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Kommunstyrelsen

Visit Linköping & Co AB - Uppfyllelse av det kommunala
uppdraget 2016
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen bedömer att Visit Linköping & Co AB:s verksamhet
under 2016 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 2016.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Visit Linköping & Co AB:s redovisning avseende bolagets uppfyllelse av
det kommunala uppdraget under år 2016 godkänns.

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 2016. Det
är Visit Linköping & Co AB:s uppfattning att uppdraget har uppfyllts, varit
förenligt med fastställda kommunala ändamålet samt utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna. Bolaget har för 2016 uppfyllt samtliga av
Kommunfullmäktige fastställda finansiella mål.
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Visit Linköping & Co
Resultat av justerat eget kapital
Soliditet beräknat på justerat eget kapital

Ekonomiska måltal
utifrån
Ägardirektiv
0-2 %
28%

2016
1,5%
54,8%

Långsiktigt
Långsiktigt

Nedan följer kommunledningskontorets sammanfattning av bolagets
uppfyllelse kopplat till uppdraget.
2016 var det första året för Visit Linköping & Co i ny skepnad med utökade
målsättningar och uppdrag. Under inledningen av året arbetade bolaget med att
stärka samarbetet med kommunen, föreningsliv och näringsliv i Linköping
samtidigt som samarbetet med arrangörer i Sverige intensifierades. Under året
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har flera nationella och internationella event genomförts i Linköping. Exempel
på dessa är SM i Cosplay, UCS Swedish Open i squash, UEFA U19 Elite road.
Bolaget var även delaktigt i invigningen av Smestad Ridsportcenter och
Linköpings Stadsfest som drog rekordmånga besökare. I arbetet med
Linköpings kommuns eventstrategi genomförde bolaget sitt första evenemang
på Linköping Arena, Lars Winnerbäck som uppträdde inför 15 200 besökare.
Årets evenemangshöst på Saab Arena har varit den starkaste någonsin. Bland
några kan nämnas Håkan Hellström, Elton John, Laleh, Kent och
ungdomsevenemanget Tubecon som lockat många besökare till Linköping.
Även flera möten och kongresser med nationella och internationella besökare
har genomförts under året.
Visit Linköping har under året genomfört en rad insatser för att stärka
Linköping som besöksdestination och nå målsättningen om fördubblad
turismomsättning 2020. Bergs slussar har utvecklats, i samarbete med
näringslivet i området har marknadsföringen stärkts för ökat antal besökare.
Det påbörjade samarbetet med Göta Kanalbolag intensifierades under året
gällande etableringen av ett nytt internationellt resmål. Även en
lokaliseringsutredning för en ny besöksanledning till Linköping har
genomförts.
För att uppnå målen i Eventstrategin och bli en av Sveriges tre främsta
eventstäder har visit Linköping & Co arbetat för att säkerställa starka och
konkurrenskraftiga verktyg. Ett av dessa är Konsert & Kongress. Tillsammans
med fastighetsägaren har renovering av anläggningens kök genomförts under
året och projektet för ett framtida Linköping Konsert & Kongress med
representanter från kommunen, Lejonfastigheter och Visit Linköping & Co har
arbetat vidare med projektet att skapa en ny och konkurrenskraftig anläggning.
Årets resultat efter finansiella intäkter och kostnader uppgick till 0,6 mnkr
(2,6). Årets nettoomsättning uppgick till 124,5 mnkr (97,8). Ökningen kan
relateras till ett bra år inom evenemangsverksamheten, gällande både
anläggning Saab Arena, Linköping Arena och Linköping Konsert & Kongress.
Bolagets soliditet vid årets slut är 54,8 % vilket uppfyller de av kommunen
ställda krav på 28 %. Bolagets avkastning på justerat eget kapital är 1,5 % och
uppfyller ägarens ställda långsiktiga krav på 0-2 %.
Kommunledningskontoret bedömer att Visit Linköping & Co AB:s verksamhet
för 2016 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
__________
Beslutsunderlag:
Bilaga, Uppföljning av uppdraget 2016 del 1 & del 2 från Visit Linköping & Co
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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 2016”.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-förhandling eller information är inte påkallad.
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