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Kommunstyrelsen

Motion om att stödja stora begivenheter genom
kringarrangemang
KS2019/544/01
Förslag till beslut
Motion avslås
Sammanfattning av ärendet
Motionären vill att kommunen ska stödja arrangemang som bidrar till ökad
besöksnäring och nöjesliv.
Förslaget att om att skapa kringarrangemang vid befintliga evenemang är
bra och används av eventarrangörer runt om för att förmera dessa.
Det finns ett påbörjat arbetssätt med en strategi för att stötta event som är
antagen, ett uppstartat arbete med evenemangsstrategin samt samarbetet
med centrumföreningen och det finns därför inget behov av något
ytterligare.
Utredning av ärendet
Förslaget att om att skapa kringarrangemang vid befintliga evenemang är
bra och används av eventarrangörer runt om i världen för att förmera
evenemangen.
I januari startade Näringsliv & tillväxt upp ett arbete ur ett
besöksnäringsperspektiv, tillsammans med fritidsenheten och näringen.
Arbetet görs utifrån en vedertagen modell där man utgår från en så kallad
”evenemangspyramid”. Det går ut på att dela in evenemang utefter
geografiskt intresse och utbredning (Shank 1999). Modellen utgör en första
selektering där evenemangen delas in i två kategorier; för lokal publik eller
för besökare utifrån. Det vill säga om det är för att öka lokalbefolkningens
trivsel eller skapa förutsättningar för ökad besöksnäring. Båda viktiga, men
siktar mot olika mål. Evenemangspyramid förtydligar vilken typ av publik
som arrangemanget är till för. Detta arbete ska även resultera i tydlighet
kring vilken roll olika aktörer har vid evenemang och kan vara en grund
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för beslut om vad kommunen ställer upp med i form av resurser på olika
typer av arrangemang.
För att veta vem som besöker olika evenemang (lokal, regional, nationell
eller internationell publik) genomförs 2019 och 2020 externa, oberoende
besöksundersökningar, dvs intervjuer med besökare på plats under
evenemanget. Resultatet ger svar på vilka besökare som attraheras av
evenemanget. Dessa genomförs enligt samma metod för att få jämförbara
resultat.
När det gäller evenemang för lokalbefolkningens trivsel så arbetar vi
genom centrumföreningen MittSunne med en årlig medlemsavgift på
100 000 kronor. Dessutom stöttar vi med personal för att ta fram idéer på
nya arrangemang och kringarrangemang. Några exempel på saker som
kommunen har varit drivande i är Knutfesten (när Lions drog sig ur),
uppstart av Halloweenfirande och mer arrangemang kring 6 juni. Dessutom
ansvarar Kulturenheten för vissa evenemang som Lucia och
Nationaldagsfirandet.
Tanken är att göra kringarrangemang när det händer saker. 2019 valde
MittSunne en annan inriktning och har återgått till ”Sagolik sommar” med
några arrangemang på torget inte direkt kopplade till andra event (förutom
Fryksdalsdansen). Vi har för avsikt att utvärdera detta tillsammans med
styrelsen för att se vad som ger störst möjliga nytta för handel, besökare
och lokalbefolkningen.
Vissa kringarrangemang gör vi redan idag tillsammans med MittSunne
som exempelvis under Rally Sweden. Det viktigaste vi kan göra är dock att
arbeta för att privata aktörer ska se affärsmöjligheter vid evenemang. Och
då är undersökningarna en viktig pusselbit i det. Kringarrangemang vid
större event blir på så vis också mer hållbara. Öppna butiker beror på om
enskilda butiksägare bedömer att det finns affärsnytta.
En av kommunen framtagen Riktlinjer vid sponsring (KS2016/894/01) och
i den framgår vad kommunen bidrar med vid olika evenemang.
Det finns därmed ett påbörjat arbetssätt med en strategi för att stötta event
som är antagen, ett uppstartat arbete med evenemangsstrategin samt
samarbetet med centrumföreningen och slutsatsen är att det finns därför
inte finns behov av något ytterligare arbete.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 191009

Leif Jansson/Henrik Rundqvist
Tf verksamhetschef
Beslutet skickas till:
Enheten för Näringsliv & tillväxt
Motionären

Kristina Lundberg
näringslivsutvecklare

MOTION OM ATT STÖDJA STORA BEGP/ENHETER GENOM KRINGARRANGEMANG
Vi vill att kommunen ska stödja arrangemang som bidrar till ökad besöksnäring och nöjesliv. Vi vill se
till att skapa en dominoeffekt kring Fryksdalsdansen, Sunne Jaktmässa, kulturveckan m.m.. så att
besökarna stannar i fler dagar, inte bara för själva huvudattraktionen - utan exempelvis
kringarrangemang för barnfamiljer m.m. för att öka antalet besökare och besöksnätter.
Ta Sunne Jaktmässa som exempel. Vad arrangerar kommunen kring detta? Skulle inte
kringarrangemang som samtidigt drar barnfamiljer till Sunne kunna arrangeras, vilket även Sunne
Sommarland och helgöppna butiker skulle må bra av.
Lokala samarbetspartners som kommun och föreningar skulle kunna bidra till att skapa
kringarrangemang i samband med huvudföreställningama, där centrumplanerare och näringslivsenhet

föreslås få i uppdrag att se över möjligheterna att väcka liv i de kringarrangemang som tidigare funnits
och hur nya ska kunna skapas.

Betydelsen av att butikerna håller öppet under arrangemangsdagama är mycket viktigt. Öppna butiker
skulle ge en positiv bild av Sunne
Vi tror att det finnas ett stort intresse hos huvudarrangörerna, av att det ordnas kringarrangemang. Det
skulle göra Sunne än mer attraktivt.

Sverigedemokratema yrkar därför på att kommunfullmäktige beslutar
ATT stimulera, planera och skapa kringarrangemang för att få än fler besökarkategorier till Sunne.
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