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Fritidsförvaltningen
Datum

Tjänsteskrivelse

2022-06-01
Vår referens

Mats Schöld
Enhetschef
mats.schold@malmo.se

Remiss Styrdokument för samordning av evenemang, Stadskontoret
FRI-2022-1169
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har lämnat Remiss Styrdokument för samordning av evenemang till
fritidsnämnden för yttrande. Fritidsförvaltningen är positiva till remissen men lyfter några
viktiga poäng som behöver beaktas framöver.
Förslag till beslut

1. Fritidsnämnden godkänner yttrandet.

Beslutsunderlag






Tjänsteskrivelse Styrdokument för samordning av evenemang
Policy för evenemangssamordning remissversion
Yttrande fritidsnämnden 220621
Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 220621

Beslutsplanering

Fritidsnämndens ordförandeberedning 2022-06-07
Fritidsnämndens Arbetsutskott 2022-06-16
Fritidsnämnden 2022-06-21
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Ärendet

Kommunstyrelsen har lämnat Remiss Styrdokument för samordning av evenemang till
fritidsnämnden för yttrande. Fritidsförvaltningen är positiva till remissen men lyfter några viktiga
poäng som behöver beaktas framöver.
Den beskrivna policyn utgör en tydlig ram för hur de olika förvaltningarna ska arbeta med
evenemangssamordning. Både när det gäller operativ samordning och strategisk inriktning.
Genom att etablera en gemensam evenemangsportfölj för staden ökar möjligheten att stärka
samarbete mellan förvaltningarna/nämnderna och därmed stärka Malmö som evenemangsstad.

SIGNERAD

Gällande fritidsnämndens ansvarområde finns det en tydlighet i förslaget, Policy för
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evenemangssamordning. Förslaget innebär att alla lokala och regionala fritids- och
idrottsevenemang hanteras inom fritidsnämndens ansvarsområde. Dock är det viktigt att ett
utökat ansvar för nämnden behöver följas av utökat kommunbidrag. För att möjliggöra fler och
större evenemang av lokal/regional karaktär som bedöms vara viktiga för Malmö krävs att de
tidigare föreslagna ramjusteringarna (STK-2020-1681) effektueras.
Inrättandet av en arbetsstruktur med två förvaltningsövergripande arbetsgrupper - styrgrupp och
operativ grupp - utgör en tydlig struktur för det framtida gemensamma arbetet med evenemang i
staden.
När det gäller specifika fritids- och idrottsevenemang ligger det inom fritidsnämndens ansvarsområde och hanteras via nämnden när det gäller regionala och lokala fritids- och
idrottsevenemang. Men när det gäller stora internationella fritids- och idrottsevenemang så
hanteras dessa av kommunstyrelsen då de involverar flera nämnder och kan kräva en central
samordning. När det gäller stora fritids- och idrottsevenemangen, så kallade mega- eller
märkesevenemang, är det viktigt att fritidsnämnden informeras och får vara delaktiga i
evenemangsprocessen.
Ansvariga

[Här kommer namnet på de chefer som i systemet har godkänt ärendet inför nämnd att hämtas
in automatiskt. Du behöver bara skriva något under denna rubrik om du INTE kommer att få
ärendet godkänt digitalt.]

