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Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta följande:
1. Ställa sig bakom tillväxtavdelningens bedömning att genomföra och stå värd
för Midnattssolsrally för 2019 – 2021.
2. Tillväxtchefen får i uppdrag att skriva samarbetsavtal med Kungliga
automobilklubben.
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Kungliga Automobil Klubben (KAK) arrangerar Midnattssolsrallyt och vill under
2019-2021 att Hässleholm är kärnkommun i evenemanget.
Midnattsrallyt är Sveriges näst största rally samt ett av norra Europas största rally
för historiska tävlingsbilar. Det drar till största delen nationell publik men har även
internationella besökare. Midnattssolsrallyt kördes ursprungligen mellan åren 19501964. År 2006 återupptogs traditionen och de bilar som deltar i detta rally får inte
vara nyare än årsmodell 1990. Vimmerby är värdkommun för rallyt 2016-2018. År
2017 beräknades evenemanget dra 100 000 besökare till värdkommunen Vimmerby
med omnejd. Publiken består till 40% av motorentusiaster och till 60% av allmän
publik som vill uppleva själva evenemanget med kringarrangemang.
Evenemanget genomförs under tre dagar kring sista helgen i juni månad.
Midnattssolsrallyt körs med ca 10 mils radie från kärnkommunen. Vid ett rally med
Hässleholm som bas blir det ett liknande upplägg med sträckor på en 10 mils radie
från Hässleholm. Den merförsäljning som sker i samband med evenemanget går
helt till de föreningar och företag som väljer att engagera sig.
Arrangören Kungliga Automobil Klubben önskar ingå ett samarbetsavtal med
Hässleholms kommun för 2019 till år 2021. Avtalen kan även tecknas årsvis. I
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motprestation till sponsor och marknadsföringsbidrag föreslås ett samarbetsavtal
som tydligt reglerar att Hässleholm kommun är huvudsponsor och att
arrangemanget tydligt kopplas till Hässleholms varumärke. Event in Skåne kommer
samarbeta med Hässleholms kommun och KAK inför och i genomförandet av
arrangemanget.
Tillväxtavdelningen bedömer att Hässleholms attraktionskraft kan stärkas genom ett
värdskap för arrangemanget under åren 2019- 2021. Deltagare och besökare
kommer generera ökade intäkter genom övernattning och dagsbesök.
Organisationen i sig behöver ca 220 hotellrum/ dag under tre- fyra dagar i slutet av
juni.
Tillväxtavdelningen på kommunledningskontoret hanterar sponsor- och
marknadsföringsbidrag. Samarbetsavtalet innebär exponering som motsvarande
huvudsponsor samt en motprestation från Hässleholms kommun omfattande en
kontant insats på 100 000 SEK per år. Event in Skåne går in med ytterligare 50 000
SEK i kontanta medel per år vid genomförande av Midnattssolsrallyt under en
treårsperiod. Denna summa ska användas till att dressa Hässleholms stad.
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Förslaget innebär att ett samarbetsavtal skrivs mellan Hässleholms kommun och
Kungliga Automobil Klubben. Samarbetsavtalet kommer att reglera den exponering
som Hässleholm får i och med huvudsponsorskapet. Tillväxtchefen föreslås att med st få
i uppdrag att skriva fram ett samarbetsavtal tillsammans med KAK.
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Tillväxtavdelningen kan finansiera med 100 000 kronor per år i sponsor- och
marknadsföringsbidrag. Finansiering kan ske inom befintlig ram under
förutsättning att budgetutrymme finns i samma omfattning som under 2018.
Event in Skåne går in med ytterligare 50 000 kronor för extra omkostnader
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avseende att dressa Hässleholms stad vid genomförande av evenemanget under en
treårsperiod.
Medel hämtas från Tillväxtavdelningens budget för utvecklingsåtgärder under 2019.
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