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§ 159

Evenemangsstrategi för Lunds kommun

Dnr KS 2018/0321

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade i mars 2018 att ge kommunkontoret i
uppdrag att tillsammans med berörda förvaltningar bereda ett
förslag till en kommunövergripande strategi för evenemang och
möten. Arbetet med att ta fram ett förslag har pågått under perioden
april-september 2018.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i oktober samma år att
skicka ut förslaget till evenemangs- och mötesstrategi på remiss till
kommunala nämnder, kommunala bolag och berörda
samarbetspartners inom kultur, näringsliv och idrott. Synpunkter
har bearbetats och en viss revidering av strategin har skett.
Evenemangs-och mötesstrategin anger den långsiktiga strategiska
inriktningen för arbetet med evenemang och möten. Strategin
förutsätter en ekonomisk satsning på verksamhetsområdet.
Vilken organisationsform som lämpar sig bäst för verksamheten har
ännu inte belysts. Bolagisering är en av flera möjliga vägar framåt.
Kommunstyrelsen föreslås anta evenemangs- och mötesstrategi för
Lunds kommun samt att uppdra åt kommunkontoret att ta fram
förslag på mötes- och evenemangsorganisation med inriktning mot
att bilda ett destinationsbolag.

Beslutsunderlag
KSAU:s beslut den 10 juni 2019, § 183
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 9 maj 2019
Evenemangs- och mötesstrategi, reviderad den 9 maj 2019
Kommunstyrelsens beslut den 18 mars 2018, § 109 dnr KS
2017/0880

Yrkanden
Fredrik Ljunghill (M), Karin Svensson Smith (MP), Anders Almgren
(S), Börje Hed (FNL), Inga-Kerstin Eriksson (C) och Philip Sandberg
(L) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag att
kommunstyrelsen beslutar
att

anta evenemangs- och mötesstrategi för Lunds kommun

att
uppdra åt kommunkontoret att ta fram förslag på
evenemang- och mötesorganisation
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att
inriktningen på förslaget ska vara bildande av ett
destinationsbolag
att
förslaget även ska belysa rättsliga och ekonomiska
aspekter på en sådan bolagsbildning
att
resursfrågan beaktas i samband med process för
ekonomi- och verksamhetsplan för 2021-2023
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar avslag på förslaget.
Mats Olsson (V) yrkar bifall till att-sats 1-2 och 5 i arbetsutskottets
förslag samt avslag på att-sats 3-4.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen bifaller Fredrik Ljunghills (M) m.fl yrkande.
Omröstning begärs.
För att utreda vilket av återstående yrkanden som ska utgöra
motförslag i huvudvoteringen ställer ordföranden proposition på
dessa och finner att kommunstyrelsen bifaller Mats Olssons (V)
yrkande som motförslag.
Kommunstyrelsen godkänner därefter följande voteringsordning.
Ja för bifall till Fredrik Ljunghills (M) m.fl yrkande.
Nej för bifall till Mats Olssons (V) yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande.
Philip Sandberg (L), Camilla Neptune (L), Fredrik Ljunghill (M),
Birger Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Börje Hed (FNL),
Hedvig Åkesson (KD), Anders Almgren (S), Fanny Johansson (S),
Björn Abelson (S) och Karin Svensson Smith (MP) röstar Ja.
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Mats Olsson (V) röstar Nej.
Hans-Olof Andersson (SD) avstår från att rösta.
Omröstningen utfaller med 11 Ja-röster mot 1 Nej-röst och 1 som
avstår.
Kommunstyrelsen beslutar således i enlighet med Fredrik Ljunghills
(M) m.fl yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att
att
att
att
att

anta evenemangs- och mötesstrategi för Lunds kommun
uppdra åt kommunkontoret att ta fram förslag på evenemangoch mötesorganisation
inriktningen på förslaget ska vara bildande av ett
destinationsbolag
förslaget även ska belysa rättsliga och ekonomiska aspekter på
en sådan bolagsbildning
resursfrågan beaktas i samband med process för ekonomi- och
verksamhetsplan för 2021-2023

Reservationer
Ledamöterna från Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet
reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservation ges in, Prot.Bil § 159/01.

Protokollsanteckningar
Börje Hed (FNL), Inga-Kerstin Eriksson (C): Beslutet innebär inte att
vi tagit ställning till en eventuell ekonomisk satsning på
verksamhetsområdet
Karin Svensson Smith (MP), Cherry Batrapo (FI): Vi förutsätter att
kommunen ställer att krav på miljömässig hållbarhet, däribland
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kring avfallshantering och livsmedel på de evenemang kring
avfallshantering och livsmedel på de evenemang kommunen stödjer.
Beslut expedieras till:
Kommunkontoret/Näringslivsavdelningen
Kommunkontoret/Ekonomiavdelningen
Akten
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KS 2019/0141

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Knutsalen, Rådhuset, 2019-06-19 klockan 14.00–17.10

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), §§ 151-166, kl 14.00-15.55
Börje Hed (FNL)
Hedvig Åkesson (KD)
Fanny Johansson (S), §§ 151-164, kl 14.00-15.20
Björn Abelson (S)
Karin Svensson Smith (MP)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Fabian Zäll (L), tjänstgör för Inga-Kerstin Eriksson (C), §§ 175182
Mattias Horrdin (C), tjänstgör för Inga-Kerstin Eriksson (C) §§
167-174, kl 14.00-16.25
Lena Fällström (S), tjänstgör för Fanny Johansson (S) §§ 165-182
Mats Olsson (V), tjänstgör för Helena Falk (V)

Ersättare

Jessica Ulfgren (L)
Klas Svanberg (M)
Amanda Thonander (M), kl 14.00-16.05
Maria Nermark (FNL)
Kenth Andersson (S)
Axel Hallberg (MP)
Cherry Batrapo (FI)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga

Carin Hillåker, biträdande kommundirektör, kl 14:00 - 16:00
Eva Kristiansson, Kommunsekreterare
Gunnar Jönsson, sekreterare
Kajsa Hansson Sigvardsson, press- och mediaansvarig
Christoffer Nilsson, Kommundirektör

Justerare

Börje Hed (FNL)

Paragrafer

§ 151–182

Justerare
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KS 2019/0141

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund, fredagen den 5 juli 2019
kl 14:00

Underskrifter
Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

Börje Hed (FNL)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ
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Paragrafer

§ 151–182

Datum då anslaget sätts upp

2019-07-05

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/Bruksgatan 22

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Gunnar Jönsson
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2019-07-29

