Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-12-04

§ 326

Evenemangs- och mötesorganisation

Dnr KS 2019/0588

Sammanfattning
Kommunstyrelsen antog den 19 juni 2019 en evenemangs- och
mötesstrategi för Lunds kommun. Vidare uppdrogs åt
kommunkontoret att ta fram förslag på evenemangs- och
mötesorganisation och att inriktningen på förslaget ska vara ett
destinationsbolag.
Kommunkontoret föreslår kommunfullmäktige besluta att ett helägt
kommunalt destinationsbolag bildas, att destinationsbolaget får
namnet Visit Lund AB samt att godkänna ägardirektiv för Visit Lund
AB.

Beslutsunderlag
Förhandling enligt 11 § MBL - protokoll 2019-12-03
Kompletterande tjänsteskrivelse 2019-11-28
Beslut KS AU den 25 november 2019 § 363 Evenemangs- och
mötesorganisation
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 6 november 2019
Förslag på bolagsordning för Visit Lund AB 2019-11-26
Förslag på ägardirektiv för Visit Lund AB
Jämförelse med andra destinationsbolag
Evenemangs- och mötesstrategi för Lunds kommun, antagen den 19
juni 2019
Kommunstyrelsens beslut den 19 juni 2019 KS 2018/0321 §159
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 5 maj 2019

Yrkanden
Philip Sandberg (L), Anders Almgren (S) och Börje Hed (FNL) yrkar
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets
förslag inklusive de tillkommande att-satserna i den kompletterande
tjänsteskrivelsen daterad 2019-11-28.
Karin Svensson Smith (MP) yrkar i första hand på att ärendet
återremitteras till kommunkontoret med uppdrag att genomföra en
fördjupad analys kring konsekvenserna organisationsförändringen
får för befintlig verksamhet inom såväl berörda förvaltningar som
för de verksamheter som flyttas samt ett tydliggörande kring
skillnaderna mellan bolagets uppdrag och kultur- och
fritidsnämndens befintliga uppdrag med arrangemang och tills detta
uppdrag är genomfört avvakta med beslut kring övertagande av
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personal och verksamhet som ingår i kultur- och
fritidsförvaltningens avdelning ”Arrangemang och scener”.
I andra hand yrkar Karin Svensson Smith (MP) att ett hållbart
nyttjande av kommunens natur- och friluftsområden ska ingå i
arbetet med den nya evenemangs- och mötesorganisationen.
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar avslag på förslaget.
Helena Falk (V) yrkar att ärendet återremitteras med uppdrag att
komplettera utredningen med ett förslag på hur evenemangs- och
mötesorganisation kan organiseras inom förvaltningen.
Fredrik Ljunghill (M) yrkar avslag på återremissyrkandena och på
Karin Svensson Smiths (MP) tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) ställer först yrkandena om
återremiss mot avslag på desamma och finner att ärendet ska
avgöras idag.
Därefter ställer Philip Sandberg (L) sitt eget med fleras yrkande om
bifall till arbetsutskottets förslag inklusive de tillkommande attsatserna i den kompletterande tjänsteskrivelsen daterad 2019-11-28
mot Hans-Olof Anderssons (SD) avslag på detsamma och finner sitt
eget med fleras yrkande vara bifallet.
Slutligen ställer Philip Sandberg (L) Karin Svenssons Smiths (MP)
tilläggsyrkande mot Fredrik Ljunghills (M) avslag på detsamma och
finner att tillägget avslås.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till Karin Svensson Smiths (MP) tilläggsyrkande.
Nej för bifall till Fredrik Ljunghills (M) avslag på tilläggsyrkandet.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Karin Svensson Smith (MP) och Helena Falk (V) röstar ja.
Philip Sandberg (L), Camilla Neptune (L), Fredrik Ljunghill (M),
Birger Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Börje Hed
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(FNL), Hedvig Åkesson (KD), Anders Almgren (S), Fanny Johansson
(S) och Lena Fällström (S) röstar nej.
Hans-Olof Andersson (SD) avstår från att rösta.
Omröstningen utfaller med 2 ja-röster, 10 nej-röster och 1 nedlagd
röst.
Kommunstyrelsen avslår alltså Karin Svensson Smiths (S)
tilläggsyrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att

