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Återrapportering om projektorganisation WorldPride och EuroGames 2021
STK-2020-543
Sammanfattning

Projektorganisationen för evenemanget Copenhagen 2021 - WorldPride och EuroGames gör
med detta ärende den återrapportering som beslutades av kommunfullmäktige STK-2019-1554 i
samband med att förslaget till projektorganisation godkändes.
De tre ansvariga nämnderna, fritidsnämnden, kommunstyrelsen och tekniska nämnden har
budgeterat för kostnaderna inom respektive ansvar enligt bifogad budget. Inom
projektorganisationen arbetar de tre delprojekten för att leverera evenemanget i samarbete med
föreningen Malmö Pride och Happy Copenhagen.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsens besluta
1. Kommunstyrelsen godkänner återrapporteringen av organisering av Copenhagen 2021 WorldPride och EuroGames avseende kommunstyrelsens ansvar inom projektet.
2. Kommunstyrelsen godkänner styrelsens budget inom evenemanget Copenhagen 2021 –

WorldPride och EuroGames.
3. Kommunstyrelsen ger projektorganisationen i uppdrag att fortsätta effektiviserings-

arbetet inom budget och kontinuerligt återrapportera till kommunstyrelsens
arbetsutskott.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner återrapporteringen av organisering av Copenhagen
2021 - WorldPride och EuroGames.
2. Kommunfullmäktige godkänner budgeten för Copenhagen 2021 – WorldPride och
EuroGames och ger kommunstyrelsen i uppdrag att inarbeta den i förslaget till Malmö
stads budget för 2021.

Beslutsunderlag

SIGNERAD

2020-08-12



[Här kommer namnet på de handlingar som ligger till grund för beslutsförslaget hämtas in
automatiskt. Du behöver inte skriva något under denna rubrik.]
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Beslutsplanering

Kommunstyrelseberedningen 2020-08-12
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-17
Kommunstyrelsen 2020-08-19
Kommunfullmäktige 2020-09-03
Beslutet skickas till

Fritidsnämnden
Tekniska nämnden
Stadskontoret, avdelningen för intern ledning och stöd
Stadskontoret, ekonomiavdelningen
Stadskontoret, avdelningen för omvärld och näringsliv
Ärendet

