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Ansökan om större arrangemangsbidrag på 600 000 kr för Malmö Open 2020,
Föreningen Idrott För Handikappade
FRI-2019-2713
Sammanfattning

Föreningen Idrott För Handikappade (FIFH) söker ett arrangemangsbidrag om 600 000 kr för
genomförandet av Malmö Open 2020. Föreningen har tillsammans med Svenska
Parsportförbundet uttrycket en önskan att skriva ett flerårsavtal med förvaltningen för
genomförande av evenemanget. Fritidsförvaltningens bedömning är att arrangemanget uppfyller
kraven för ett större arrangemangsbidrag. Vidare bedömer förvaltningen att det finns fördelar
med att skriva ett flerårigt avtal.
Förslag till beslut

1.

Fritidsnämnden beviljar FIFH ett arrangemangsbidrag om 600 tkr för genomförande av
Malmö Open 2020.

2.

Fritidsnämnden beslutar att FIFH senast 90 dagar efter genomförandet ska skicka in en
ekonomisk redovisning av evenemanget till fritidsförvaltningen via ApN.

3.

Fritidsnämnden ger fritidsförvaltningen i uppdrag att teckna ett 3 årsavtal med föreningen
för genomförande och finansiering av Malmö Open från 2021 till 2023.

Beslutsunderlag
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Beslutsplanering

Fritidsnämndens ordförandeberedning 2019-10-29
Fritidsnämndens Arbetsutskott 2019-11-07
Fritidsnämnden 2019-11-14
Beslutet skickas till

Föreningen FIFH och enhetschef för evenemangsenheten.
Ärendet

SIGNERAD

2019-10-23

Föreningen Idrott för Handikappade (FIFH) har till fritidsförvaltningen inkommit med en
ansökan om ett större arrangemangsbidrag om 600 tkr för genomförandet av Malmö Open
2020. Malmö Open är ett av världens, till deltagarantalet sett, största parasportevenemang och är
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ett årligt återkommande evenemang i Malmö sedan 1976.
Tävlingen erbjuder 14 olika idrotter med tävlingar på både bredd och elit, där alla tävlar sida vid
sida. Det är en professionell idrottstävling där personer med funktionsnedsättning utvecklas på
alla plan. Arrangemanget genomförs mellan den 5 – 9 februari 2020 och engagerar ca 2000
deltagare från hela världen samt runt 400 volontärer.
Evenemanget bedöms vara ett bra och viktigt komplement till Malmös evenemangsutbud. För
målgruppen är Malmö Open en av de största händelserna under året. Det inspirerar till fysisk
aktivitet och visar på möjligheter och livsglädje.
Svenska Parasportförbundet är en partner till evenemanget och finansierar projektledningen,
sitter med i styrgruppen och har ett löpande avtal med föreningen. Fritidsförvaltningen är
representerad i styrgrupp och projektgrupp.
Utöver ansökan om arrangemangsbidrag har föreningen, med stöd av Parasportförbundet,
föreslagit att det tecknas ett avtal på 3 år med fritidsförvaltningen. Avtalet föreslås reglera
skyldigheter och rättigheter för respektive part samt formen för genomförande och finansiering.
Finansieringen ska vara likt tidigare år på 600 000 kronor per år. Ett långsiktigt samarbete mellan
föreningen och staden skapar en kontinuitet och förväntas möjliggöra en utveckling av
evenemanget.
Ansvariga

Johan Hermansson Direktör

