Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-11-25

§ 363

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.
Rättelse: En att-sats (att utse en lekmannarevisor och en ersättare)
har fallit bort i tjänsteskrivelsen har därför lagts till i protokollet.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 6 november 2019
Förslag på bolagsordning för Visit Lund AB
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
Anders Almgren (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag med
tillägget att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige
att uppdra åt kommunkontoret 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 kultur- och fritidsförvaltningens avdelning
”Arrangemang och scener”.
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Philip Sandberg (L) och Karin Svensson Smith (MP) instämmer i
Anders Almgrens (S) yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att Kommunstyrelsen
beslutar
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att bilda bolag med namnet Visit Lund AB
att bolaget ska ha 400 000 (fyrahundratusen) kronor i aktiekapital
att ge ett aktieägartillskott om 5 000 000 (fem miljoner) kr
att godkänna förslag till bolagsordning, enligt bilaga 1
att godkänna förslag till ägardirektiv, enligt bilaga 2
att utse kommunstyrelsens arbetsutskotts ledamöter till
styrelseledamöter samt att utse kommunstyrelsens ordförande
till ordförande i destinationsbolaget, intill ordinarie årsstämma
att utse en lekmannarevisor och en ersättare
att 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
att överföra berörd verksamhet och personal från
kommunkontoret respektive kultur- och fritidsförvaltningen
att uppdra åt kommunkontoret 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”.

Protokollsanteckningar
Karin Svensson Smith (MP) får till protokollet anteckna att
Miljöpartiet återkommer med "den gröna delen" till
kommunstyrelsen.
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Plats och tid

Knutsalen, Rådhuset, 2019-11-25 klockan 13.00–15.55

Ledamöter

Hans-Olof Andersson (SD), adjungerad
Cherry Batrapo (FI), adjungerad
Philip Sandberg (L), ordförande
Fredrik Ljunghill (M), 1:e vice ordförande
Anders Almgren (S), 2:e vice ordförande, §§ 335 - 365, kl. 13.00 15.53
Börje Hed (FNL)
Karin Svensson Smith (MP)

Tjänstgörande ersättare

Fanny Johansson (S), tjänstgör för Anders Almgren (S) §§ 366 372

Ersättare

Inga-Kerstin Eriksson (C)
Hedvig Åkesson (KD)
Helena Falk (V)

Övriga

Britt Steiner, planeringschef
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör
Carl Gustaf Jönsson, politisk sekreterare (FNL)
Christoffer Nilsson, kommundirektör
Elfva Barrio, politisk sekreterare (S)
Emma Fager Malmström, politisk sekreterare (MP)
Eva Kristiansson, kommunsekreterare
Fredrik Sjögren, politisk sekreterare (L)
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör
Jesper Jakobsson, administrativ chef
Johanna Davander, kommunikationsdirektör
Sebastian Persson, politisk sekreterare (S)
Jessica Ulfgren, adjungerad
Martin Pella, praktikant
Adrian Kasperczuk, praktikant

Justerare

Börje Hed (FNL)

Paragrafer

§ 335–372

Plats och tid för justering

Rådhuset, Stortorget 7, Lund, tisdagen den 26 november 2019, kl.
10.30

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokollsutdrag

4 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-11-25

KS 2019/0500

Underskrifter
Sekreterare

Eva Kristiansson

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

Börje Hed (FNL)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
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Datum då anslaget sätts upp

Förvaringsplats för protokollet

Datum då anslaget tas ned

Kommunkontoret/Bruksgatan 22

Underskrift

Eva Kristiansson
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Utdragsbestyrkande