Den nya projektorganisationen för evenemanget Copenhagen 2021 - WorldPride och EuroGames gör med detta ärende den återrapportering som beslutades av kommunfullmäktige i
samband med att förslaget till projektorganisation godkändes STK 2019-1554.
Projektet har genom beslut fördelats på tre nämnder; fritidsnämnden, tekniska nämnden samt
kommunstyrelsen. Respektive nämnd har ansvar för tilldelade delprojekt, kommunstyrelsen
ansvarar dessutom för övergripande ansvarsområden som kommunikation, värdskap och
säkerhet.
Projektkostnader och intäkter
Respektive nämnd har budgeterat för kostnaderna som delprojekt och ansvarsområde innebär,
dessa tillsammans utgör projektets kostnadsbild. Omorganiseringen av projektet som
genomfördes tidigare under 2020, medförde en översyn av helheten och projektorganisationen
presenterar nu det underlag som redogör för projektets kostnader inom samtliga
ansvarsområden och delprojekt. I en tidigare version av budget som presenterats, redogjordes
för översiktliga kostnader att genomföra ett evenemang. I projektorganisationens reviderade
kostnadsberäkning är även evenemangets aktiviteter inom Folkets Park och Human Rights
Forum upptagna. Projektorganisationen bedömer att effektiviseringar inom budget behöver ske
fortsatt, bland annat på grund av att det i nuläget inte går att bedöma intäktsunderlaget.
Projektorganisationen bedömer att det finns en intäktspotential i att evenemanget engagerar
aktörer att delta och bidra. WorldPride och Eurogames är etablerade evenemang och samtal
pågår för att engagera intressenter i både aktiviteter och resurser. Precis som för så många andra
evenemang påverkas förutsättningarna av restriktioner som införts för att förhindra spridning av
sjukdomen covid-19. Utifrån erfarenhet av tidigare evenemang gjordes bedömningen att den här
typen av evenemang kan inbringa 4-6 miljoner kronor i intäkter. Följderna av pågående covid19-pandemi innebär att intäktsprognoser är osäker och behöver följas upp löpande. Tillsammans
med evenemangsägaren Happy Copenhagen och medarrangören Malmö Pride fortsätter arbetet
att möta upp kostnader med extern finansiering.
Linjeverksamheterna som är engagerade i projektet ska så långt det är möjligt integrera arbetet i
den ordinarie verksamheten. Det innebär att projektet prioriteras inom ordinarie verksamhets
kapacitet för att leverera resultat.
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Kostnaderna för genomförande av evenemanget uppgår till 30,3 miljoner kronor.
Tekniska nämnden
Delprojektet Publikt vilket innebär att samarbeta med föreningen Malmö Pride om bland annat
vilka platser i staden som evenemanget ska äga rum och det innehåll som ska erbjudas på
respektive plats. Tekniska nämndens budget uppgår till 19,7 miljoner kr.
Tekniska nämnden har inkommit med effektmål för de publika delarna av Copenhagen 2021:
 Malmö stads medverkan ska bidra till stadens höga ambitioner gällande öppenhet,
tolerans och främjandet av lika rättigheter och levnadsmöjligheter för malmöborna och
Malmös besökare.
 Med WorldPride ska en positionsförflyttning ske när det gäller kunskap och bemötande
så att Malmö blir en av världens bästa städer att leva och bo i som HBTQIA+-person.
 Evenemanget Copenhagen 2021 ska skapa intresse för att fler arrangörer vill förlägga
sina evenemang till Malmö.
 Evenemanget Copenhagen 2021 ska stärka Malmö som besöksdestination.
Fler aktörer är engagerade i de publika delarna av evenemanget och Malmö Pride ansvarar för
samordning av aktörers och organisationers medverkan till programmet. Det innebär att
kulturinstitutioner, föreningar och andra aktörer genomför program i Prides och EuroGames
anda och tema i olika samarbetskonstellationer. Malmö Pride ansvarar för Pride House, den
centrala mötesplatsen för samtal, aktiviteter och folkbildning.
Fritidsnämnden
Fritidsnämnden är ansvarig för delprojektet EuroGames som innebär att fyra sporter kommer att
genomföras i Malmö. EuroGames är tillsammans med WorldPride det gemensamma
evenemanget och WorldPride kommer att vara synligt på Stadionområdet där tävlingarna sker,
precis som att aktiviteter under WorldPride kommer att ske i EuroGames anda inför att
tävlingarna startar. Fritidsnämndens budget uppgår till 2,6 miljoner
Fritidsförvaltningen har inkommit med effektmål för EuroGames:
 Malmö stads medverkan ska bidra till stadens höga ambitioner gällande öppenhet,
tolerans och främjandet av lika rättigheter och levnadsmöjligheter för malmöborna och
Malmös besökare.
 Evenemanget Copenhagen 2021 ska skapa intresse för att fler arrangörer vill förlägga
sina evenemang till Malmö.
 Evenemanget Copenhagen 2021 ska stärka Malmö som besöksdestination.
Kommunstyrelsen
Human Rights Forum är en del av WorldPride och dess avslutande del, Human Rights Forum
Summit, kommer att hållas i Malmö. Kommunstyrelsen ansvarar för delprojektet och arrangerar
tillsammans med Happy Copenhagen och Malmö Pride ett forum som samlar politiker,
specialister och människorättsorganisationer från hela världen att arbeta med frågor inom temat
”Borders, refugees and immigration” ur ett hbtqi-perspektiv. Malmös del av forumet hålls den
20:e augusti 2021. Kommunstyrelsens budget för Human Rights Forum uppgår till 525 000 kr
Kommunstyrelsen har följande effektmål för delprojektet:
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Human Rights Forum ska vara en manifestation för hbtqi-rättigheter och mänskliga
rättigheter i Malmö och resten av världen.
Human Rights Forum ska öka kunskapen om och synliggöra de inskränkningar i hbtqipersoners rätt till liv och hälsa som driver många människor på flykt undan förtryck och
förföljelse på grund av sexuell läggning eller könsuttryck.
Human Rights Forum ska leverera ett evenemang som samlar internationella deltagare
och talare från människorättsorganisationer, politiker och andra intressenter.

