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Fastighets- och gatukontoret
Datum

Tjänsteskrivelse

2019-02-19
Vår referens

Marie Persson
Enhetschef
marie.j.persson@malmo.se

Riktlinjer för sponsring
TN-2018-3326
Sammanfattning

Gatukontoret har sedan våren 2016 arbetat med sponsring och extern finansiering efter riktlinjer
beslutade av förvaltningens ledningsgrupp. Med dessa samarbeten med näringslivet och
sponsorer kan vi skapa större resurser och ytterligare möjligheter att genomföra attraktiva,
tillgängliga och trygga arrangemang i det offentliga rummet. Riktlinjerna som utarbetades 2016
behöver nu fastställas av nämnden.
Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslås besluta
att fastställa riktlinjerna för arbetet med sponsring.
Beslutsunderlag
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Beslutsplanering

Tekniska nämnden 2019-02-20
Ärendet

Genom samarbeten med näringslivet och samverkan med sponsorer och partners kan vi skapa
bättre förutsättningar och mer resurser för att kunna uppfylla nämndsmålet: ”En kreativ stad”
och att erbjuda Malmöborna ett varierat utbud av mötesplatser för fritid, rekreation och
evenemang. Med dessa samarbeten kan vi skapa bättre möjligheter att utveckla våra arrangemang
och genomföra attraktiva, tillgängliga och trygga arrangemang i det offentliga rummet.
Under vintern 2015 inleddes ett arbete med att genomlysa möjligheterna och utmaningarna inom
sponsringsområdet, och riktlinjer för gatukontorets arbete med sponsring utarbetades och
beslutades av förvaltningen under våren 2016. Arbetet har framförallt därefter inriktats mot de
större arrangemangen såsom VM-finalen i skate, VM i Parken 2018 & 2019, Malmö Garden
Show och Malmöfestivalen.

SIGNERAD

Vårt arbete med att utveckla och presentera våra arrangemang och de samarbetsmöjligheter som
finns kring dessa ska vara transparent, tilltalande och tillgängligt för alla tänkbara och potentiella
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samarbetspartners. Arbetet ska ävenledes vara transparent och öppet för Malmöborna och
medborgarna.
Kollegor från andra förvaltningar har fortlöpande bjudits in till fastighets- och gatukontorets
arbete, och framförallt Kulturförvaltningen har kommit att arbeta vidare med dessa frågor.
Under försommaren 2018 beslutade kulturnämnden att fastställa motsvarande riktlinjer för
Kulturförvaltningens arbete med sponsring.

Ansvariga

Tobias Nilsson Avdelningschef
Anna Bertilson Direktör

