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Finansiering av kommunens kostnader kring Power Big Meet 6-8 juli
2017 (KS 2017/285)
Beslut
Under behandlingen av ärendet kom kommunstyrelsen fram till följande:
Kommunstyrelsen beslutar att förvaltningen kommunstyrelsens verksamheter får i uppdrag att
kontakta de lokala arrangörerna av cruisingen under evenemanget Power Big Meet 6-8 juli 2017
avseende klimatkompensering, om föreningen kan stå för detta.
Kommunstyrelsen beslutar att anvisa upp till 250 tkr ur kommunstyrelsens anslag för oförutsett för att
täcka de kostnader som kommunen eventuellt kommer få i samband med evenemanget Power Big
Meet 6-8 juli 2017. Det fortsatta arbetet med att finna intäkter fortgår och därför ska 250 tkr upptas
som oförutsett i detaljbudget för Power Big Meet.
Ärendet återkommer för lägesrapport till kommunstyrelsen i juni 2017.
Jäv
Rasmus Möller (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.

Sammanfattning
Den 6-8 juli 2017 arrangeras Power Big Meet i Lidköping på Hovby flygfält. Effekten av träffen på
Hovby flygfält är flera arrangemang med andra arrangörer som sker inne i centrala Lidköping som t ex
artistuppträden, cruising mm. Detta får konsekvenser för kommunens verksamheter som t ex städning,
gatuavstängning, sanitära faciliteter, mobilmaster, informationsspridning mm. I dagsläget berräknas de
totala kostnaderna för kommunen uppgå till 1 300 tkr. Intäkterna beräknas bli 1 050 tkr. Arbete fortgår
med att finna ytterilgare intäkter och mellanskillnaden om 250 tkr föreslås täckas av
kommunstyrelsens budget för oförutsedda kostnader.

Expedieras till
Kommundirektör Jan Fransson
Marknadsförare Glenn Rytterfjäll
Redovisningschef Anna Teodorsson
Ekonom Christina Bridholm
Förvaltningschef Samhällsbyggnad Måns Werner
Förvaltningschef Teknisk Service Linda Lundström
Förvaltningschef Kultur & Fritid Lars Svensson
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KSAU § 109 Finansiering av kommunens kostnader kring Power Big Meet 6-8 juli
2017
Tjänsteskrivelse - Anvisning av medel Power Big Meet
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