tillväxt och attraktivitet i Linköping och
bidra till utvecklingen av svenskt samhällsbyggande. Innehållet i projektet vilar på tre
grundpelare: kunskap, social hållbarhet och kreativitet. Projektet syftar också till att knyta
ihop och utveckla staden och universitetet.
Bolaget ska verka för att Linköping är attraktivt utifrån samverkansprogrammet ”Höjda
ambitioner för Linköping”. Bolaget ska medverka till att Linköping är attraktivt att bo, leva,
och verka i. Vidare ska bolaget verka utifrån devisen ”Linköping – där idéer blir verklighet”.
Bolaget ska bidra till en ekologisk hållbar tillväxt, ökad sysselsättning och social integration.

1. Uppdrag
Bolaget ska utifrån samverkansprogrammet ”Höjda ambitioner för Linköping”:
-

genomföra projekt ”LinköpingsBo2017” utifrån antaget idéprogram och däri
beskrivna tematiseringar

-

planera, marknadsföra och genomföra bo- och samhällsexpo i Vallastaden och inom
angivet område enligt bilaga

-

bidra till att knyta ihop staden med universitetet

-

skapa intresse och samverka med exploatörer samt andra intressenter vid omvandling
av området runt Vallastaden

-

verka för delaktighet från kommuninvånare, näringsliv, organisationer, kommunägda
bolag och Linköpings kommun i projekt LinköpingsBo2017

-

medverka att utveckla Vallastaden utifrån ett humanistiskt och hållbart perspektiv

-

bidra till att marknadsföra Linköping som ett föredöme vad gäller stadsbyggnation för
städer i jämförbar storlek

-

medverka till att marknadsföra och verka för att Linköping upplevs som en attraktiv
kommun att bo, leva och verka i

För uppföljning av det kommunala uppdraget lämnas särskild redovisning i anslutning till
verksamhetsberättelsen.

3. Ekonomiska mål
Bolaget har ett uppdrag som är tidsmässigt begränsat och ska avvecklas i samband med
genomförandet av bo- och samhällsexpo är verkställt och räkenskaperna är avslutade. Bolaget
ekonomiska planering och uppdragets verkställande ska under denna period ske utifrån av
ägarens fastställda budget.

