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Sammanfattning

En riskanalys som har genomförts av revisionsbyrån EY ligger till grund för förslag till förnyad
projektorganisation för World Pride och EuroGames 2021 med förtydligande av ansvar och
uppdrag inom Malmö stads organisation. Kommunfullmäktige föreslås ge kommunstyrelsen,
fritidsnämnden samt tekniska nämnden i uppdrag att i samverkan med Malmö Pride och Happy
Copenhagen genomföra olika delar av World Pride och EuroGames 2021, samt i dessa delar
ansvara för effektmål, budget, bemanning och leverans. Projektorganisationen säkerställer att de
olika delarna hålls samman och att World Pride och EuroGames upplevs som ett sammanhåller
evenemang.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till förnyad projektorganisation för World Pride och
EuroGames 2021 med förtydligande av ansvar och uppdrag inom Malmö stads organisation.
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen, fritidsnämnden samt tekniska nämnden
att i nära samverkan med Malmö Pride och Happy Copenhagen genomföra de delprojekt
som anges i projektorganisationen.
3. Kommunfullmäktige anmodar att nämnderna senast maj 2020 ska redovisa översiktliga
innehållsplaner för respektive delprojekt, budget och vilka effektmål som förväntas uppnå,
samt hur delprojekten är integrerade och koordinerade med ordinarie verksamhet.
4. Kommunfullmäktige uppdrar åt samtliga nämnder och styrelser att integrera ett HBTQIA+perspektiv i budgetprocessen och i sina verksamheter inför och under 2021, samt att
redovisa detta arbete i delårsrapporter och årsredovisningar.
Beslutsunderlag

SIGNERAD

2019-12-30







G-Tjänsteskrivelse KSAU 200108 Organisering World Pride 2021
Organisation och uppdrag World Pride och Eurogames 191128
Skiss ny organisation World Pride 191129
Workshop 1 190823
Riskanalys WP. Underlag från workshop 1 - inför workshop 2

2 (2)
Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-08
Kommunstyrelsen 2020-01-15
Kommunfullmäktige 2020-02-06
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Samtliga nämnder och bolagsstyrelser
Omvärlds- och näringslivsavdelningen
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En riskanalys som har genomförts av revisionsbyrån EY ligger till grund för förslag till förnyad
projektorganisation för World Pride och EuroGames 2021 med förtydligande av ansvar och
uppdrag inom Malmö stads organisation.
Det finns behov av att förtydliga stadens nämnders uppdrag och ansvar för olika delar av World
Pride och EuroGames. Varje nämnd ansvarar för budget och för innehållsplan inom sitt
ansvarsområde samt att föreslå förväntade effektmål. Samtliga nämnder och styrelser bör
integrera ett HBTQIA+-perspektiv i sina verksamheter inför och under 2021.
Kommunfullmäktige föreslås ge kommunstyrelsen, fritidsnämnden samt tekniska nämnden i
uppdrag att i nära samverkan med Malmö Pride och Happy Copenhagen genomföra olika delar
av World Pride och EuroGames 2021, samt i dessa delar ansvara för effektmål, budget,
bemanning och leverans.
Projektorganisationen säkerställer att de olika delarna hålls samman och att World Pride och
EuroGames upplevs som ett sammanhåller evenemang. Varje delprojekt ansvarar för samarbetet
med Malmö Pride och Happy Copenhagen inom sin respektive del och har att rapportera
fortlöpande till den operativa styrgruppen. Den operativa styrgruppen samlar övergripande
projektledning, delprojektledare samt linjechefer med flera och gruppen hanterar frågor inom
beslut och budget. Den strategiska styrgruppen utgörs av förvaltningsdirektörer samt
näringslivsdirektören. Gruppen hanterar eventuella förändringar i beslutade mål, uppdrag och
budget och beredning av eventuella förändringar i dessa, samt ansvar för den övergripande
samordningen. Den strategiska styrgruppen ansvarar också för att hålla stadens ledningsgrupp
med samtliga förvaltnings- och bolagsdirektörer informerade.
Stadskontoret förordar att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att
uppdra åt berörda nämnder att i nära samverkan med Malmö Pride och Happy Copenhagen
genomföra de delprojekt av World Pride och EuroGames som anges i projektorganisationen.
Nämnderna har att senast maj redovisa innehållsplaner för respektive delprojekt, budget samt
vilka effektmål som förväntas uppnå. Nämnderna har också att redovisa hur delprojekten är
integrerade och koordinerade med ordinarie verksamhet samt eventuellt inkomma med anhållan
om medel för kostnader som inte inryms inom ordinarie nämndsbudget.
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