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Remiss - Motion från Karin Svensson Smith (MP) Från
parkering till mobilitet - om ändrat ägardirektiv för
Lunds parkeringsbolag LKP
Förslag till beslut
Styrelsen i Lunds Rådhus AB beslutar föreslå kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige besluta
att

med hänvisning till det som redovisas i beslutsunderlaget anse
motionen besvarad.

Sammanfattning
Karin Svensson Smith (MP) skriver i en motion att
kommunfullmäktige föreslås besluta att kommunstyrelsen ges i
uppdrag att ta fram ett nytt ägardirektiv för LKP där uppdraget att
bidra till hållbara mobilitetslösningar i Lunds kommun ingår.
Motionen har sänts till Lunds Rådhus AB för yttrande. Synpunkter
har även inhämtats från LKP AB.

Underlag för beslutet




Lunds Rådhus AB beslutsunderlag 2021-03-30
LKP AB svar 2021-02-19
LKP AB arbetsdokument nya ägardirektiv

Ärendet
Bakgrund
Karin Svensson Smith (MP) skriver i en motion att
kommunfullmäktige föreslås besluta att kommunstyrelsen ges i
uppdrag att ta fram ett nytt ägardirektiv för LKP där uppdraget att
bidra till hållbara mobilitetslösningar i Lunds kommun ingår.
LKP:s synpunkter har vägts in i Lunds Rådhus AB yttrande.
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LKP ABs synpunkter
LKPs styrelse och ledning har i arbetet med bolagets strategiska plan
för 2022-2024 satt hållbarhet och mobilitet i fokus.
Styrelsen är enig om att bolaget ska fortsätta att utveckla
mobilitetstjänster, i linje med motionsställarens intention . VD har av
styrelsen fått i uppdrag att till ägaren sända in förslag på reviderat
ägardirektiv som tar sikte på en sådan utveckling.

Föredragning
LKP AB är Lunds kommuns parkeringsbolag. Nu gällande
ägardirektiv antogs av kommunfullmäktige 2019-09-26.
I samverkan med berörda kommunala myndigheter skall bolaget
medverka till att genomföra lösningar för allmän parkering och
verksamhetsparkering på kvartersmark i överensstämmelse med av
kommunfullmäktige och byggnadsnämnden fastlagda planer och
riktlinjer. I denna uppgift skall bolaget anordna, förvalta och upplåta
parkeringsanläggningar på fastigheter som bolaget och kommunen
äger eller annars förfogar över.
Det kommunala ändamålet är att bolagets genom sin verksamhet ska
medverka till att lösa parkeringsfrågan och därmed understödja
stadsutvecklingen.
Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga principer under iakttagande av
det kommunala ändamålet med verksamheten och de
kommunalrättsliga principer som framgår av bolagsordningen.
…
Revidering av ägardirektiv ska hanteras i Lunds Rådhus AB i enlighet
med Bolagspolicy – ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag,
antagen av kommunfullmäktige 2019-12-19.
Genom ägardirektivet tydliggör ägaren sin vilja och vision för hur
företaget ska utvecklas de kommande åren. Grundprincipen är att peka
ut riktningen framåt för bolaget utan att styra med detaljer.
LKP anger i sitt svar att mobilitet och hållbarhet fortsatt är de viktigaste
strategiska frågorna de kommande åren.
I affärsplanen för Lunds Rådhus AB ingår att en gång om året utvärdera
om bolagsordningar och ägardirektiv fungerar såsom de är utformade
eller om behov av revidering föreligger. En översyn kommer troligen
att visa på behov av modernisering då dagens mobilitetshus fyller
betydligt fler funktioner än att enbart lösa parkeringsfrågan.
Vid en revidering av ägardirektivet för LKP AB är det av största vikt att
de direktiv som ges grundas på affärsmässiga principer och ger bolaget
förutsättningar till avkastning på gjorda investeringar.
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Lunds Rådhus AB kommer att beakta LKP AB:s förslag till ändringar vid
översynen av gällande ägardirektiv.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser.

Christoffer Nilsson
VD

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunstyrelsen
För kännedom:

