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Sammanfattning
I Vision 2030 om ett Stockholm i världsklass har kommunfullmäktige slagit fast
att Stockholm ska vara en evenemangs- och upplevelsestad i världsklass. Under
våren 2010 initierade stadsledningskontoret en process för att ta fram en samlad
strategi för att på ett systematiskt sätt arbeta med evenemangsfrågor i enlighet med
stadens vision.
Fokuset i förslaget till evenemangsstrategi är i huvudsak storskaligt, även om stadens utbredda evenemangsstruktur också uppmärksammas. Förvaltningen anser att
handlingsplanen i högre utsträckning borde betona värdet av mindre evenemang.
Förvaltningen påminner också om bristen på ändamålsenliga scener i ytterstaden.
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Bilaga
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande ”Evenemangsstrategi för Stockholms
stad”
Remissbehandling
Kommunstyrelsen har för yttrande senast den 30 november 2011 remitterat ett av
stadsledningskontoret framtaget förslag till evenemangsstrategi för Stockholms
stad till samtliga nämnder inom staden och till Stockholm Stadshus AB.
En evenemangsstad i världsklass
I Vision 2030 om ett Stockholm i världsklass har kommunfullmäktige slagit fast
att Stockholm ska vara en evenemangs- och upplevelsestad i världsklass. Målen
som fastställs i visionen är:


Att år 2030 vara en av Europas tre främsta evenemangsstäder – ett naturligt
val för internationella evenemangsarrangörer inom idrott, kultur och nöjen.



Att befästa positionen som en av världens främsta mötesplatser för kongresser, mässor och högnivåkonferenser.

Under våren 2010 initierade stadsledningskontoret en process för att ta fram en
samlad strategi för ett systematiskt arbete med evenemang i enlighet med stadens
vision. Som evenemang räknas här festivaler som staden initierar eller arrangerar,
större artist- och idrottsevenemang samt kongresser, mässor och konferenser.
I förslaget till ”Evenemangsstrategi för Stockholms stad” beskrivs nuläget och fyra
behov som kommit fram i en kartläggning med externa och interna aktörer:
1. Definition av vilka evenemang som är strategiska för Stockholm.
2. Ökad slagkraft för att attrahera prioriterade evenemang.
3. Ökad systematik för att utveckla egna evenemang, helst av återkommande
karaktär för att skapa långsiktighet i planering och samarbeten.
4. Ökad samverkan för att utnyttja potentialen i aktuella evenemang.
Vidare görs en genomgång av stadens förutsättningar – styrkor och utmaningar.
Strategin för framtiden tas upp med förslag till målformuleringar, målgrupper,
grundläggande förhållningssätt och prioriteringar i linje med Vision 2030. Stadens
agerande behöver samordnas bättre och Stadsledningskontoret har det övergripande ansvaret för detta.
Förslaget till evenemangsstrategi utmynnar i en handlingsplan med åtta steg mot
en evenemangs- och upplevelsestad i världsklass – från etablerandet av en styrgrupp till att ett evenemang med internationell lyskraft förläggs till Stockholm.
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Stadsledningskontorets förslag bifogas i sin helhet.
Förvaltningens synpunkter
Fokuset i förslaget till evenemangsstrategi är i huvudsak storskaligt, även om stadens utbredda evenemangsstruktur också uppmärksammas. Förvaltningen anser att
handlingsplanen i högre utsträckning borde betona värdet av mindre evenemang. I
Stockholm byggs nu stora arenor, men samtidigt påpekas i dokumentet att få artister
klarar att fylla dem. Staden behöver lämpliga halvstora arenor i Solnahallens storlek
– en vanlig spelplats när artister kommer på turné som är stora stjärnor i sina hemländer. Förvaltningen vill också påminna om att det finns en brist på ändamålsenliga scener i ytterstaden, eventuellt kan dessa behov beaktas i den pågående utvecklingen av bl.a. Rinkeby, Kista och Husby.
I förslaget till evenemangsstrategi framhålls att bristen på folkligt stöd till OSkandidatur och vattenfestivaler är en så stor utmaning att en särskild plan för att
involvera stockholmarna föreslås. Förvaltningen ser positivt på detta och är beredd
att bidra om så önskas.
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