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Deltagandei Welcome Centre Älmhult
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig positiv till projektet Welcome Centre
Älmhult men avvaktar med att fatta beslut i frågan tills dess nya utformning har
presenterats.
Sammanfattning av ärendet
Älmhults kommun har bjudit in kommuner i det närliggande området att delta i
det besökscenter som de utvecklar - Welcome Centre Älmhult. Älmhult har ett
stort antal besökare från hela världen varje år, främst tack vare IKEA:s olika
verksamheter. Älmhults kommun vill genom besökscentret kunna inspirera
dessa besökare att söka fler upplevelser, att stanna längre och att komma
tillbaka.
Syftet med Welcome Centre Älmhult & Co (WCÄ) är att marknadsföra
besöksnäringen inom hela verksamhetsområdet, cirka en timmas restid i alla
riktningar från Älmhult.
För Ljungby kommun skulle den preliminära medfinansieringen av driften
uppgå till 80 000 - 100 000 kronor per år under tre år.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar
att under tre år med start 2017 ingå som medfinansiär till besökscentrum,
Welcome Centre Älmhult & Co till en kostnad av maximalt 100 000 kronor per
år och att nytt ställningstagande om en fortsatt medfinansiering tas upp för
beslut efter 24 månaders medfinansiering.
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Förfrågan och beslutsunderlag från Älmhults kommun.
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-10-18.
Arbetsutskottets förslag till beslut 2016-10-25.
Yrkanden
Carina Bengtsson (C) och ordföranden yrkar att kommunstyrelsen beslutar att
ställa sig positiv till projektet Welcome Centre Älmhult men att vänta med att
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Kommunstyrelsen
fatta beslut i frågan i avvaktan på dess nya utformning. Irene Olofsson (C) yrkar
bifall till deras förslag.
Christer Henriksson (KD) och Roland Johansson (ALT) yrkar att
kommunstyrelsen finner att det är ett intressant projekt och beslutar att avvakta
den fortsatta utvecklingen av projektet.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar att ställa sig positiv eller att
finna projektet intressant och finner att kommunstyrelsen beslutar att ställa sig
positiv till projektet.
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