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Ärendebeskrivning
I samband med beslut om medfinansiering av Visit Luleå ekonomisk förening
och Luleå & Co Utveckling AB beslutade plan‐ och tillväxtutskottet att uppdra
åt utvecklingskontoret att initiera en utvärdering av verksamheterna. I
uppdraget till utvärdering ingick också att ge förslag till förbättringar för att
ytterligare stärka besöksnäringen och handeln i Luleå. I utvärderingen, som
presenterades i rapporten Luleå lyfter, bedömdes en organisationsförändring
som nödvändig för att Luleås besöksnäring och handel skulle kunna nyttja sin
fulla potential. Utvecklingskontoret fick i uppdrag av plan‐ och
tillväxtutskottet att presentera ett organisationsförslag som baserar sig på en
sammanslagning av Luleå & Co Utveckling AB och Visit Luleå ek förening. I
uppdraget ingick även att inkludera externhandeln för att lyfta Luleå som
handelsstad.
Förslaget till ny organisation utgår från en gemensam satsning i ett samägt
bolag där resurser från respektive parter läggs samman. Storleken på
respektive parts bidrag bygger på en gemensam vilja att kraftsamla och
långsiktigt skapa förutsättningar för näringsliv, besökare och boende i
regionen. Det nya bolaget föreslås heta Visit Luleå AB och ägarna bestå av;
Luleå kommun med 49 procent, Visit Luleå ek förening med 20 procent, Luleå
& Co AB med 20 procent och Storheden ek förening med 5,5 procent och
Homcenter ek förening med 5,5 procent.
Bolagets övergripande uppgift är att


stärka Luleå som besöksmål och evenemangsstad

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslutsdatum

Paragraf

Sida

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

2012‐03‐12

56

150

Plan‐ och tillväxtutskottet

2012‐02‐20

19

41

marskf21b









utveckla handelsstaden Luleå
stärka Luleå som bostadsort genom aktiviteter som stärker centrum som en
attraktiv plats och ett fönster mot världen
skapa förutsättningar för utveckling av befintliga företag och tillväxt inom
turismnäring och handel
initiera och driva utvecklingsprojekt
vara en Partner för Luleå kommun när det gäller frågor som berör handel,
evenemang och turism
samverka med viktiga aktörer på lokal och regional nivå
tillsammans med Luleå kommun ta fram och arbeta efter gemensamma
planer för turism och handel
stärka varumärket Luleå enligt framtagen strategi

Bolagets årliga budget beräknas till 8 100 tkr. För att finansiera verksamheten
krävs årliga ägartillskott. Kommunfullmäktige beslutade 2011‐11‐28 om ett
årligt driftsbidrag om 6 000 tkr. Näringslivets bidrag uppgår till 2 100 tkr
årligen (1 000 tkr från Visit Luleå, 1 000 tkr från Luleå & Co, 50 tkr från
Storheden Marknadsförening och 50 tkr från Homecenter). Bolagets
aktieägarkapital föreslås uppgå till 100 tkr, och aktieägartillskott till 200 tkr.
Förslaget är att Luleå kommun köper 49 procent av aktierna och bidrar med
49 procent av aktieägartillskottet.
En viktig samarbetspart är Luleå Näringsliv AB, och det nya bolaget bör
sträva efter en lokalisering i anslutning till Luleå Näringsliv AB.

Utvecklingskontorets förslag
Utvecklingskontoret föreslår plan‐ och tillväxtutskottet rekommendera
kommunfullmäktige besluta att
‐

uppdra åt utvecklingskontoret att bilda bolaget Visit Luleå AB

‐

godkänna bifogade förslag till Konsortialavtal med Bolagsordning
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Luleå kommun skall gå in som delägare i Visit Luleå AB genom köp av
aktier i detta bolag, för nominellt 49 tkr och överkurs 98 tkr

‐

medel för drift finns avsatt enligt beslut i Strategisk plan och budget
2012‐2014, inom beslutad summa ryms även köp av aktier samt
aktieägartillskott

‐

rekommendera styrelsen för Visit Luleå att verka för att; 4 100 tkr av
kommunens ägartillskott riktas till insatser för turism, att 1 600 tkr av
kommunens ägartillskott riktas till insatser för handel – varav 300 tkr
externhandel

‐

uppdra till kommunstyrelsen att nominera fyra representanter till
styrelsen.

Yrkande
Yvonne Stålnacke (s) yrkar bifall till utvecklingskontorets förslag.

Plan och tillväxtutskottets förslag
Plan‐ och tillväxtutskottet beslutar i enlighet med utvecklingskontorets
förslag.
_____

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med plan‐ och tillväxtutskottets förslag.
_____

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

