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Utökat verksamhetsbidrag till Lund Citysamverkan,
ideell förening
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen
beslutar
att

bevilja Lunds Citysamverkan ett utökat verksamhetsbidrag om
400 000 kronor för 2022, samt

att

finansiering ska ske via kommunstyrelsens budgetram för
2022.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beviljade i december Lunds Citysamverkan
2020 utökat verksamhetsbidrag om 400 000 kr. Det utökade
bidraget syftade till att förstärka Citysamverkan i syfte att skapa
ytterligare utvecklingskraft i stadskärnan och möjligheterna för Lund
City att vara en attraktiv plats där människor vill bo, leva och driva
verksamheter. Det utökade verksamhetsbidraget, som matchades av
övriga medlemmar skapade möjlighet att bedriva centrumledning på
ett mer riktat sätt än tidigare.
Kommunstyrelsen föreslås bevilja utökat verksamhetsbidrag för
2022.

Underlag för beslutet



Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-11-29 Utökat
verksamhetsbidrag till Lunds Citysamverkan
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2020-12-17 § 306
Lokala åtgärder med anledning av coronapandemin

Ärendet
Bakgrund
Lund Citysamverkan är en ideell förening som har till ändamål att
verka för utveckling och marknadsföring av Lunds stadskärna och
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därigenom skapa en levande och trevlig miljö för boende och
besökare att vistas i. Föreningen bildades år 2003 och har tre
medlemmar; Handelsföreningen i Lund, Fastighetsföreningen Lund
City och Lunds kommun. Verksamheten finansieras genom att varje
part lämnar ett årligt bidrag
Kommunfullmäktige beviljade i december 2020 ett utökat
verksamhetsbidrag om 400 000 kr för 2021. Det utökade bidraget
var en pandemiåtgärd för att förstärka Citysamverkan i syfte att
skapa ytterligare utvecklingskraft i stadskärnan och möjligheterna
för Lund City att vara en attraktiv plats där människor vill bo, leva
och driva verksamheter. Den tillfälliga förstärkningen om 400 000 kr
från Lunds kommun matchades med ytterligare 400 000 kronor från
Fastighetsägarföreningen och Handelsföreningen. Det utökade
tillskottet från medlemmarna möjliggjorde flera insatser för ett
under pandemin fortsätta ett proaktivt utvecklingsarbete. Ett
exempel är en projektanställning av en cityutvecklare med
uppdraget att utveckla en gemensam centrumledning av Lunds city.

Föredragning
Föreningens styrelse ser behov av att under 2022 fortsätta arbetet
med att etablera en fungerande centrumledning som stärker
stadskärnans utveckling utifrån attraktivitet, trygghet och trivsel. Ett
utökat verksamhetsbidrag skapar förutsättningar för ett långsiktigt
hållbart utvecklingsarbete. Kommunstyrelsen föreslås bevilja utökat
verksamhetsbidrag för 2022 vilket då, likt 2021 kommer att matchas
av föreningens andra två medlemmar.

Beredning
Ärendet har beretts av kommunkontoret.

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget innebär en kostnad om 400 000 kronor för
kommunstyrelsen under 2022. Kostnaden ryms inom
kommunstyrelsens budgetram.

Christoffer Nilsson
Kommundirektör

Vesna Casitovski
Kanslichef
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Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunkontoret, ekonomi
För kännedom:
Lunds Citysamverkan

