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Dnr KS 2019-136

Kommunstyrelsen

Visit Linköping & Co AB - Uppfyllelse av det kommunala
uppdraget 2018
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen bedömer att Visit Linköping & Co AB:s verksamhet
under 2018 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
2. Kommunstyrelsen bedömer att Visit Linköping & Co AB uppfyllt sitt
uppdrag för 2018.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Visit Linköping & Co AB:s redovisning avseende bolagets uppfyllelse av
det kommunala uppdraget under år 2018 godkänns.
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Ärende
Kommunstyrelsen samlar i sin uppsiktsplikt in redovisningar från bolagen om
hur de uppfyllt sina uppdrag. Visit Linköping & Co AB har i bilaga redovisat
hur bolaget uppfyllt det kommunala ändamålet och uppdraget under 2018. I
bilaga finns även Visit Linköping & Co Bolagsstyrningsrapport för 2018. Det
är styrelsens och bolagsledningens uppfattning att bolaget genom sin
verksamhet under 2018 fullgjort sitt uppdrag och uppnått sina mål. Bolaget har
för 2018 inte uppfyllt det av kommunfullmäktige uppsatta målet avseende
avkastning på eget kapital, målet ska dock ses som långsiktigt.
Långsiktiga finansiella mål

Mål

2018

2017

2016

Avkastning på eget kapital, %

0-2

Neg

3,5

1,5

Soliditet, %

> 28

53,1

56,3

54,8

Nedan följer kommunledningsförvaltningens sammanfattning av bolagets
uppfyllelse kopplat till uppdraget.
Bolaget bedriver kommunal verksamhet enligt självkostnadsprincipen,
likställighetsprincipen och lokaliseringsprincipen.

2 (4)

För att leva upp till bolagets övergripande uppdrag, att stärka Linköpings
attraktionskraft genom marknadsföring och utveckling av Linköping som
evenemang-, mötes-, och besöksstad, har en rad insatser gjorts under året.
I Linköping genomfördes flera publika evenemang på nationell och
internationell nivå, i linje med eventstrategin. För att stärka besöksnäringen
sommartid genomfördes för första gången en utställning i Saab Arena, i form
av LEGO-utställningen The Art of the Brick. Norska stjärnorna Marcus &
Martinus spelade i Saab Arena, den internationella squashturneringen USC
Swedish Open genomfördes och innebandyturneringen Floorball Games
utspelades över två helger i april. Vidare genomförde Lars Winnerbäck sin
turnépremiär på hemmaplan på Linköping Arena. För att stärka samarbetet
med Friluftsmuseet Gamla Linköping och skapa nya upplevelser för
konsertbesökare, genomfördes en ny satsning på konsertkvällar i den gamla
folkparksteatern. Linköpings återkommande stora begivenhet Linköpings
Stadsfest blev i år större och bredare än någonsin.
Under året genomfördes flera stora kongresser på Linköping Konsert &
Kongress, vilka resulterade i princip full hotellbeläggning. Linköping Konsert
& Kongress stod även värd för TV4 direktsända statsministerduell mellan
Stefan Löfven och Ulf Kristersson. Som helhet har dock beläggningen av större
möten och kongresser varit något lägre jämfört med 2017, vilket påverkar
resultatet negativt.
I linje med bolagets besöksnäringsuppdrag och i samverkan med aktörer,
fortsätter arbetet med att skapa förutsättningar för etablering av ett nytt
besöksmål i Linköping, utveckling av ett besökscentrum i Bergs Slussar vid
Göta Kanal i samarbete med AB Göta Kanalbolag.
Centrala utvecklingsfrågor för bolaget under 2018 har varit säkerhet och
hållbarhet. Under året har Visit Linköping & Co genomfört flera
utbildningsinsatser inom eventsäkerhet, vilket är en aktuell fråga i omvärlden.
Vad gäller hållbarhet har bolaget under hösten utarbetat en hållbarhetsstrategi,
vilken kommer att implementeras under 2019.
Årets resultat efter finansiella intäkter och kostnader uppgick till -4,0 mnkr
(1,5). Den huvudsakliga förklaringen till det lägre resultatet är avsaknaden av
större flerdagskonferenser och –kongresser under året. Bolaget har också fått
ökade kostnader för evenemang, i form av gager, produktion och säkerhet,
något som påverkar hela branchen.Bolaget ser en svårighet i att täcka denna
kostnadsökning med högre biljettpriser och/eller ökat publikantal. Årets
nettoomsättning uppgick till 115,3 mnkr (121,3). Bolagets soliditet vid årets
slut är 53,1 % (56,3) vilket uppfyller de av kommunen ställda krav på 28 %.
Bolagets avkastning på justerat eget kapital är negativ (3,5) och uppfyller inte
ägarens ställda krav på 0-2 %, kravet ska dock ses som långsiktigt.
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Kommunledningsförvaltningen bedömer att Visit Linköping & Co AB:s
verksamhet för 2018 har varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Visit Linköping & Co AB – Uppfyllelse av det kommunala uppdraget 2018,
2019-03-06
Bilaga 1, Måluppfyllelse 2018
Bilaga 2, Bokslut 2018
Bilaga 3, Bolagsstyrningsrapport 2018
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Bakgrund
Kommunfullmäktige fastställer gemensamt ägardirektiv och särskilda
ägardirektiv för de kommunala bolagen. Ägardirektiven innehåller bland annat
Uppdrag samt Långsiktiga avkastnings- och soliditetskrav. I gemensamt
ägardirektiv anges särskilt att helägt bolag ska ta fram egna styrdokument inom
områdena intern kontroll, ekonomi- social hållbarhet- säkerhet-, miljö-, och
personalområdet där kommunens styrdokument är vägledande. Bolagen ska
driva sin verksamhet enligt aktiebolagslagen och inom bolagsordningens ram
samt med beaktande av ägardirektiven.
För bakgrund till gällande lagstiftning se tjänsteskrivelse ”Linköpings Stadshus
AB – Uppfyllelse av det kommunala uppdraget 2018”.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-förhandling eller information är inte påkallad.

Kommunledningskontoret

Paul Håkansson

Peder Brandt

Beslutet skickas till:
Finanscontroller Marcus Wahlström
Linköpings Stadshus AB
Visit Linköping & Co AB