Det fjärde delprojektet, intern hbtqi-utbildning, är också kommunstyrelsens ansvar. Fokus på den
kunskapshöjande insatsen är att integrera hbtqi-perspektivet i pågående antidiskriminerings- och
likabehandlingsprogram genom att använda etablerade metoder och samarbetsytor. Ett antal
aktiviteter genomförs fram till evenemanget, både för medarbetare och Malmöbor.
Kommunstyrelsens budget för utbildning uppgår till 300 000 kr, vilket kommer att ansökas via
statsbidrag för ökad kunskap om hbt-personers situation.
 WorldPride ska vara en manifestation för hbtqi-rättigheter och mänskliga rättigheter i
Malmö och resten av världen.
 En positionsförflyttning ska ske när det gäller kunskap, öppenhet och inkludering så att
Malmö blir en av världens bästa städer att bo och leva i som hbtqi-person
Ansvarsområdena säkerhet, kommunikation och värdskap har uppdrag inom evenemanget och
hanteras i linjeorganisationen men samordnas av projektledningen. Kommunstyrelsens ansvar att
stödja samtliga nämnder och styrelser i att integrera hbtqi-perspektiv i verksamheter och i
budgetprocess ligger inom uppdraget att arbeta med antidiskriminering. Kommunstyrelsens
budget för ansvarsområdena säkerhet, kommunikation och värdskap upp går till 7,5 miljoner kr.
Projektorganisation
Kommunstyrelsen har ansvar att evenemanget upplevs som sammanhållet och har
samordningsansvar inom staden för delprojekten. Uppdraget att omorganisera
projektorganisationen tog också fasta på att riskanalysen uppmärksammat behovet av att
evenemanget ska så långt det är möjligt inarbetas i linjeorganisationen. På så sätt har projektet nu
förankrats i verksamheter som har ansvar inom projektet. Kommunstyrelsen leder projektarbetet
genom en operativ projektgrupp som består av delprojektledare samt ansvariga för
kommunikation och säkerhet. Den operativa projektgruppen rapporterar till styrgruppen som
består av fritidsdirektör (sammankallande), fastighets- och gatudirektör, kulturdirektör samt
näringslivsdirektör.
Projektorganisationens pågående arbete är ett transparent samarbete mellan Malmö stad och
Malmö Pride med ömsesidigt förtroende. Förberedelserna förlöper enligt plan för att erbjuda
WorldPride och EuroGames i två länder i ett och samma evenemang. Vårens världsläge har gett
nya arbetsmetoder och aspekter på arbetet och projektet har stärkts i att hitta lösningar som
fungerar på båda sidor sundet. Projektorganisationens fokus är att tillsammans skapa ett
evenemang där mänskliga rättigheter, glädje, sport, kultur och folkbildning står i fokus samtidigt
som Malmö stärks som besöksdestination liksom att Köpenhamn och Malmö gemensamt
profilerar sig som gemensam global destination och plats för megaevenemang.
Stadskontorets bedömning
Stadskontoret bedömer att den nya projektorganisationen som beslutades av
kommunfullmäktige i februari 2020 har visat sig fungera väl för att såväl koordinera stadens
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samlade engagemang som för att förbereda de olika delprojekten.
Malmö stads samarbete med Malmö Pride har utvecklats positivt och samarbetsformer, roller
och ansvar har förtydligats. Även samarbetet med Happy Copenhagen fungerar väl.
Stadskontoret bedömer att nämndernas budgetar är väl genomarbetade. Dock bör det finnas
möjligheter till ökad extern finansiering. Projektorganisationen tillsammans med Malmö Pride
bör därför fortsatt sträva efter att öka den externa finansieringen samt kontinuerligt arbeta med
effektiviseringar inom ramen för projektets budget.
Ansvariga

Micael Nord Näringslivsdirektör
Lotta Liedberg Sekreterare
Andreas Norbrant Stadsdirektör

