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Sammanfattning

Evenemanget WorldPride och EuroGames har anpassats så att formatet är genomförbart
utifrån de restriktioner som gäller på grund av covid-19-pandemin. Det innebär att leverans
kommer att ske i både fysiskt och digitalt format. Kommunstyrelsen tar över ansvaret för
tekniska produktionen som också omfattar digitalisering.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen beslutar att anslå 5 300 000 kronor till stadskontoret, omvärlds- och
näringslivsavdelningen, som resurser för teknisk produktion och digitalisering inom
evenemanget WorldPride och EuroGames med finansiering ur kommunstyrelsens anslag
till förfogande.
2. Kommunstyrelsen beslutar att anslå 500 000 kronor till Malmö Pride för förstärkning av
WorldPride House med finansiering ur kommunstyrelsens anslag till förfogande.
3. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja ansökningarna om 100 000 kronor i
verksamhetsbidrag till vardera Inkonst och Panora som stöd för teknisk produktion och
digitalisering inom ”Konst och kultur” i WorldPride-programmet med finansiering ur
kommunstyrelsens anslag till förfogande.
4. Kommunstyrelsen anmodar fritidsnämnden och tekniska nämnden att inkomma med
ärende avseende återlämning av de tilldelade medel för evenemanget WorldPride och
EuroGames som inte kommer att förbrukas.
Beslutsunderlag
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Beslutet skickas till

Fritidsnämnden
Fritidsnämnden
Inkonst
Panora
Avdelning för intern ledning och stöd
Ekonomiavdelningen
Omvärlds- och näringslivsavdelningen
Ärendet

