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World Pride och Euro Games 2021
FRI-2020-765
Sammanfattning

Copenhagen Pride har med stöd av Köpenhamns kommun, Malmö stad och Region Skåne
ansökt och vunnit värdskapet för World Pride 2021. Pan Idraet har gjort en motsvarande
ansökan om värdskapet för EuroGames 2021, vilket de också vann. EuroGames i Malmö
hanteras av Malmö stad och Pan Idraet (Happy Copenhagen) i samverkan. Fritidsnämnden
har inom Malmö stad tilldelats ansvaret för EuroGames.
Förslag till beslut

1. Fritidsnämnden anhåller om ekonomiska medel hos kommunfullmäktige för
förberedelser och genomförandet av EuroGames 2021 med 250 tkr för år 2020 samt
2 350 tkr för år 2021.

Beslutsunderlag
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Beslutsplanering

Fritidsnämndens ordförandeberedning 2020-03-24
Fritidsnämndens Arbetsutskott 2020-04-02
Fritidsnämnden 2020-04-08
Fritidsnämndens ordförandeberedning 2020-04-21
Fritidsnämndens Arbetsutskott 2020-04-29
Fritidsnämndens ordförandeberedning 2020-06-02
Fritidsnämndens Arbetsutskott 2020-06-11
Fritidsnämnden 2020-06-17
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Ärendet

Bakgrund

SIGNERAD

Copenhagen Pride har, med stöd av Köpenhamns kommun, Malmö stad (STK-2017-390) och
Region Skåne, ansökt om och vunnit värdskapet för World Pride 2021. Pan Idraet, har gjort en
motsvarande ansökan om värdskapet för EuroGames 2021, vilket de också vann. Båda dessa
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organisationer är medlemmar i Inter Pride och EGLSF (European Gay Lesbian Sport
Federation), som äger respektive arrangemang. World Pride äger rum den 12–22 augusti 2021
och EuroGames den 18–20 augusti 2021.
Det första World Pride arrangemanget anordnades i Rom 2000. Därefter har World Pride
arrangerats i bland annat London (2012), Toronto (2014), Madrid (2017) samt i New York
(2019). EuroGames arrangerades senast i Rom år 2019.
Happy Copenhagen är en samarbetsorganisation för Copenhagen Pride och Pan Idraet, som
stöds och drivs i nära samarbete med Köpenhamns kommun och region Huvudstaden.
Malmös hbtqia+ organisation Malmö Pride och Malmö stad är den svenska sidans
samarbetspartners för arrangemangen. Malmö Pride fungerar som arrangemangsägare i Malmö
för World Pride och Malmö stad som genomförandeorganisation. EuroGames i Malmö hanteras
av Malmö stad och Pan Idraet (Happy Copenhagen) i samverkan.
World Pride och EuroGames är de två största arrangemangen inom den hbtqia+ relaterade
sfären i världen och kommer att attrahera många deltagare, besökare, boende och media till
Köpenhamn och Malmö.
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt möte den 15 januari 2020 att ge kommunstyrelsen,
fritidsnämnden samt tekniska nämnden i uppdrag att i nära samarbete 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. Fritidsnämndens ansvar är
EuroGames 2021.
EuroGames 18–20 augusti 2021 i Malmö
Pan Idraet är ägare av EuroGames 2021 och totalt är det 29 idrotter som ska delta, varav 3–4
kommer att genomföras i Malmö.
Fritidsförvaltningen har kontinuerlig kontakt med Pan Idraet och för konkreta samtal angående
de idrotter som ska förläggas till Malmö. Idrotter som planeras att genomföras i Malmö är
ishockey, roller derby, basketboll samt konståkning. Inga avtal är dock undertecknade än.
Fritidsförvaltningen för även samtal med lokala idrottsarrangörer i respektive idrott.
Fritidsförvaltningen planerar tillsammans med Pan Idraet för att aktuella idrotter ska ha sin
hemvist på Stadionområdet, där de publika anläggningarna finns. Ett sammanhållet arrangemang
på Stadionområdet gör att aktuella idrotter kan samverka och uppmärksamheten för respektive
idrott blir betydligt större samt att kulturella aktiviteter genom World Pride blir betydligt enklare
att genomföra.
Fritidsförvaltningens bedömning är att en projektledare måste tillsättas, som kan hålla ihop
ansvaret för arenaanpassningar/infrastruktur/marknadsföring, kontakt med Pan Idraet, kontakt
internt Malmö stad, kontakt med lokala idrottsarrangörer samt ge EuroGames 2021 synlighet i
staden tillsammans med World Pride.
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Nedan anhåller fritidsnämnden om ekonomiska medel för kostnader som uppstår före och
under EuroGames 2021.
Kostnader
Projektledare 50 % under tiden 200801–210930
Kommunikatör 25 % under tiden 210101–210930
Arenaanpassningar/Infrastruktur/aktivering/publikområde inkl. drift
Lokal marknadsföring inklusive citydress gällande EuroGames
Ersättning lokala arrangörer
Övrigt
Totalt

2020
150 000
0
0
50 000
0
50 000
250 000

2021
250 000
120 000
1 150 000
500 000
180 000
150 000
2 350 000

Ansvariga

[Här kommer namnet på de chefer som i systemet har godkänt ärendet inför nämnd att hämtas
in automatiskt. Du behöver bara skriva något under denna rubrik om du INTE kommer att få
ärendet godkänt digitalt.]

