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Samarbetsavtal med Parkfast Arena AB och Easyfairs Nordic
AB

STK-2020-1579
Sammanfattning

Besöksnäringen i Malmö har drabbats hårt av den pågående pandemin. Konsekvenserna är
kännbara inom hela näringen och inte minst inom evenemangs- och kongressverksamheterna
som även har stor betydelse som motorer för övriga delar av branschen. Evenemang och
kongresser står för en betydande del av de direkt och indirekta turismekonomiska intäkterna
och sysselsättningen. För att möjliggöra en återhämtning inom branschen när pandemin
klingat av krävs att verksamheterna kan agera kraftfullt redan nu då värvning av arrangemang
ofta har en framförhållning på ett par år. För att skapa förutsättningar för en återhämtning
föreslås nuvarande samarbetsavtal med Parkfast Arena AB kompletteras med ett tilläggsavtal
och nuvarande samarbetsavtal med Easyfairs Nordic förlängas samt kompletteras med ett
tilläggsavtal.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen förlänger samarbetsavtalet med Easyfairs Nordic att gälla 2021,
2022 och 2023.
2. Kommunstyrelsen tecknar ett tilläggsavtal till samarbetsavtalet med Easyfairs Nordic
för år 2021 med en ersättning på 2,5 mkr och med möjlighet att reducera
ersättningens storlek när villkor för detta är uppfyllda, med finansiering ur
kommunstyrelsens anslag till förfogande.
3. Kommunstyrelsen tecknar ett tilläggsavtal till samarbetsavtalet med Parkfast Arena
AB för år 2021 med en ersättning på 8,5 mkr och med möjlighet att reducera
ersättningens storlek när villkoren för detta är uppfyllda, med finansiering ur
kommunstyrelsens anslag till förfogande.
4. Kommunstyrelsen ger stadskontoret i uppdrag att löpande följa att tilläggsavtalens
villkor efterföljs.
Beslutsunderlag








G-Tjänsteskrivelse KSAU 201207 Samarbetsavtal med Parkfast Arena AB och
Easyfairs Nordic AB
Gällande avtal med Parkfast Arena AB
Nytt Avtal med Easyfairs from 2021
Utgående avtal med Artexis Nordic AB
Tilläggsavtal till samarbetsavtal med Easyfairs Norden AB per den 2021
Tilläggsavtal till samarbetsavtal med Parkfast Arena AB per den 2017
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