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Malmö stad

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-05-18 kl. 15:00-16:00

Plats

Stadshuset vån 7, 7046

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Håkan Fäldt (M)

Övriga närvarande

Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Anna Larsson (Sekreterare)

Utses att justera

Håkan Fäldt §§312-315, §§317-330
Roko Kursar §316

Justeringen
Protokollet omfattar

§320

Underskrifter

Sekreterare

............................................

Anna Larsson
Ordförande

...........................................
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Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande
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Håkan Fäldt §§312-315,
§§317-330

Roko Kursar §316
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Ansökan om medel till Battle of the Nordic 2021 och Battle of
the Year 2022

STK-2020-366
Sammanfattning

Malmö stad har via fastighets- och gatukontoret sedan år 2017 arbetat medvetet, långsiktigt
och strategiskt med dans och danstävlingar. Ett starkt nätverk har byggts upp och många nya
samarbeten har initierats, många tävlingar har genomförts under åren och Malmö har fått en
stark plats inom dansens olika genre. Strategin är och har varit att likt inom idrott först
genomföra deltävlingar över tid, som ett SM för att få lov att arrangera ett VM, att bygga upp
förväntningar och publikstöd, så att dörrarna öppnas till riktigt stora så kallade mega
evenemang.
Malmö stad har erbjudits möjligheten via detta arbete att genomföra ytterligare två stora
tävlingar där tävlingen år 2021 är en förutsättning för megaevenemanget år 2022. Tävlingen
år 2021 heter Battle of the Nordic och är en förutsättning för tävlingen år 2022 – den heter
Battle of the Year. De har aldrig förr arrangerats i Sverige, Malmö blir första stad. För dessa
års tävlingars genomförande anhålles för 2021 700 000 kronor och för 2022 5,5 miljoner
kronor i ekonomisk garanti.
Det begärda beloppet 2022 påverkas av biljettintäkter och sponsorintäkter vilket gör att
avropet sannolikt inte kommer att överstiga 3 miljoner kronor. Danssatsningen är ett viktigt
inslag i Malmö stads ambition att arbeta för jämställda villkor mellan kvinnor och män,
flickor och pojkar.
Stadskontoret föreslår att ansökan beviljas för 2021 samt 2022. MINT-gruppen har vid möte
den 17 februari 2020 och efter förtydligande beslutat att tillstyrka ansökan. Stadskontoret
föreslår att kommunstyrelsen beviljar ansökan för 2021 samt för 2022.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen beslutar att i nämndsbudgeten beakta medel för tävlingen Battle of
the Nordic om 700 000 kronor år 2021 och för tävlingen Battle of the Year som
högst 5,5 miljoner kronor år 2022 för genomförandet av tävlingarna.
2. Kommunstyrelsen understryker att det är en förutsättning att stadens kulturliv och
föreningar samarbetar.
Beslutsgång
Håkan Fäldt (M) konstaterar att det i i tjänsteskrivelsen på sidan 6, under stycket 2 Theater
night, framgår att samarbeten med stadens kulturliv och föreningar är vanligt.
Håkan Fäldt (M) föreslår att lägga till en beslutspunkt där kommunstyrelsen föreslås besluta
att understryka att det är en förutsättning att stadens kulturliv och föreningar samarbetar.
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Samtliga ledamöter instämmer i förslaget och ordförande finner att arbetsutskottet beslutar
enligt det reviderade förslaget.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse KSAU 200518 Ansökan om medel Battle of the Year

