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Begäran om samfinansiering av fyra event per år
Beslut
Näringslivsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Mölndals Innerstad ABs begäran om samfinansiering av fyra event per år avslås.

Ärendet
Mölndals Innerstad AB i har i brev till Mölndals stad 2016-10-17 begärt medfinansiering från
Mölndals stad för dels bevakningstjänster i centrum, dels genomförande av fyra event per år.
Kommunstyrelsen har överlämnat begäran om medfinansiering av bevakningstjänster för
handläggning till säkerhetssamordnaren. Begäran om medfinansiering av fyra event per år har
överlämnats till näringslivsutskottet för handläggning.
Mölndals Innerstad AB vill att staden tillsammans med bolaget ska arbetar aktivt med att
säkerställa att den upplevda otryggheten hanteras genom olika åtgärder. En sådan åtgärd är att
samfinansiera fyra event per år, tillsammans med en godtagbar nivå på bevakning. Mölndals
Innerstad AB anser också att platsens julbelysning samt övrig allmänplats utsmyckning är
väldigt viktig att fortsätta med under ombyggnadsåren.
Den bedömda kostnaden för fyra event per år är 600 000 kr.
Ärendets behandling
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 november 2016.
Förslag till beslut
Näringslivsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att avslå begäran från Mölndals
Innerstad AB om samfinansiering av fyra event per år.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
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Begäran om samfinansiering av fyra event per år
Förslag till beslut
Näringslivsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att avslå begäran från Mölndals
Innerstad AB om samfinansiering av fyra event per år.
Ärendet
Mölndals Innerstad AB i har i brev till Mölndals stad 2016-10-17 begärt medfinansiering från
Mölndals stad för dels bevakningstjänster i centrum, dels genomförande av fyra event per år.
Kommunstyrelsen har överlämnat begäran om medfinansiering av bevakningstjänster för
handläggning till säkerhetssamordnaren. Begäran om medfinansiering av fyra event per år har
överlämnats till näringslivsutskottet för handläggning.
Mölndals Innerstad AB vill att staden tillsammans med bolaget ska arbetar aktivt med att säkerställa att den upplevda otryggheten hanteras genom olika åtgärder. En sådan åtgärd är att
samfinansiera fyra event per år, tillsammans med en godtagbar nivå på bevakning. Mölndals
Innerstad AB anser också att platsens julbelysning samt övrig allmänplats utsmyckning är
väldigt viktig att fortsätta med under ombyggnadsåren.
Den bedömda kostnaden för fyra event per år är 600 000 kr.
Beredning
Eftersom bolaget i sin skrivelse särskilt pekar ut juldekorationerna har näringslivsenheten
hämtat in underlag från tekniska förvaltningen. Julbelysningen och julpyntet i centrum kostar
ca 410 tkr per år (2015/2016 års arrangemang). Kostnaden inkluderar uppsättning och nedtagning av belysningen, granar, transporter, förbrukningsmaterial, el och personalkostnader.
Även betalningen till Mölndals centrumförening AB för själva eventet är med i priset. Det
brukar tillkomma en varierad kostnad för utbyte av ljusslingor mm på mellan 10 - 20 tkr som
inte är inkluderad i summan ovan.
Ekonomi
Näringslivsutskottet har ingen budget för den föreslagna medfinansieringen.
Bedömning
Aktiviteter för att stimulera handel i ett centrum brukar normalt delas mellan fastighetsägare
och handel. Staden bidrar idag, utöver medfinansiering av bevakningstjänster, med juldekorat-
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ion. Under sommaren har dessutom kultur- och fritidsförvaltningens kultursommarjobbare
tillbringat en stor del av sin tid i innerstaden. Slutligen genomförs en rad andra aktiviteter i
eller i närheten av centrum som t ex Mölndals PelleKan, Bilfria dagen, aktiviteter för att få
fler att cykla.
Näringslivsenheten föreslår att näringslivsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att
avslå begäran om medfinansiering från Mölndals Innerstad AB av fyra event per år.
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Mölndals innerstad 2017-2018
Riskanalys och omvärldsbevakning
Platsen är sedan 2015 under ombyggnation med tydlig påverkan på tillgänglighet och attraktivitet.
Platsens utbud har minskat och besökarna är färre. En konsekvens av detta är att de missbrukare
som alltid har vistats i området har periodvis blivit flera och synts mer.
1 december 2016 kommer ett tillskott på ca 900 arbetsplatser.
Strategier för att möta ändrade förhållanden
Mölndals innerstad AB avser att ta fortsätt ansvar för platsen tillsammans med Mölndals stad.
Det har tillkommit nya aktörer inom innerstadsområdet som bolaget successivt kommer att söka
samarbete med

För att hantera pågående byggprocess kommer bolaget fortsatt att arbeta aktivt
med kommunikation genom olika kanaler. På Mölndals torg finns en tydlig missbrukarproblematik
och vi rekommenderar att fler aktiviteter ska arrangeras för att motverka den problematiken samt
höja platsens attraktivitet. Annars föreligger risk att fler besökare söker sig till andra platser för
.

handel och service och att de inte kommer att söka sig tillbaka.
Verksamhetsförändringar 2018-2019
Bolagets ekonomi är baserad på serviceavgifter från befintliga fastighetsägare och verksamheter vilka
under ombyggnadsåren är påtagligt färre än under ordinarie verksamhetsår. Den begränsade
ekonomin gör att bolaget inte kan ta lika stort ansvar för gemensamma aktiviteter under byggtiden
som tidigare.
Innerstadsbolaget vill att staden tillsammans med oss arbetar aktivt med att säkerställa att den
upplevda otryggheten hanteras genom olika åtgärder där bolaget föreslår samfinansiering av fyra
event/ år och en godtagbar nivå på bevakning. Platsens julbelysning samt övrig allmänplats
utsmyckning är även den väldigt viktig att fortsätta med under ombyggnadsåren.
Uppskattad kostnad event: 600 tkr
Uppskattad kostnad bevakning: 900 tkr
Vänliga hälsningar,

Dennis Bucht
ordförande,

Anna Sköldberg
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Komplettering till ärendet Ansökan från Mölndal Centrumledning AB om
samfinansiering av fyra event

Från: Anna Sköldberg
Skickat: den 21 december 2016 13:40
Till: Suzanna Bengtsson
Kopia: Lars Ekberg
Ämne: Komplettering skrivelse aktiviteter Mölndals innerstad
Prioritet: Hög
Hej,
Här kommer komplettering till vår skrivelse. Återkoppla gärna ifall kompletteringen är
tillräcklig så att vi kan få beslut i början av nästa år!
Vänliga hälsningar,
Anna Sköldberg
Mölndals innerstad AB
Brogatan 9
431 30 Mölndal

Komplettering skrivelse Mölndals innerstad 2017-2018
Uppskattad kostnad event
Vi föreslår fyra event/år vilket är det antal vi har arrangerat tidigare år exkl. nuvarande.
Samtliga event syftar till att levandegöra platsen och få mölndalsborna att se att det är en
levande stadskärna trots ombyggnationerna som pågår.
Vi hoppas samtidigt att staden hjälper oss att aktivera platsen med egna aktiviteter såsom
Pellekan m.fl. där vi hoppas genom samarbete tillföra mervärde.
Kostnad per de event vi föreslår är 150 000:- ink.moms. Kostnadsfördelningen är 100 000:för eventet och 50 000:- för marknadsföring.
Den uppskattade kostnaden för eventen inkluderar flera olika delar, t.ex. tillstånd hos polis,
kostnad för ordningsvakter, ljudanläggning, ev. artist eller motsvarande.
Belopp är inkl moms.

