Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2021-08-23

§ 203 Utveckling av Arenaområdet i Lund återrapportering
Dnr KS 2020/0538

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen
beslutar
att

uppdra åt kommunkontoret att utreda formerna för en
fungerande fastighetsbildning, verksamhet och
associationsform av Arenaområdet.

Protokollsanteckningar
Jan Annerstedt (FNL) får till protokollet anteckna:
FörNyaLund återkommer till kommunstyrelsen med slutligt
ställningstagande.
Karin Svensson Smith (MP) får till protokollet anteckna:
Miljöpartiet återkommer till kommunstyrelsen med slutligt
ställningstagande.

Sammanfattning
Stiftelsen Lunds Arena tillskrev kommunen med en önskan om ökat
ekonomiskt stöd för att driva verksamheten i Sparbanken Skåne
Arena. Efter beslut i kommunstyrelsen har skrivelsen remitterats till
Arenabolaget, Arenastiftelsen, Visit Lund samt Kultur- och
fritidsnämnden för att komplettera med underlag.
Remissvaren visar att samtliga remissinstanser ställer sig positiva till
att kommunkontoret ges i uppdrag att utreda Arenaområdets
fastighetsbildning, verksamhet och associationsform.

Yrkanden
Philip Sandberg (L) och Fredrik Ljunghill (M) yrkar att
arbetsutskottet beslutar i enlighet med kommunkontorets förslag att
föreslå kommunstyrelsen besluta
att uppdra åt kommunkontoret att utreda formerna för en
fungerande fastighetsbildning, verksamhet och associationsform av
Arenaområdet.
Anders Almgren (S) yrkar att arbetsutskottet beslutar att föreslå
kommunstyrelsen besluta
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att uppdra åt kommunkontoret att i samarbete med berörda
förvaltningar, bolag och organisationer skyndsamt utarbeta förslag
till genomförande av utveckling av Arenan och Arenaområdet med
ledning av Arenastiftelsens förslag
att i arbetet ovan tidsmässigt prioritera en skyndsam och långsiktigt
hållbar permanent lösning för skolidrottens behov av lokaler
att utredande av fastighetsbildning och andra administrativa frågor
uttryckligen inte ytterligare får försena förverkligande av lokalerna
ovan, utan får ske parallellt med utvecklingsarbetet.
Fredrik Ljunghill (M) yrkar avslag på Anders Almgrens (S) yrkande.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) ställer sitt eget med fleras yrkande
mot Anders Almgrens (S) yrkande och finner sitt eget med fleras
yrkande vara bifallet.

Underlag för beslut








Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-08-16
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2021-05-20 § 84
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-28
Yttrande över Utveckling av Arenaområdet i Lund från
Fastighets AB Lund Arena, 2021-05-24
Yttrande över Utveckling av Arenaområdet i Lund från
Stiftelsen, 2021-05-30
Yttrande över Utveckling av Arenaområdet i Lund från Visit
Lund (ej daterad)
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-04-07 § 108

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunkontoret, utredning
För kännedom:
Stiftelsen Lunds Arena
Kultur- och fritidsnämnden
Fastighets AB Lund Arena
Visit Lund
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid och plats
Beslutande
Ledamöter

Övriga närvarande
Ersättare

2021-08-23 klockan 13.00–15.15, ajournering klockan 14.21 14.30, Sessionssalen, Stadshuset
Cherry Batrapo (FI), adjungerad
Victoria Tiblom (SD), adjungerad, deltar digitalt
Philip Sandberg (L), ordförande
Fredrik Ljunghill (M), 1:e vice ordförande
Anders Almgren (S), 2:e vice ordförande
Jan Annerstedt (FNL), deltar digitalt
Karin Svensson Smith (MP)

Inga-Kerstin Eriksson (C)
Fanny Johansson (S), deltar digitalt
Helena Falk (V)

Övriga

Andrea Ax Karlsén, nämndsekreterare, deltar digitalt
Andreas Nilsson, IT-supporttekniker
Britt Steiner, utredningschef, deltar digitalt
Christoffer Nilsson, kommundirektör
Christoffer Stenström, politisk sekreterare (M), deltar digitalt
Elfva Barrio, politisk sekreterare (S), deltar digitalt
Emma Ehrenberg, nämndsekreterare
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, deltar digitalt
Jessica Ulfgren, politisk sekreterare (L), deltar digitalt
Johanna Davander, kommunikationsdirektör, deltar digitalt
Mattias Hedenrud, utvecklingschef, deltar digitalt
Mattias Horrdin, politisk sekreterare (C), deltar digitalt
Oscar Arnell, chefsjurist, deltar digitalt
Philip Lee, kommunsekreterare, deltar digitalt
Pär-Ola Nilsson, politisk sekreterare (S), deltar digitalt
Vesna Casitovski, kanslichef, deltar digitalt
Zenita Andersson, politisk sekreterare (FNL), deltar digitalt

Justerare

Karin Svensson Smith (MP)

Paragrafer

§ 193–216

Tid och plats för justering

Digital justering tisdagen den 24 augusti 2021 kl. 11.30
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Underskrifter
Sekreterare

Emma Ehrenberg

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

Karin Svensson Smith (MP)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ
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Paragrafer

§ 193–216

Datum då anslaget sätts upp

2021-08-25

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Emma Ehrenberg

Justerare

Utdragsbestyrkande

2021-09-16

