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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
STK-2020-1681
Sammanfattning

I kommunfullmäktiges budget för 2020 inom område Arbete och utbildning fick kommunstyrelsen
i uppdrag att, i dialog med berörda nämnder, inrätta en struktur för samordning av större
evenemang. Utifrån det uppdragsdirektiv kommunstyrelsen beslutade om i juni 2020 (STK2020-110) lämnar stadskontoret en rapport med nulägesbeskrivning och förslag till framtida
organisering. Förslaget föreslås sändas ut till berörda nämnder för yttrande.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott översänder, utan eget ställningstagande, föreliggande
rapport till fritidsnämnden, kulturnämnden och tekniska nämnden för yttrande med svar
senast den 30 juni 2021.
Beslutsunderlag
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kommunstyrelsen i uppdrag att, i dialog med berörda nämnder, inrätta en struktur för
samordning av större evenemang. Utifrån det uppdragsdirektiv kommunstyrelsen beslutade om i
juni 2020 (STK-2020-110) lämnar stadskontoret en rapport med nulägesbeskrivning och förslag
till framtida organisering. Förslaget föreslås sändas ut till berörda nämnder för yttrande.
Evenemangsarbetet är uppdelat på fyra förvaltningar. Stadskontorets roll i evenemangsarbetet
har varit otydlig och behöver renodlas till de större evenemangen samt utvecklas för att leda,
samordna och följa upp det samlade evenemangsarbetet.
Organiseringen behöver struktureras så att en operativ samordning stärks mellan förvaltningarna
och att den samlade strategiska riktningen för evenemang stärks. Hanteringen av ansökningar för
stöd till externa parter behöver ses över. I den framtida organiseringen föreslås att de tre
nämnderna fritidsnämnden, kulturnämnden och tekniska nämnden får det fulla ansvaret att
hantera lokala och regionala evenemang. Eventuellt stöd till externa parter hanteras inom
förvaltningarna och beslutas av respektive nämnd. Märkes- och megaevenemang föreslås
hanteras av respektive nämnd i samverkan med övriga nämnder alternativt av stadskontoret i
samverkan med berörda nämnder.
Utredningen föreslår också att arbetet med att följa upp och utvärdera stadens
evenemangsarbete stärks. Detta omfattar såväl lokala och regionala som märkes- och
megaevenemang. Uppföljningen ska ske via stadens ordinarie strukturer för uppföljning och
fånga hur väl effekterna av evenemang bidrar till att nå stadens mål. Uppföljningen ska även
analysera turistekonomiska effekter för staden. Stadskontoret har ansvaret för uppföljningen
som också bereds inom styrgruppen för attraktivitet.
Utredningen avslutas med att stadskontoret föreslår att:
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna genomförd
redovisning av budgetuppdrag.
 Kommunstyrelsen ger stadskontoret i uppdrag att inför budget 2022 återkomma med
förslag på ramjusteringar för berörda nämnder för att hantera ett utökat ansvar inom
evenemang.
 Kommunstyrelsen ger stadskontoret i uppdrag att återkomma med förslag på
styrdokument för evenemang.
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