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Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2018-04-04 beslutat att anslå 1 Mkr till det internationella evenemanget
Kitesurf World Cup 2019. Avsikten är att arrangemanget 2019–2021 ska genomföras i Malmö,
tävlingarna beräknas pågå i tio dagar per år, och attrahera ca 50 000 besökare år 2019.
Fastighets- och gatukontoret har ansökt om en förändring i det beviljade anslaget med ett ökat
belopp inför 2019 och med sänkta belopp 2020 och 2021 – det totala anslaget över tre år är
oförändrat men fördelat på ett för arrangemanget mer lämpligt sätt. MINT-gruppen har tillstyrkt
begäran om omfördelning och Stadskontoret föreslår att revideringen beviljas.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta
1. Kommunstyrelsen anslår ytterligare 500 tkr från kommunstyrelsens anslag för projekt
och utredningar 2018 till fastighets- och gatukontoret för täckande av kontorets
kostnader i samband med stadens värdskap för arrangemanget Kitesurf World Cup
2019.
Beslutsunderlag






Reviderat anslag Kitesurf Wolrd Cup 2019
G-Tjänsteskrivelse KSAU 181105 Reviderat anslag Kitesurf World Cup 2019
§124 KS Anslag till Kitesurf World Cup 2019
G-Tjänsteskrivelse Version 2 KSAU 181105 Reviderat anslag Kitesurf World Cup 2019

Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-05
Kommunstyrelsen 2018-11-07
Beslutet skickas till

Fastighets – och gatukontoret
Stadskontorets Näringslivsavdelning
Stadskontorets förvaltningsavdelning, ekonomienheten
Ärendet

SIGNERAD

Gatukontoret har inkommit med och fått beviljat en begäran om anslag med 1 mkr för
täckandet av kontorets kostnader i samband med stadens värdskap för arrangemanget Kitesurf
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World Cup 2019 i Malmö. Beslut i kommunstyrelsen 2018-04-04 Stk 2018–301.
Avsikten är att arrangemanget 2019–2021 ska genomföras i Malmö som ett samarbete mellan
Act Agency, Svenska Kiteförbundet och Gatukontoret. Antalet besökare i Malmö det inledande
året 2019 uppskattas till 50 000 personer, vilket kommer att ge ett betydande bidrag till att
befästa Malmö som en sommarstad med ett mycket aktivt strandliv. Tävlingarna pågår i tio dagar
och tar stora delar av Ribersborgsfältet i anspråk. I anslutning till tävlingarna kommer ett
evenemangsområde att byggas upp med prova-på aktiviteter för besökarna.
Ekonomi
För genomförandet av stadens värdskap har Gatukontoret sökt och beviljats anslag för 2019
om 1 mkr, med begäran om utbetalning redan 2018 då planeringsarbetet inleds redan i år.
Då det framkommit nya uppgifter där arrangemanget genererar mer kostnader år 2019 än år
2020 och 2021, föreslås med anledning av detta att anslaget 2019 att utökas med 500 tkr till totalt
1500 tkr – och på motsvarande sätt minskas med 250 tkr år 2020 och 2021. Det totala anslaget
över tre år är då oförändrat men fördelade på ett för arrangemanget mer lämpligt sätt. Denna
ansökan kommer att följas upp av ansökningar om 750 tkr år 2020 och år 2021. Det bör dock
understrykas att kommunstyrelsens tidigare beslut endast avsåg medel till evenemanget 2019.
Stadskontorets bedömning
Stadskontoret förordar att revideringen av anslagen mellan åren beviljas till en oförändrad total
summa.
Ansvariga

Pehr Andersson Näringslivsdirektör
Andreas Norbrant Stadsdirektör

