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Särskilt ägardirektiv för Visit Linköping & Co AB (tidigare 

Arenabolaget i Linköping AB)  
  

För den verksamhet som bedrivs i Visit Linköping & Co AB, nedan kallat bolaget, gäller 
förutom gemensamma ägardirektiv även dessa särskilda ägardirektiv fastställda av 
Linköpings kommun i kommunfullmäktige 2015-04-28. 
 
Bolagets verksamhet syftar till att stärka Linköpings attraktionskraft genom 
marknadsföring och utveckling av Linköping som evenemang-, mötes- och besöksstad. 

  

Bakgrund  

  

Bolaget har till uppdrag att vara kommunens besöksnäringsbolag. Bolaget har även i 
uppdrag att genomföra kommunens eventstrategi.  

  

1. Uppdrag  

  

Bolaget ska utifrån samverkansprogrammet ”Höjda ambitioner för Linköping”: 

  

- vara kommunens besöksnäringsbolag med ansvar för marknadsföring, samordning 
och utveckling av besöksnäringen. 

 

- vara den ledande aktören i att organisera och genomföra Linköpings eventstrategi 
för att skapa nya upplevelser för linköpingsbor och besökare samt öka kommunens 
turistekonomiska flöden genererade av event och möten. 

 

- arbeta för att Linköping ska upplevas som en attraktiv destination året runt för att 
skapa tillväxt, sysselsättning och attraktionskraft. 

  

- arbeta för att Linköping upplevs som en attraktiv kommun att bo och verka i samt 
flytta till.  

 

- samverka med andra aktörer för att skapa nya och utveckla befintliga attraktioner 
som stärker bilden av Linköping lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.  

 

- verka för att samordning sker med andra kommunägda bolag i syfte att stärka 
befintliga planer och visioner i kommunen och samarbeta kring nya.  

  

- vara drivande i att tillsammans med fastighetsägare, kommunen, föreningsliv och 
olika aktörer skapa och utveckla event som gör att Linköping arenor har en hög 



nyttjandegrad med event av internationell och nationell lyskraft som kommer 
medborgarna till godo.  

  

- aktivt arbeta för ett regionalt och nationellt samarbete inom kultur-, mötes- och 
besöksnäring.  

    

2. Nya långfristiga lån  

  

Kommunfullmäktige fastställer årligen gemensam ram för nya långfristiga lån för 
kommunens bolag och en sammanlagd högsta nivå för bolagens långfristiga lån.  Detta 
beslut kommuniceras i särskild ordning.  

3. Långsiktig avkastning och soliditet  

  

Bolaget ska sträva mot långsiktigt resultat som är lägst 0-2 % av justerat eget kapital.  

Bolaget ska ha en långsiktig soliditet på lägst 28 % beräknat på justerat eget kapital. 
Kommunfullmäktiges långsiktiga krav för avkastning och soliditet för bolaget ska utgöra 
utgångspunkt för bolagets ekonomiska planering och verksamhetsplanering.  


