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Ombudsinstruktioner - Likvidering av Visit
Östersund AB
Östersund Turist och kongress var ett helägt kommunalt bolag. Under år
2011 inleds ett arbete med att skapa en privat bolag med fokus på
besöksnäringen. Detta blev Destination Östersund (DOAB). I början av
januari 2013 togs beslutet att Östersunds kommun säljer 51 % av sitt
aktieinnehav i Östersunds Turist och kongress till DOAB. Östersund Turist
och kongress byter namn till Visit Östersund. I samband med att kommunens
Turistbyråverksamhet återigen skulle upphandlas inför år 2020 inleds en
diskussion om att inte Visit Östersund som samägt bolag mellan DOAB och
kommunen helt borde upphöra och endast kvarstå som ett varumärke för
kommunikation och marknadsföring gällande besöksnäringsfrågor. All
personal som tidigare var anställda i Visit Östersund arbetar idag i DOAB.
Nu i juni månad 2020 hålls bolagsstämma för Visit Östersund och förslag
om likvidation av bolaget föreligger.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunens ombud på årsstämman för Visit Östersund AB bemyndigas att
på årsstämman rösta för att bolaget (Visit Östersund AB) ska likvideras.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunens ombud på årsstämman för Visit Östersund AB bemyndigas att
på årsstämman rösta för att bolaget (Visit Östersund AB) ska likvideras.

Underlag för beslut


Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-06-02

Beslutet skickas till


martin.sahlberg@destinationostersund.se

Östersunds kommun, 831 82 ÖSTERSUND
Telefonnummer 063-143000
www.ostersund.se
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Kommunens ombud (Pär Jönsson, ordinarie ombud och Niklas Daoson,
ersättande ombud)



Visit Östersund AB



Anders Wennerberg, kommundirektör



Unto Järvivora, ekonomidirektör



Ella Sandström, redovisningschef



Christina Westman, budgetchef



Fredric Kilander, näringslivschef



Weronica Rosenlöw, redovisningsekonom

Östersunds kommun, 831 82 ÖSTERSUND
Telefonnummer 063-143000
www.ostersund.se
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Förslag till beslut
Sammanfattning av ärendet
Östersund Turist och kongress var ett helägt kommunalt bolag. Under år
2011 inleds ett arbete med att skapa en privat bolag med fokus på
besöksnäringen. Detta blev Destination Östersund (DOAB). I början av
januari 2013 togs beslutet att Östersunds kommun säljer 51 % av sitt
aktieinnehav i Östersunds Turist och kongress till DOAB. Östersund Turist
och kongress byter namn till Visit Östersund. I samband med att kommunens
Turistbyråverksamhet återigen skulle upphandlas inför år 2020 inleds en
diskussion om att inte Visit Östersund som samägt bolag mellan DOAB och
kommunen helt borde upphöra och endast kvarstå som ett varumärke för
kommunikation och marknadsföring gällande besöksnäringsfrågor. All
personal som tidigare var anställda i Visit Östersund arbetar idag i DOAB.
Nu i juni månad 2020 hålls bolagsstämma för Visit Östersund och förslag
om likvidation av bolaget föreligger.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunens ombud på årsstämman för Visit Östersund AB DATUM
bemyndigas att på årsstämman rösta för att bolaget (Visit Östersund AB) ska
likvideras.

Underlag för beslut
Tjänsteskrivelse 2020-06-02

Beslutet skickas till
martin.sahlberg@destinationostersund.se

Bakgrund
Se sammanfattning

Underskrifter

Anders Wennerberg
Kommundirektör
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Datum

Handläggare
Putte Eby
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Fredric Kilander
Näringslivschef

