Svar på interpellation ”Var tar kostnaderna vägen?”
Christian Gustavsson (M) har ställt en interpellation till mig.
I interpellationen finns tre frågor, jag avser att besvara dem en och en. Den
första frågan är:
”Är det din uppfattning att Kommunstyrelsen och Planeringsutskottet gavs en
korrekt bild av uppgörelsen med LHC och ekonomin kring Visit Linköping &
Co:s övertagane av de tio logerna”
Svaret är enkelt. Ja, min uppfattning är att kommunstyrelsen och
planeringsutskottet fick en både korrekt och tydlig bild av att Visit Linköping
& Co skulle få rätt att hyra ut loger i samband med evenemang i Saab Arena.
En beräkning redovisades också där principerna att Visit Linköping & Co:s
årliga hyra för Saab Arena skulle höjas från ca 8,9 mnkr till ca 9,4 mnkr. Det
sades då också att uthyrningen av logerna innehåller en ekonomisk risk - som
alla andra arrangemang Visit genomför. Ingen kan på förhand bedöma om alla
logerna kan hyras ut och till vilket pris. Det beror bland annat på vilka artister
som uppträder. Avsikten, vilket också diskuterades på planeringsutskottet, är
att Visit Linköping & Co ska prova om detta är en bra modell. Om det visar sig
att det leder till för låga intäkter så får modellen omprövas.
I just detta sammanhang kan det vara bra att komma ihåg att Visit Linköping &
Co får ersättning från kommunstyrelsen på 4,5 mnkr för täcka del av sin
hyreskostnad för Saab Arena.
Christian Gustavsson frågar också ”varifrån pengarna kommer”.
Jag backar tillbaka till den första relationen i hyreskedjan. Det är ju faktiskt så
att kommunstyrelsen hyr in hela Saab Arena från Lejonfastigheter till en
kostnad av drygt ca 20,5 mnkr. Sedan vidarehyr kommunstyrelsen arenan till
två huvudsakliga parter, LHC som betalar ca 10 mnkr och Visit Linköping som
är tänkt att betala ca 9,4 mnkr. Resterande del av hyran står kommunstyrelsen
för.
Det är alltså kommunstyrelsen som står risken om man inte lyckas få in
intäkter motsvarande kostnaden för Arenan. Det har ingenting med varken
LHC eller Visit Linköping & Co att göra i grunden, det kan ju finnas andra
hyresgäster även i Saab Arena. Det är samma modell som kommunen tillämpar
för Linköping Arena och Smedstad ridsportcenter, där förlusttäckningen är
mycket större än för Saab Arena.
Allt detta har redogjorts för på planeringsutskottet och kommunstyrelsen har
tagit del av den överenskommelse som träffats mellan de olika parterna.

Christian frågar i interpellationen om det ”uppdrag som under 2016 gavs till
kommunledningskontoret att sammanställa kommunens och koncernens
ekonomiska relationer med LHC. Hur går det och när kommer den att
redovisas?”
Det har gått ganska bra, även om det är ett omfattande detektivarbete. Den
mängd avtal och invecklade relationer som under er tid i majoritet har präglat
relationerna är inte helt lätt att förklara på ett pedagogiskt sätt.
Kommunledningsförvaltningen har arbetat med att kartlägga alla relationer
enligt uppdraget och detta har nu redovisas till kommunstyrelsen. Planen var
att LHCs säsong skulle avslutas först, vilket den nu tyvärr redan gjort, därför
har också kommunstyrelsen fått ta del av redovisningen.
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