Reservation till sammanträde med Lunds kommunfullmäktige 201912-19, ärende 15, Evenemangs- och mötesorganisation Dnr KS
2019/0588
Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för vårt eget
avslagsyrkande. och till förmån för att ärendet borde ha bordlagts /remitterats till ett i
rätt tid kallat valberedningsmöte.
Det första felet med detta ärende, är ju att det inte har valberetts. Det framgår av § 29 i
KF:s arbetsordning att valberedningen ska valbereda styrelsen och lekmannarevisorer
även för bolag. Att ordföranden under dessa omständigheter lät ärendet behandlas är
anmärkningsvärt.
Arbete med Visit Lund har pågått sedan mars 2018, och det har gjorts grundliga
förarbeten men samtidigt så har man helt bortsett från de 5 miljoner (3,5 medlemsavgift
+ 1,5 direkt till BRS) som Lunds kommun årligen betalar, via Kommunförbundet
Skåne, till Business Region Skåne där Tourism in Skåne, Event in Skåne, Invest in
Skåne och Film i Skåne ingår. Nu är avtalet uppsagt och från och med 1 januari 2022
är inte Kommunförbundet Skåne delägare i BRS. Men tills dess ska Lund totalt betala
10 miljoner.
En naturligare utveckling vore att ta fram arbetet med Visit Lund i lugn och ro, och
finns behovet så lanseras bolaget i slutet av 2021, när Lunds kommun inte längre är
med och betalar för Tourism in Skåne och Event in Skåne.
Budgeten för Business Region Skåne under 2020 är 85 miljoner och av den summan
så står Kommunförbundet Skåne för 15 %. Kommunförbundet Skåne äger 15 % av
BRS och således även dotterbolagen. Lund är en av de största kommunerna och bidrar
med mycket pengar per år till Kommunförbundet Skåne. Under 2019 knappt 5 miljoner
och under 2020 är det budgeterat med 5 miljoner. Summan består dels av
medlemsavgiften till Kommunförbundet Skåne och dels en medlemsavgift till Business
Region Skåne:
2019 Utfall 4 946 905, varav Business Region Skåne 1 447 565
2020 Budget 4 964 970, varav Business Region Skåne är 1 447 565

Kommunstyrelsen uttalar sig enligt följande i en tjänsteskrivelse:
“Regionen är en nyckelaktör i arbete med att värva större evenemang och möten till
Lunds kommun.”
Och exakt så förhåller det sig.
Och att arbeta i samråd med regionens bolag medför inga ökade kostnader.
Hur tänker ni här?
Istället lägger ni fram ett slafsigt förslag som ska rusas genom KF och bolag som ska
konstitueras direkt efter mötet!
Och med en ekonomi i Lund som redan är ansträngd så ska den nya styrelsen ha
sammanträdesarvoden, likväl som revisor. En verkställande direktör ska också
anställas till bolaget.
Dessutom ska en styrelse väljas som inte har valberetts.
Inte lekmannarevisorerna heller!
Skattemyndigheten har ju även fått upp ögonen för kommuner och regioner som
bedriver bolag. Det tillhör inte kärnverksamheten och skillnaden här blir att det bildas
ett bolag som vi ej har insyn i.
För Sverigedemokraterna 2019-12-19
_____________________
Victoria Tiblom
ledamot (SD) kommunfullmäktige Lund