att
att
att
att

att
att
att
att
att

att
att
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bilda bolag med namnet Visit Lund AB
att bolaget ska ha 400 000 (fyrahundratusen) kronor i
aktiekapital
ge ett aktieägartillskott om 5 000 000 (fem miljoner) kr
godkänna förslag till Bolagsordning Visit Lund AB daterat 26
november 2019
godkänna förslag till Ägardirektiv för Visit Lund AB
utse kommunstyrelsens arbetsutskotts fem ledamöter till
styrelseledamöter samt att utse kommunstyrelsens ordförande
och andra vice ordförande, till ordförande respektive vice
ordförande Visit Lund AB, intill ordinarie årsstämma 2020
månadsarvode inte ska utgå till styrelsen i Visit Lund AB
sammanträdesarvodet i Visit Lund AB bestäms till 1% av
månadsarvodet till heltidssysselsatt kommunalråd per
sammanträde
utse en lekmannarevisor och en ersättare i Visit Lund AB
arvodet till lekmannarevisorn bestäms till 1% och till
ersättaren 0,5% av månadsarvodet till heltidssysselsatt
kommunalråd
överföra 12,6 miljoner kr till destinationsbolaget för 2020,
vilket överförs från kommunkontorets och kultur- och
fritidsförvaltningens driftbudgetram, med 5,2 miljoner kr från
kommunkontoret respektive 7,4 miljoner kr från kultur- och
fritidsförvaltningen
överföra berörd verksamhet och personal från
kommunkontoret respektive kultur- och fritidsförvaltningen
uppdra åt kommundirektören att genomföra bolagsbildningen i
enlighet med framlagt förslag
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att uppdra åt kommunstyrelsen att genomföra en fördjupad
analys kring konsekvenserna organisationsförändringen får för
befintlig verksamhet inom såväl berörda förvaltningar som för
de verksamheter som flyttas samt ett tydliggörande kring
skillnaderna mellan bolagets uppdrag och kultur- och
fritidsnämndens befintliga uppdrag med arrangemang och tills
detta uppdrag är genomfört avvakta med beslut kring
övertagande av personal och verksamhet som ingår i kulturoch fritidsförvaltningens avdelning ”Arrangemang och scener”.

Reservationer
Ledamöterna från Sverigedemokraterna och Miljöpartiet reserverar
sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservationer lämnas in, protokollsbilagor §
326/01-02.

Protokollsanteckningar
Fredrik Ljunghill (M) med instämmande av Philip Sandberg (L),
Camilla Neptune (L), Börje Hed (FNL), Anders Almgren (S), IngaKerstin Eriksson (C) och Hedvig Åkesson (KD) får till protokollet
anteckna att Miljöpartiets synpunkter kan beaktas i
destinationsbolagets affärsplan.
Cherry Batrapo (FI) får till protokollet anteckna att Fi är tveksamma
till om denna typ av verksamhet gör sig bäst i bolagsform.
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen
Plats och tid

Knutsalen, Rådhuset, 2019-12-04 klockan 14.00–18.46

Ledamöter

Philip Sandberg (L), ordförande
Fredrik Ljunghill (M), vice ordf
Anders Almgren (S), 2:e v ordf
Camilla Neptune (L)
Birger Swahn (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Börje Hed (FNL)
Hedvig Åkesson (KD)
Fanny Johansson (S)
Björn Abelson (S), §§ 295 - 323, kl. 14.00 - 16.24
Karin Svensson Smith (MP)
Helena Falk (V)
Hans-Olof Andersson (SD)

Ersättare

Jessica Ulfgren (L), ej § 307 på grund av jäv
Klas Svanberg (M)
Louise Rehn Winsborg (M)
Amanda Thonander (M)
Mattias Horrdin (C), §§ 295 - 332, kl. 14.00 - 18.11
Maria Nermark (FNL)
Lena Fällström (S), tjänstgör för Björn Abelsson (S) §§ 323 - 339
Kenth Andersson (S)
Axel Hallberg (MP)
Cherry Batrapo (FI)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga

Christoffer Nilsson, kommundirektör
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör, §§ 295 - 335
Jesper Jakobsson, administrativ chef
Johanna Davander, kommunikationsdirektör, §§ 295 - 324
Kajsa Hansson Sigvardsson, pressansvarig och
kommunikationsstrateg
Eva Kristiansson, kommunsekreterare
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Helena Falk (V)

Paragrafer

§ 295–339, varav § 324 är omedelbart justerad
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Rådhuset, Stortorget 7, Lund, onsdagen den 11 december 2019,
kl. 10.30

Underskrifter
Sekreterare

Eva Kristiansson

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

Helena Falk (V)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ
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Paragrafer

§ 295–323 och 325–339

Datum då anslaget sätts upp

2019-12-11

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/Bruksgatan 22

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Eva Kristiansson
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2020-01-02

