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World Pride o EuroGames 2021

1.

SAMMANFATTNING
Arbetet med World Pride 2021 fortskrider. För att World Pride och EuroGames ska kunna genomföras
på ett ändamålsenligt sätt i Malmö, önskar kommunstyrelsen en rapport om nuläget.










2.

Styrgruppen består idag av: projektledare Karin Tingstedt (näringslivsavdelningen), kommunikatör
Carolin Sjöholm (kommunikationsavdelningen), enhetschef Caroline Lundholm (fastighets- och
gatukontoret) arrangemangschef Attila Juhasz (fritidsförvaltningen) samt enhetschef Anna Novovic
(kulturförvaltningen) och vid behov Gudrun Hauksdottir (Malmö Pride). Projektorganisationen, med
projektledaren främst, har arbetat med att undersöka hur följande punkter ser ut för World Pride och
EuroGames 2021.
Hållbarhetscertifiera evenemangen
Sponsormöjligheter
Möjlig finansiering från statliga organ
Lärande från tidigare sk megaevenemang
Malmöfestivalen och World Pride (evenemangen är samtidigt)
Riskanalys säkerhet
Riskanalys ekonomi, tid, personal, kommunikation
Avtal med Malmö Pride och Happy Copenhagen

HÅLLBARHETSCERTIFIERA EVENEMANGEN

Arrangemangsavdelningen i allmänhet och Malmöfestivalen i synnerhet är en förebild för hur man arbetar med
hållbara evenemang som staden ska dra nytta av. Samarbete och erfarenhet med festivalen är därför ett måste.
Staden arbetar också med en checklista vid varje evenemang. På listan finns bl. a att man ska arbeta med digital
information, transport till och från evenemanget, tillgänglighet, jämlikhet, mångfald och miljöcertifierade
leverantörer (hotell, restauranger, anläggningar etc).

3.

SPONSORMÖJLIGHETER

En kartläggning av möjliga sponsorer är påbörjad. Vissa sponsorer kommer att ske i samarbete med Happy
Copenhagen och Malmö Pride. QX - Nordens enda gaytidning har sagt sig villiga att sponsra och ett avtal
kommer att skrivas tillsammans med Malmö Pride.

4.

MÖJLIG FINANSIERING AV STATLIGA ORGAN

Detta är precis påbörjat och just nu ser projektledaren över dessa möjligheter tillsammans med RFSL
Rådgivningen i Malmö. Det finns också en möjlighet att få finansiering av Nordisk Kulturfond.

5.

LÄRANDE FRÅN TIDIGARE S K MEGAEVENEMANG

Ett antal möten har ägt rum mellan tjänstepersoner i staden där stora erfarenheter finns från Eurovision, JVM i
Ishockey samt Nordiskt Forum. Erfarenhetsutbyte har även skett med externa parter som Göteborg & Co och
Visit Stockholm eftersom båda var involverade i EuroPride 2018. Kompetensen och erfarenheten på
arrangemangsenheten på Fastighets och – gatukontoret är mycket hög och värdefull och det pågår i stort sett
hela tiden samtal och möten. Det kommer också att bli en värdefull upplevelse och studie i år på World Pride i
New York.
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6.

MALMÖFESTIVALEN OCH WORLD PRIDE SAMTIDIGT

Projektledaren och styrgruppen har skissat på olika scenarier men det kommer att krävas en djupare analys där
man ser över möjligheter och hot eftersom dessa båda evenemang äger rum samtidigt. Denna analys ska påbörjas
i juni 2019.

7.

RISKANALYS SÄKERHET

Magnus Fjällström på Stadskontoret ETOS har påbörjat en riskanalys för säkerhet. Se bifogat dokument. Bifogat
finns också en Projektplan för säkerhet.

8.

RISKANALYS EKONOMI, TID, PERSONAL OCH KOMMUNIKATION

Projektledaren har upphandlat Ernst & Young som ska påbörja sin studie i juni. Upplägget är att intervjua
MINT-gruppen, styrgruppen, ekonomidirektör Anna Westerling och enhetschef Per Lövgren på stadskontoret,
projektledaren samt också att ha två halvdagars workshop.

9.

AVTAL MALMÖ PRIDE OCH HAPPY COPENHAGEN

Ramavtal mellan Malmö stad och Malmö Pride är tecknat. Ett samarbetsavtal håller på att skrivas mellan Malmö
stad och Happy Copenhagen. Juristerna på stadskontoret har varit och är involverade, medarbetare på
Näringslivsavdelningen, med tidigare erfarenheter från danska avtal, har även de varit involverade. Arbetet med
att få till ett skriftligt avtal har pågått sedan februari och projektledaren har nu den 15/6 som deadline.

10.

ÖVRIGT

Samarbete har påbörjats med Pedagogisk Inspiration och nästa steg är möte med direktörerna för
skolförvaltningarna. Möten har även ägt rum med Välfärdsavdelningen om vad staden jobbar med idag och hur
vi kan fortsätta vårt arbete med jämställdhet och jämlikhet.
Mycket tid har lagts ner för att hjälpa Malmö Pride i deras fortsatta arbete med att få föreningen stark igen.
Utanför Malmö stad har projektledaren påbörjat arbetet med att involvera prideföreningar, besöksnäringen,
näringsliv, de stora kulturinstitutionerna och de största idrottsföreningarna.
Prideorganisationerna (sex olika) i Malmö har bjudits in till ett första möte och övriga organisationer i Skåne ska
bjudas in till ett möte strax efter sommaren. Dessa möten görs tillsammans med Malmö Pride.
Projektledaren tittar även på möjligheter till utbildning inom staden i när det gäller HBTQAI+ frågorna. Möten
med RFSL-rådgivningen Skåne har ägt rum om vad som händer när World Pride och EuroGames är slut. Hur
kan Malmö fortsätta att vara staden där man som HBTQIA+ person vill bo och leva.
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