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Arrangemang vintern 2020 aktuellt för sponsring
TN-2020-343
Sammanfattning

I de riktlinjer för sponsring som antogs av tekniska nämnden den 20 februari 2019, § 54,
gällande fastighets- och gatukontorets arbete med sponsring, fastställs att beslut om huruvida ett
arrangemang, ett projekt eller en verksamhet inom förvaltningen ska kunna vara aktuellt för
sponsring, fattas av tekniska nämnden.
Fastighets- och gatukontoret hemställer därför till tekniska nämndens arbetsutskott om beslut
gällande nedan angivna arrangemang planerat inför vintern 2020-21.
Förslag till beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslås besluta
att följande arrangemang under vintern 2020-21 – Vinteräventyr i Folkets Park – kan vara
aktuellt för sponsring, samt
att uppdra åt förvaltningen att ta fram presentationer av detta arrangemang, liksom aktuella
sponsringserbjudanden samt paket med innehåll och priser, för beslut i tekniska nämnden.
Beslutsunderlag
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Beslutsplanering

Tekniska nämndens arbetsutskott 2020-02-11
Tekniska nämndens arbetsutskott 2020-03-10
Beslutet skickas till

[Här skriver du vem beslutet ska skickas till efter att protokollet är justerat, ange funktion eller
organisation. Uppgifterna överförs till protokoll och protokollsutdrag. I fliken expediera till, på
ärendekortet, anger du fullständiga uppgifter som exempelvis e-postadress, som en information
till nämndsekreteraren . Om beslutet inte ska expedieras, kan denna text och rubrik tas bort.]
Ärendet

SIGNERAD

2020-02-02

I de riktlinjer som antogs av Tekniska nämnden i feb 2018 gällande för fastighets- och
gatukontorets arbete med sponsring fastställs att beslut om ett arrangemang, ett projekt eller en
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verksamhet inom förvaltningen ska kunna vara aktuellt för sponsring fattas av nämnden.
Fastighets- och gatukontoret önskar härmed beslut gällande följande arrangemang planerat inför
vintern 2020-21 och om detta av nämnden kan anses aktuellt för samarbeten med sponsorer i
enlighet med riktlinjerna.
Vinteräventyr i Folkets Park.
Folkets Park är världens äldsta folkpark och en av Sveriges mest besökta platser.
Besöksanläggningen och dess verksamhet skapar idag en relevant och mångfacetterad plats som
speglar hela Malmös befolkning med upplevelser för alla åldrar.
Under vintertid finns en mycket uppskattad isbana med gratis skridskoutlåning och
skridskoskola i parkens södra del. Intresset och behovet för aktiviteter under vintertid är stort,
och för att möta de senaste årens höga besökstryck behöver verksamheten växla upp och
levandegöra parken ytterligare.
Verksamheten planerar att arrangera evenemanget Vinteräventyr i Folkets Park. Hela parken
förvandlas till ett lekfullt vinterland med en utökning av parkens befintliga isbana, med tillfälliga
anläggningar och möjlighet att åka skridsko genom hela parken. Dagtid som kvällstid kan
besökare åka skridskor eller deltaga i andra vintersportaktiviteter såsom hockey, curling och
konståkning. Dessutom erbjuds besökare att ta del av ett intressant kulturprogram. Ambitionen
är att skapa ett unikt vinterarrangemang, där inspiration bl.a. hämtas från det mycket populära
Wiener Eistraum i Österrikes huvudstad.
Evenemanget vill uppmuntra till rörelse och aktivitet med härliga och lekfulla upplevelser för alla
åldrar. Vi vill skapa en inkluderande mötesplats under årets mest kalla och mörka dagar.
Satsningen är en del av den framtagna strategin för att parken ska vara ett starkt besöksmål och
en levande besöksanläggning året runt. Evenemanget planeras starta 1:a advent och fortgå till
sista veckan i februari 2021, och förväntas locka 80 000 besökare.
Ansvariga

Tobias Nilsson Avdelningschef
Anna Bertilson Direktör

