1 (3)

Tjänsteskrivelse
Kommunledningsförvaltningen
Kamilla Dulaimi

2018-02-14

Dnr KS 2018-156

Kommunstyrelsen

Visit Linköping & Co AB - Uppfyllelse av det kommunala
uppdraget 2017
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen bedömer att Visit Linköping & Co AB:s verksamhet
under 2017 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 2017.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Visit Linköping & Co AB:s redovisning avseende bolagets uppfyllelse av
det kommunala uppdraget under år 2017 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 2017. 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 2017 uppfyllt samtliga av
kommunfullmäktige fastställda finansiella mål.
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Soliditet beräknat på justerat eget kapital

Ekonomiska måltal
utifrån
Ägardirektiv

2017

0-2 %

3,5%

Långsiktigt

28%

56,3%

Långsiktigt

Nedan följer kommunledningsförvaltningens sammanfattning av bolagets
uppfyllelse kopplat till uppdraget.
Som ett resultat av det långsiktiga arbetet med att samverka med nationella och
internationella aktörer för att leva upp till Linköping kommuns Eventstrategi,
att positionera Linköping som en av Sveriges tre främsta eventstäder, erhöll
Visit Linköping & Co utmärkelsen ”Årets Arrangör i Sverige 2016”. Under
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året har flera nationella och internationella event genomförts i Linköping. I
mars stod Linköping för femte gången som värd för Melodifestivalen Andra
Chansen på Saab Arena. Närcon genomfördes även detta år i Linköping i form
av SM i Cosplay under vintern och NM i Cosplay under sommaren med över
10 000 besökare. Nytt för i år var att Närcon i Linköping utökades med
ytterligare ett Cosplay under hösten, som besöktes av 3 000 personer. I maj
säkrade Sverige en plats i EM i handboll på Saab Arena, då Ryssland
besegrades inför över 5 000 åskådare. Vidare arrangerades UCS Swedish Open
i Squash för trettonde gången och samlade både världseliten i squash och
nationella spelare i den breddtävling som samtidigt arrangerades.
Året har präglats av många nationella konferenser och stora kongresser så som
Evertiq, Rehabiliteringsmedicin, Brandskyddsmyndigheten, Sweden Live,
Årets bild, Diagnostikcentrum och SABO Kongress. I september genomfördes
Röntgenveckan som var det största arrangemanget som hittills har genomförts
på Linköpings Konsert & Kongress, med 1 500 besökare.
För att öka möjligheterna för besökare i Linköping, har Visit Linköping & Co
stärkt den digitala och fysiska tillgängligheten genom att erbjuda 15
turistinformation på geografiska platser (InfoPoints) samt cykelinformatörer
under sommaren.
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 samt vidareutveckling av
projektet Hållbar Produktutveckling (HPU) för Kinda Kanal. Detta för att
skapa nya och utveckla befintliga attraktioner som stärker positionen av
Linköping lokalt, regionalt och internationellt.
Årets resultat efter finansiella intäkter och kostnader uppgick till 1,5 mnkr
(0,6). Årets nettoomsättning uppgick till 121,3 mnkr (124,5).
Omsättningsförändringen ska relateras till ett bra år för konferens och
restaurangverksamheten inom Linköping Konsert & Kongress samt en
omsättningsminskning gällande arrangemang i anläggningen Saab Arena.
Bolagets soliditet vid årets slut är 56,3 % (54,8)vilket uppfyller de av
kommunen ställda krav på 28 %. Bolagets avkastning på justerat eget kapital är
3,5 % (1,5) och uppfyller ägarens ställda långsiktiga krav på 0-2 %.
Kommunledningsförvaltningen bedömer att Visit Linköping & Co AB:s
verksamhet för 2017 har varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
__________
Beslutsunderlag:
Bilaga, Uppföljning av uppdraget 2017 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 2017”.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-förhandling eller information är inte påkallad.
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