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Sammanfattning

I kommunfullmäktiges budget för 2020 inom område Arbete och utbildning ges kommunstyrelsen i
uppdrag att, i dialog med berörda nämnder, inrätta en struktur för samordning av större
evenemang. Stadskontoret lämnar nu förslag till beskrivning för uppdragets utförande.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till uppdragsdirektiv avseende att inrätta en struktur
för samordning av större evenemang.
Beslutsunderlag
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Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-18
Kommunstyrelsen 2020-06-03
Beslutet skickas till

Fastighets- och gatukontoret
Fritidsförvaltningen
Kulturförvaltningen
Omvärld- och näringslivsavdelningen
Ärendet

I kommunfullmäktiges budget för 2020 inom område Arbete och utbildning ges kommunstyrelsen i
uppdrag att, i dialog med berörda nämnder, inrätta en struktur för samordning av större
evenemang.

SIGNERAD

2020-05-12

Det finns i dagsläget inget institutionaliserat forum för operativ samordning av större
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evenemang. Evenemang som, till största delen, involverar en enskild förvaltning, hanteras också
inom denna. Evenemang som har behov av stöd av annan eller flera förvaltningar hanteras i
vissa fall genom inrättande av tillfälliga arbets- eller projektgrupper och i vissa fall av
upparbetade informella strukturer.
Det finns dock i dag en etablerad samordning mellan berörda nämnder genom MINT när det
avser beredning och prioritering på tjänstepersonnivå inför politiska beslut om finansiellt stöd.
Det saknas i dagsläget styrdokument för samordning av evenemang på en strategisk nivå, där
även ledtider för beredning och beslut är fastlagda. Det saknas också en gemensam process för
samordning på operativ nivå av större evenemang.
Uppdraget kommer att inledas med att fördjupa nulägesbilden av samordning av större
evenemang inom Malmö stad; vad som är Malmös styrkor i dagsläget och vad kan utvecklas för
att öka kvaliteten, effektiviteten och resursutnyttjandet. Nulägesbilden bör även omfatta en
lägesbild av kommersiella aktörer så som arenor och scener. Därefter ska följande
frågeställningar belysas:







Vilka evenemang kan betraktas som ”större” och därmed enligt uppdraget ha ökat behov
av samordning?
På vilka grunder ska prioriteringar göras för att bidra till Malmös attraktivitet?
Vilka delar, från profilering, värvning, planering, kommunikation, genomförande och
uppföljning behöver samordnas?
Hur bör samordningen organiseras?
o Finns behov av organisatoriska förändringar och i så fall vilka, varför och hur?
o Hur tydliggörs roller och ansvar mellan berörda nämnder?
o Finns det behov av förtydligande i reglemente och/eller andra styrdokument?
Hur bör samordningen med externa aktörer inom besöks- och evenemangsnäringen ske?

Utredningen bör även beakta möjligheten till att följa upp effekter. Det detaljerade arbetet kring
detta kan dock komma att bli föremål för ett fortsatt arbete inom den struktur som utredningen
föreslår:


Hur sker en systematiserad uppföljning av stora evenemang?
o Hur säkras en samlad ekonomisk uppföljning av evenemangen?
o Hur följs turistekonomiska effekter upp?
o Hur sker effektuppföljning utifrån hur väl evenemangen bidrar till stadens
övergripande mål?

En samlad utredning med eventuella förslag till beslut kommer att presenteras
kommunfullmäktige senast kvartal 2, 2021.
Utredningen leds av stadskontorets omvärlds- och näringslivsavdelningen, och genomförs i
samråd med fastighets- och gatukontoret, fritidsförvaltningen och kulturförvaltningen.
Ansvariga

Micael Nord Näringslivsdirektör
Eva Marie Tancred Utvecklingssekreterare
Andreas Norbrant Stadsdirektör
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