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Kommunstyrelsen

Visit Linköping & Co AB - Uppfyllelse av det kommunala
uppdraget 2020
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Visit Linköping & Co AB:s verksamhet under 2020 bedöms ha varit
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen
för de kommunala befogenheterna.
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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 2020. I
bilaga finns även Visit Linköping & Co Bolagsstyrningsrapport för 2020. Det
är styrelsens och bolagsledningens uppfattning att bolaget genom sin
verksamhet under 2020 fullgjort sitt uppdrag och uppnått sina mål. Bolaget har
för 2020 inte uppfyllt det av kommunfullmäktige uppsatta målet avseende
avkastning på justerat eget kapital, målet ska dock ses som långsiktigt.
Långsiktiga finansiella mål

Mål

2020

2019

2018

Avkastning på totalt kapital, %

0-2

Neg

Neg

Neg

Soliditet, %

> 28

58,2

48,7

53,1

Nedan följer Kommunledningsförvaltningens sammanfattning av bolagets
uppfyllelse kopplat till uppdraget.
Bolaget bedriver kommunal verksamhet enligt självkostnadsprincipen,
likställighetsprincipen och lokaliseringsprincipen.
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2020 har varit en extraordinär period i bolagets historia på grund av den
rådande Coronapandemin som påverkat bolagets verksamhet och ekonomi
kraftigt. På grund av de restriktioner som har rått kring evenemang och möten
har bolagets måluppfyllnad påverkats då stora delar av evenemangs- och
mötesverksamheten inte kunnat genomföras som planerat.
I och med Coronakrisen förändrades förutsättningarna för evenemang- och
mötesverksamheten markant. Endast ett fåtal mindre evenemang har
genomförts under året. Istället har bolaget fått arbeta med att boka om och
ställa in planerade evenemang.
Restriktionerna för allmänna sammankomster har även påverkat
mötesverksamheten. Även om konferenser inte definieras som en allmän
sammankomst innebär det i praktiken att de flesta möten under våren och
sommaren avbokades och flyttades. Bolaget valde därför att stänga sin
anläggning Linköping Konsert & Kongress.
Bolagets besöksnärningsuppdrag från Linköpings kommun har däremot
genomförts under hela året. Dock har innehållet i de aktiviteter som genomförts
anpassats efter det rådande läget. Bolaget har under hösten arbetat med att
utforma satsningen Kickstart Linköping, som är en satsning på 10 miljoner
kronor under 2021 och 2022 för att ge en injektion till besöksnäringen när
pandemin avtar.
Som ett resultat av Coronakrisen och den kraftigt försämrade ekonomin för
bolaget har Visit Linköping & Co vidtagit en rad åtgärder för att lindra de
ekonomiska effekterna. Bolaget gjorde under våren uppsägningar av 15
personer och en stor andel av personalen har varit korttidspermitterade med
stöd från Tillväxtverket.
Årets resultat efter finansiella intäkter och kostnader uppgick till -17 mnkr (0).
Förklaringen till det lägre resultatet är det rådande pandemiläget. Årets
nettoomsättning uppgick till 51 mnkr (109).
Kommunledningsförvaltningen bedömer att Visit Linköping & Co AB:s
verksamhet för 2020 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 2020,
2020-03-05
Bilaga 1 – Visit Linköping & Co AB, Måluppfyllelse 2020
Bilaga 2 – Visit Linköping & Co AB, Bokslut 2020
Bilaga 3 – Visit Linköping & Co AB, Bolagsstyrningsrapport 2020
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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 2020”.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-förhandling eller information är inte påkallad.
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