Sedan 11 mars 2020 har WorldPride och EuroGames planerats under en pandemi. Det har
inneburit omprövningar och omprioriteringar och en ständig bevakning över hur pandemin
påverkar världen. Under hösten 2020 förberedde projektorganisationen för tre scenarion:
1) Ett fysiskt evenemang med förväntat antal besökare på plats.
2) Ett hybridevenemang där det som kan genomförs på plats och där programmet även är
tillgängligt digitalt för deltagare och publik som inte kan närvara, samt
3) Ett digitalt evenemang.
I mars togs beslut att evenemanget ska genomföras under scenario två. Ett första steg var att
tillsammans med Malmöfestivalen planera för scenakter på Mölleplatsen, samt i Slottsparken där
även andra aktiviteter som till exempel familjeområdet skulle vara. Vid påskveckan stod det klart
att leveranser av vaccin till Sverige gav påverkan på vaccinationsmålet som först senarelades till
15 augusti 2021. Dessutom rekommenderades inte längre personer under 65 år att ta två av de
fyra vaccinen som finns tillgängliga. Smittspridningen ökade vid den här tiden i Sverige vilket
ökade belastningen på vården ytterligare och regeringen senarelade besked om eventuella
lättnader i restriktioner, vilket innebar att polistillstånd för allmän sammankomst endast beviljas
till folksamling om åtta personer fortsatte att gälla. Detta sammantaget innebar att det inte längre
fanns tid att avvakta nya besked för att leverera ett publikt evenemang i parkerna. Planeringen
justerades till att inte erbjuda scenakter i parkerna och att ytterligare öka det digitala utbudet.
Programpunkter kommer att erbjudas till besökare och publik på plats utifrån restriktionerna.
Evenemanget utgår från fyra likvärdiga pelare:
1) Konst och Kultur
2) EuroGames som är idrottstävlingar samt andra arrangemang inom ramen för
inkluderande idrott
3) Pride som är firandet och synliggörandet, här ingår Paraden och livemusiken
4) Mänskliga rättigheter där även mötet om flyktingar, gränser och immigration den 20
augusti ingår.
Förberedelserna fortgår och WorldPride och EuroGames 2021 blir ett hybridevenemang i både
Malmö och Köpenhamn. Evenemanget i Malmö genomförs inom ramen för scenario två, dock
utan scenakter i parkerna, vilket innebär att uppdraget att genomföra produktionen kvarstår men
att den tekniska leveransen förstärks med ytterligare sändningar och interaktiva moment. För att
leverera ett evenemang som har internationell räckvidd är det nödvändigt att förstärka det
digitala formatet.
Kommunstyrelsen ansvarar bland annat för stödet till delprojekt Human Rights Forum, värdskap,
kommunikation samt säkerhet. Detta ansvar behöver utökas till att även omfatta ansvaret för
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den tekniska produktionen inklusive digitalisering av bland annat Summit on Refugees, Borders
& Immigration inom Human Rights Forum samt programutbud inom WorldPride House. Det
sker i nära samarbete med fastighet- och gatukontoret genom att göra avrop av
produktionsteknisk samordning samt bistånd i upphandling.
För att förstärka evenemangets konst- och kulturdel har föreningarna Inkonst och Panora
inkommit med ansökan om verksamhetsbidrag för produktionsteknisk förstärkning. Dessa delar
kompletterar WorldPride-programmet på ett positivt sätt och bidrar till att förstärka de
turistekonomiska effekterna.
Förutom kommunstyrelsen har tekniska nämnden och fritidsnämnden tilldelats delprojekt.
Tekniska nämnden har ansvar för delprojekt Publik. Inom detta delprojekt ingår bland annat att
samarbeta med arrangören Malmö Pride om de platser i staden som evenemanget ska äga rum
på och det innehåll som skall erbjudas. Då samtliga planerade scenakter inte kommer levereras
till följd av restriktioner så kommer tekniska nämnden inte förbruka de medel som avser
kostnader för dessa scenproduktioner.
Fritidsnämnden ansvarar för delprojekt EuroGames. Beslut om vilka tävlingar som kommer
genomföras i Malmö kommer i början av juli. I de fall tävlingar inte blir av kommer även
fritidsnämnden ha lägre kostnader för arrangemanget än beräknat.
Den förändrade inriktningen innebär därmed att två nämnder, tekniska nämnden och
fritidsnämnden, kommer att ha lägre kostnader än budgeterat. Båda nämnderna har i budget
2021 tillförts resurser för sin del av evenemanget. Samtidigt ökar kostnaderna för stadskontoret
som får ansvar för den tekniska produktionen och digitaliseringen av evenemanget.
Fastighets- och gatukontoret och fritidsförvaltningen kommer att beräkna hur mycket
kostnaderna minskar till följd av förändringarna. Grovt uppskattat kan kostnadsminskningarna
beräknas till cirka 13-15 miljoner kronor. Kommunstyrelsen föreslås anmoda nämnderna att
återlämna de tilldelade medel som nämnderna inte kommer att förbruka avseende WorldPride
och EuroGames.
För kommunstyrelsen kommer förändringarna istället innebära att kostnaderna ökar med
5 300 000 kronor när stadskontoret får ansvar för teknisk produktion och digitalisering.
Förslaget är att stadskontoret tillförs utökade resurser med motsvarande belopp. I samband med
ekonomisk prognos beräknades ett överskott om 23 miljoner kronor för kommunstyrelsens
anslag till förfogande. Förslaget är därför att resursförstärkningen till stadskontoret finansieras
genom detta anslag.
Förslaget är också att förstärka WorldPride House med 500 000 kronor genom ett
verksamhetsbidrag till Malmö Pride samt tilldela föreningarna Inkonst och Panora vardera
100 000 kronor som stöd till produktionsteknisk förstärkning med finansiering ur
kommunstyrelsens anslag till förfogande.
När tekniska nämnden och fritidsnämnden inkommer med beslut om att återlämna ej
förbrukade medel avseende evenemanget föreslås att dessa medel överförs till kommunstyrelsens
anslag till förfogande.
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Stadskontoret förordar att kommunstyrelsen beslutar att anslå 5 300 000 kronor till
stadskontoret, omvärlds- och näringslivsavdelningen, som resurser för teknisk produktion och
digitalisering inom evenemanget WorldPride och EuroGames med finansiering ur
kommunstyrelsens anslag till förfogande.
Vidare föreslås kommunstyrelsen besluta att anslå 500 000 kronor till Malmö Pride för
förstärkning av WorldPride House samt 100 000 kronor vardera till Inkonst och Panora som
stöd för teknisk produktion och digitalisering inom ”Konst och kultur” i WorldPrideprogrammet med finansiering ur kommunstyrelsens anslag till förfogande.
Kommunstyrelsen föreslås också anmoda fritidsnämnden och tekniska nämnden att inkomma
med ärende avseende återlämning av de tilldelade medel för evenemanget WorldPride och
EuroGames som inte kommer att förbrukas.
Ansvariga

Micael Nord Näringslivsdirektör
Magdalena Bondeson Sektionschef
Andreas Norbrant Stadsdirektör

