Ägardirektiv för Destination Läckö-Kinnekulle AB, 556440-4332
Fastställda vid bolagsstämman 2014-04-08
Utöver vad som finns angivet i bolagsordningen med bilaga gäller följande ägardirektiv för
kommunerna Götene och Lidköpings ägande av Destination Läckö-Kinnekulle AB:
Grundläggande utgångspunkter
Turism och besöksnäringen omfattar definitionsmässigt människors aktiviteter när de reser till
och vistas på platser utanför sin vanliga omgivning för kortare tid än ett år för fritid, affärer
eller andra syften.
Destination Läckö-Kinnekulle AB ägs av Götene och Lidköpings kommuner och privata
intressenter (företag, organisationer, privatpersoner). Kommunerna ska äga minst 51 % av
aktierna. Kommunernas avsikt är att långsiktigt vara företrädd på besöksnäringsmarknaden
genom Destination Läckö-Kinnekulle AB och tillsammans med berörda intressenter aktivt
arbeta för att besöksnäringen skall vara den näring som snabbast skapar tillväxt i området.
Bolaget ska vara den ledande och drivande parten i utvecklingen av besöksnäringen i LäcköKinnekullebygden, varvid särskilt ska beaktas att utveckla samarbetet med det lokala
näringslivet, biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle, Skaraborgs kommunalförbund
Västsvenska Turistrådet och andra turistorganisationer.
Bolaget fullgör också en viktig funktion i kommunernas totala utveckling och ska medverka
kring marknadsföringen av platsvarumärken för Götene och Lidköping. I de fall
marknadsföringen vänder sig till turister och besöksnäring har destinationsbolaget dessutom
samordningsansvaret.
Ekonomiska utgångspunkter och mål
1. Bolaget ska med sin verksamhet bidra till att besöksnäringen inom Götene och Lidköpings
kommuner är den snabbast växande näringen. Omsättningen inom besöksnäringen ska öka
med minst 5 % per år.
2. Bolaget ska bedriva sin verksamhet utifrån de förutsättningar som ges genom
uppdragsersättningar från kommunerna och övriga intäkter.
3. Bolaget ska bedriva sin verksamhet efter långsiktiga och affärsmässiga principer.
4. Bolaget ska aktivt arbeta för att öka antalet privata aktieägare.
Verksamhetsinriktning
1. Destination Läckö-Kinnekulle AB ansvarsområden är
 Stöd i affärs- och kompetensutveckling för befintliga och nya aktörer.
 Stöd för utveckling av nya och befintliga besöksmål.
 Aktivt medverka i utveckling och stödja skapandet av nya evenemang
 Destinationsmarknadsföring
 Mottagningsservice
 Stöd i utveckling av affärsrelaterad besöksnäring, som konferenser möten o dyl.

2.

Bolaget skall ha ett nära samarbete med näringsidkare, handel, föreningar och
organisationer som verkar inom och har intresse för besöksnäringen.

3.

Bolaget ska, med beaktande av affärsmässighet, lagar och regelsystem, samarbeta och
samutnyttja resurser med kommunens förvaltningar och andra kommunala bolag.
Bolaget skall särskilt ha regelbundna och goda kontakter med kommunernas
näringslivsverksamhet, informations/kommunikationsansvariga, kultur- och
fritidsverksamhet.

Övriga riktlinjer
1. Bolaget ingår som en viktig del i de båda kommunernas näringslivsutveckling och har
att i tillämpliga delar följa de mål, strategier och planer som kommunernas fullmäktige
antagit. När det gäller policies, regler och riktlinjer ska bolaget i tillämpliga delar följa
det som kommunfullmäktige i Lidköping antagit. Dessa gäller som kompletterande
ägardirektiv för bolaget.
2. Bolaget ska löpande informera ägarna om frågor av större vikt. Bolaget ska särskilt
informera kommunstyrelserna om årsredovisning för föregående år och budget för
nästkommande år. Bolaget ska till kommunen lämna underlag som kan inarbetas i
kommunens årsredovisning och delårsrapport.

