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Månadsarvode till styrelsen i Visit Lund AB
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

månadsarvode ska utgå till styrelsen i Visit Lund AB med
samma belopp som gäller för Lunds Kommuns Parkerings AB

att

månadsarvode utgår retroaktivt från och med 1 juli 2020

att

nivån på månadsarvodet prövas tillsammans med övriga
arvodesnivåer inför ny mandatperiod.

Sammanfattning
Enligt Bilaga 1 till Bestämmelser om ekonomisk ersättning till
förtroendevalda i Lunds kommun, Bestämmelser om ersättningar i de
helägda bolagen, utgår idag inget månadsarvode till styrelsen i Visit
Lund AB. Det föreslås att fullmäktige beslutar att sådant ska utgå
med samma belopp som gäller för Lunds Kommuns Parkerings AB.

Underlag för beslutet





Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-02-02
Styrelsens i Lunds Rådhus AB beslut 2021-02-01, § 11
Beslutsunderlag Lunds Rådhus
Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i
Lunds kommun

Ärendet
Bakgrund
Fullmäktige beslutade när Visit Lund AB bildades att månadsarvode
inte skulle utgå till styrelsen i bolaget. Orsaken till detta var att när
bolaget bildades var det enbart heltidsarvoderade förtroendevalda
som ingick i en interimsstyrelse och där bolaget inte hade någon
operativ verksamhet. Sedan bolaget blev operativt har även styrelsen
förändrats med flera fritidspolitiker och styrelsearbetet är numera
aktivt.
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Föredragning
Mot den bakgrund som beskrivits ovan föreslås att styrelsen i Visit Lund
AB erhåller månadsarvode på samma nivå som gäller för Lunds
Kommuns Parkerings AB och att detta ska gälla retroaktivt från och
med 1 juli 2020.
Förslaget innebär en arvodering motsvarande en procentsats av
månadsarvode till heltidssysselsatt kommunalråd. Procentsatserna för
styrelsen; ordförande 16,5 %, vice ordförande 8,25 %, ledamot 0,9 %
samt ersättare 0,45 %.
Nivån på månadsarvodet får därefter prövas tillsammans med övriga
arvodesnivåer inför ny mandatperiod.

Beredning
Ärendet har efter att ha behandlats i Lunds Rådhus AB skrivits fram
av kommunkontoret.

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget får ekonomiska konsekvenser såtillvida att styrelsen i Visit
Lund AB får motsvarande månadsarvode som ledamöterna i Lunds
Kommuns Parkerings AB, något de tidigare inte haft rätt till. Kostnaden
belastar Visit Lund AB.
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