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§ 9 Bildandet av ett servicebolag inom Lund
Citysamverkan
Dnr LR 2021/0013

Beslut
Styrelsen i Lunds Rådhus AB beslutar
att

föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige
besluta att kommunen ska verka för utvecklade
samarbetsformer inom Lund Citysamverkans Ideella förening
genom bildandet av ett av föreningen helägt aktiebolag,

att

föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige
besluta att ge kommunstyrelsen i uppdrag att fatta eventuellt
nödvändiga kompletterande beslut med avseende på Lund
Citysamverkan Ideella förenings utveckling av
samarbetsformer samt bildande av helägt aktiebolag,

att

föreslå kommunstyrelsen att besluta, under förutsättning att
kommunfullmäktige fattar ovanstående beslut, att ge
kommundirektören i uppdrag att tillsammans med övriga
medlemmar i Lund Citysamverkan Ideell förening se över
föreningens stadgar samt ta fram förslag på relevanta
styrdokument för nybildande aktiebolaget med beaktande av
kommunens förutsättningar för medverkan i föreningen och
indirekt delägarskap i aktiebolaget.

att

föreslå kommunstyrelsen att besluta, under förutsättning att
kommunfullmäktige fattar ovanstående beslut, att ge
kommundirektören i uppdrag att företräda Lunds kommun vid
årsmöte samt andra medlemsmöten i Lund Citysamverkan
Ideella förening och att där biträda av föreningens styrelse
framlagda beslutsförslag med avseende på nödvändiga beslut
för att åstadkomma utvecklade samverkansformer samt
bildande av helägt aktiebolag i enlighet med intentionerna i
detta ärende.

Sammanfattning
Lund Citysamverkan Ideell förening är ett samarbetsforum för
utveckling och marknadsföring av Lunds stadskärna. Medlemmar i
föreningen är Handelsföreningen i Lund, Fastighetsägarföreningen
Lund City och Lunds kommun. I diskussioner om den framtida
organiseringen av Citysamverkan har bildandet av ett helägt
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servicebolag till Lund Citysamverkan Ideell förening framförts som
en önskvärd utveckling.
En bolagsbildning gör det möjligt för Lund Citysamverkan att teckna
avtal med ett svenskt företag för kortinlösen. Därmed säkras
framtiden för Citysamverkans presentkort och intäkterna till
anslutna butiker.
Då Lunds kommun är intressent i Citysamverkan Ideell Förening och
frågan är av principiell beskaffenhet har fullmäktige rätt att ta
ställning.

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunstyrelsen
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Britt Steiner, Utredningschef
Carl Gustaf Jönsson, Politisk sekreterare
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Mattias Hedenrud, Utvecklingshchef
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