Kallelse/föredragningslista

Sammanträde med Kommunfullmäktiges presidium
Tid:

2022-09-21, kl. 16:00-17:00

Plats:

Väktaren, Rådhuset, Alingsås

Kristina Grapenholm (L),
Ordförande

Ulrika Månsson,
Sekreterare

Ärendelista
1.

Förslag budget 2023 för kommunrevisionen, 2022.436 KS

2.

Ansökan om tillstånd att servera alkohol i samband med representation
vid Lights in Alingsås 2022, 2022.427 KS
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Fråga om representation kopplat till Lights in Alingsås
Lights in Alingsås ingår sedan 1 januari 2018 som en del i Alingsås Energis samlade verksamhet.
Projektet består av två delar – workshopen där alla installationer skapas samt det efterföljande
eventet som pågår under fem veckor där besökare har möjlighet att ta del av resultatet av
workshopen.
En förutsättning för workshopen är våra internationellt verksamma ljusdesigners, från olika delar av
världen, vårt samarbete med IALD (International Association of Lighting Designers) samt våra
internationella sponsorer som tillsammans med våra studenter gör det möjligt för oss att för 23:e
året genomföra en av världens största återkommande workshop inom ljusdesign.
Under workshopen har det tidigare år förekommit representation som inkluderar vin och öl. Det
internationella inslaget av gäster gör att vi anser det brukligt att i samband med middag vid tre
tillfällen kunna erbjuda alkohol i en måttlig mängd (vin alternativt öl, ingen starksprit).
Vi har därav en önskan om att fortsätta så som det hanterats tidigare år även under årets workshop,
som pågår mellan den 22/9 – 1/10, och önskar därav ett beslut från kommunfullmäktiges presidium
om detta.
Vi har lyft frågan med vårt presidium som har gett sitt godkännande.

Alingsås Energi Nät AB
Rickard Bern
VD
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