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Yttrande

Adress

Amiralsgatan 20
Diarienummer

Till

FRI-2021-1018

Kommunstyreslen

Remiss Återrapportering uppdrag budget 2020 – Kommunstyrelsen, i dialog med berörda nämnder, ges i uppdrag att inrätta en struktur för samordning av större evenemang, nu fråga om remiss, Stadskontoret
[Fyll i mottagarens diarienummer]

Fritidsnämnden beslutar att lämna följande yttrande:
Yttrande

Nuläge
Rapporten beskriver följande: ”vid sidan av kommunstyrelsen hanteras evenemangsfrågorna
framförallt inom fritidsnämnden, kulturnämnden och tekniska nämnden. Nämndernas roll i
evenemangsfrågorna är inte alltid helt tydlig”. Fritidsförvaltningen anser att själva grunduppdraget för fritidsförvaltningen är tydligt då uppdraget dels beskrivs i nämndens reglemente,
dels i den strategi som har antagits av fritidsnämnden och som beskriver vad nämndens roll
är i evenemangsfrågorna, Evenemangsstrategi FRI-2019-3317.
Vidare beskriver rapporten att ”det finns i dagsläget ingen relevant målbild eller annat styrdokument, vid sidan av Malmö stads budget, som ger tydliga styrsignaler för stadens evenemangsarbete”. Fritidsförvaltningen anser att nämndens evenemangsstrategi visar färdriktning
för nämndens evenemangsarbete men att det förvaltningsövergripande evenemangsarbetet
saknar tydlighet.
Rapporten beskriver ”att det idag saknas ett fungerande system för en samlad uppföljning av
måluppfyllelse och turistekonomiska effekter”. Evenemang följs idag upp och utvärderas individuellt. Förvaltningen instämmer i att det saknas en förvaltningsövergripande systematisk
uppföljning av måluppfyllelse och turistekonomiska effekter av stadens evenemangssatsningar.
Förslag framåt
Förslaget i rapporten om ”ramjusteringar för berörda nämnder för att hantera ett utökat ansvar inom lokala och regionala evenemang” anser fritidsförvaltningen som positivt då det in-
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nebär att förvaltningen kan arbeta mer långsiktigt, effektivt och hållbart med lokala och regionala evenemang. Förvaltningen har då till exempel möjlighet att ingå i längre samarbeten
med föreningar och förbund (rättighetsinnehavare).
Den ekonomiska fördelningen som anges i förslaget utgår ifrån en historisk fördelning av
medel. Fritidsförvaltningen anser att en fördelningsprincip istället ska utgå från en framtida
planering av evenemang då det bättre kan beskriva potentialen i ett samordnat evenemangsarbete.
Rapporten menar ”att ägarskapet för ett märkes- och megaevenemang kan ligga inom en enskild nämnd, exempelvis kan det vara motiverat att idrottsevenemang ägs av fritidsnämnden.
Vid sådana fall krävs dock ett omfattande samarbete med övriga berörda nämnder. Stadskontoret kan med fördel ha en samordnade funktion i dessa större evenemang.
I dagsläget har fritidsförvaltningen arbetat fram ett förslag på en evenemangslista fram till år
2030 och gjort detta utifrån fritidsnämndens evenemangstrategi samt prioriterade politiska
mål. En motsvarande förvaltningsövergripande struktur ger förutsättningar att koordinera
stadens evenemangssatsningar i en övergripande evenemangsportfölj.
Rapporten föreslår ”vidare en ny organisationsstruktur för att utveckla arbetet med stadens
attraktivitet bestående av en styrgrupp för attraktivitet samt en operativ samordningsgrupp.”
Samordningsgrupper mellan förvaltningar bör finnas på flera nivåer, såväl strategiska som
operativa samordningsgrupper bör inrättas.
Fritidsförvaltningen är positiv till att en styrgrupp för attraktivitet bestående av näringslivsdirektören, fastighets- och gatudirektören, fritidsdirektören, kommunikationsdirektören, kulturdirektören samt stadsbyggnadsdirektören inrättas.
Fritidsförvaltningen anser att styrgruppen ska hantera samt ge förslag till kommunstyrelsen
angående inriktning, mål och visioner kring Malmös attraktionskraft där evenemangsportföljen ingår som ett verktyg.
Den långsiktiga planen för stadens evenemangsplanering kan med fördel beredas i en strategisk samordningsgrupp motsvarande den som idag benämns MINT beredning. Det är viktigt
att denna beredning är förankrad i arbetet hos som möter rättighetsinnehavarna och därmed
kan skapa strategiskt strukturer där rättighetsinnehavarnas mål och behov samverkar med
Malmö stads behov, mål och visioner.
Fritidsförvaltningen anser att en framtida struktur kan se ut på följande sätt:
• Operativa samordningsgrupper. Inrättas efter behov och hanteras av de facknämnder som
är involverade i genomförande fasen.
• Strategisk beredningsgrupp. Gruppen samordnar nämndernas respektive evenemangsportfölj och arbetar strategiskt med evenemangssamordning.
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• Styrgruppen. Gruppen hanterar samt ge förslag till kommunstyrelsen angående inriktning,
mål och visioner kring Malmös attraktionskraft där evenemangsportföljen ingår som ett
verktyg.
Fritidsförvaltningen anser slutligen att en förutsättning för att Malmö ska kunna fortsätta utveckla sin attraktionskraft måste ett kommunövergripande, tydligt och attraktivt strategidokument som innefattar mål och vision, arbetas fram och bör då genomsyrar alla förvaltningars evenemangsarbete.
Ordförande

Eva Bertz
Sekreterare

Dzemal Imsirovic
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