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Malmö stad

Kommunfullmäktige
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-02-06 kl. 13:00-19:15

Plats

Rådhuset, Sessionssalen

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S)
Magnus Olsson (SD)
Peter Ollén (M)
Stefan Robert Plath (SD)
Simon Chrisander (L)
Mohamed Yassin (MP)
Anders Rubin (S)
Josefin Anselmsson Borg (M)
Gunilla Ryd (V)
Anton Sauer (C)
Carina Nilsson (S) (Ordförande)
Lars-Johan Hallgren (SD)
David Blomgren (M)
Sedat Arif (S)
Anders Pripp (SD)
Helena Grahn (M)
Anders Andersson (V)
Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Sara Wettergren (L)
Torbjörn Tegnhammar (M)
Ilvars Hansson (SD)
Stefana Hoti (MP)
Ilmar Reepalu (S)
Farishta Sulaiman (M)
Sadiye Altundal (V)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Sofia Hedén (S)
Kay Lennart Wictorin (C)
Håkan Fäldt (M)
Björn Gudmundsson (S) (Vice ordförande)
Emma-Lina Johansson (V)
John Roslund (M)
Roko Kursar (L)
Juan-Tadeo Espitia (S)
Helena Nanne (M)
Lisbeth Persson Ekström (SD)
Måns Berger (MP)

Underskrifter

Sekreterare

............................................

Daniel Svartek
Ordförande

Justerande

...........................................

…………………………………

Carina Nilsson

Björn Gudmundsson §25
delvis §26 och §27

...........................................

…………………………………

Sedat Arif §1-17

Helena Grahn
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Eva Ann-Britt Sjöstedt (S)
Anders Skans (V)
Arwin Sohrabi (S)
Tony Rahm (M)
Anders Olin (SD)
Christina Wessling (S)
John Eklöf (M)
Jan Olsson (S)
Eva Hallén (SD)
Eva Christina Bertz (L)
Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S)
Charlotte Bossen (C)
Anja Nordberg Sonesson (M) (Andre vice ordförande)
Dündar Güngör (S)
Rickard Åhman Persson (SD)
Susanne Jönsson (S) ersätter Andréas Schönström (S)
Harris Cheema (S) ersätter Frida Trollmyr (S)
Nils Anders Nilsson (S) ersätter Elin Kramer (S)
Peter Johansson (S) ersätter Rose-Marie Carlsson (S)
Birgit Hansson (S) ersätter Carina Svensson (S)
Linda Obiedzinski (M) ersätter Nicola Rabi (M)
Anna Isaksson (SD) ersätter Jörgen Grubb (SD)
Boel Pettersson (V) ersätter Hanna Kristina Thomé (V)
Carin Gustafsson (V) ersätter Daniel Sestrajcic (V)
Övriga närvarande

Daniel Svartek (Sekreterare)
Louise Lagerlund (Stadsjurist)
Pernilla Mesch (Administrativ sekreterare)
Johanna Härdig (Administrativ sekreterare)

Utses att justera

Sedat Arif §1-17
Helena Grahn

Justeringen

2020-02-20

Protokollet omfattar

§13
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13

Organisering World Pride 2021

STK-2019-1554
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.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
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.
Beslutsgång
Katrin Stjernfeldt Jammeh, Anders Andersson och Charlotte Bossen yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Helena Nanne och Charlotte Bossen yrkar bifall till M:s och C:s gemensamma reservation i
kommunstyrelsen, att det tillsätts en politisk styrgrupp bestående av presidiet från
kommunstyrelsen, tekniska nämnden och fritidsnämnden.
Katrin Stjernfeldt Jammeh yrkar avslag på Helena Nannes m.fl. yrkande.
Magnus Olsson yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer först kommunstyrelsens förslag under proposition, bifall mot avslag, och
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finner att kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning. De
ledamöter som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja, de ledamöter som vill avslå
kommunstyrelsens förslag röstar nej. Vinner nej har kommunfullmäktige beslutat att avslå
förslaget.
Omröstning genomförs med omröstningsapparat och utfaller med 50 ja-röster mot 11 nejröster. Voteringslista 1, bilaga 7. Kommunfullmäktige har således beslutat att bifalla
kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer sedan tilläggsförslaget under proposition, bifall mot avslag, och finner att
kommunfullmäktige beslutat att avslå tilläggsförslaget.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning. De
ledamöter som vill avslå tilläggsförslaget röstar ja, de ledamöter som vill bifalla
tilläggsförslaget röstar nej. Vinner nej har kommunfullmäktige beslutat att bifalla
tilläggsförslaget.
Omröstning genomförs med omröstningsapparat och utfaller med 34 ja-röster mot 16 nejröster och 11 nedlagda röster. Voteringslista 2, bilaga 8. Kommunfullmäktige har således
beslutat att avslå tilläggsförslaget.
Reservationer och särskilda yttranden
Mot kommunfullmäktiges beslut har Magnus Olsson (SD) inkommit med en gruppreservation.
Reservationen intas som bilaga 9 till kommunfullmäktiges protokoll.
Mot kommunfullmäktiges beslut anmäler Håkan Fäldt (M) gruppreservation.
Mot kommunfullmäktiges beslut anmäler Charlotte Bossen (C) gruppreservation.
Beslutet skickas till

Samtliga nämnder och bolagsstyrelser
Omvärlds- och näringslivsavdelningen
Beslutsunderlag









Förslag till beslut KS 200115 §28 med Reservation (M+C) och (SD)
Förslag till beslut KSAU 200113 §36
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200108 Organisering World Pride 2021
Organisation och uppdrag World Pride och Eurogames 191128
Workshop 1 190823
Riskanalys WP. Underlag från workshop 1 - inför workshop 2
Skiss ny organisation World Pride 191129

Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2020-02-06

Kommunfullmäktige
Voteringslista: §13
Ärende:

Organisering World Pride 2021, STK-2019-1554

Voteringslist(or)
Bilaga 7
Ledamot

Ja

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), Ledamot
Magnus Olsson (SD), Ledamot
Peter Ollén (M), Ledamot
Stefan Robert Plath (SD), Ledamot
Simon Chrisander (L), Ledamot
Mohamed Yassin (MP), Ledamot
Anders Rubin (S), Ledamot
Josefin Anselmsson Borg (M), Ledamot
Gunilla Ryd (V), Ledamot
Anton Sauer (C), Ledamot
Carina Nilsson (S), Ordförande
Lars-Johan Hallgren (SD), Ledamot
David Blomgren (M), Ledamot
Sedat Arif (S), Ledamot
Anders Pripp (SD), Ledamot
Helena Grahn (M), Ledamot
Anders Andersson (V), Ledamot
Mubarik Mohamed Abdirahman (S), Ledamot
Sara Wettergren (L), Ledamot
Torbjörn Tegnhammar (M), Ledamot
Ilvars Hansson (SD), Ledamot
Stefana Hoti (MP), Ledamot
Ilmar Reepalu (S), Ledamot
Farishta Sulaiman (M), Ledamot
Sadiye Altundal (V), Ledamot
Nima Gholam Ali Pour (SD), Ledamot
Sofia Hedén (S), Ledamot
Kay Lennart Wictorin (C), Ledamot
Håkan Fäldt (M), Ledamot
Björn Gudmundsson (S), Vice ordförande
Emma-Lina Johansson (V), Ledamot
John Roslund (M), Ledamot
Roko Kursar (L), Ledamot
Juan-Tadeo Espitia (S), Ledamot
Helena Nanne (M), Ledamot

X

Nej

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Avstår
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Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2020-02-06

Kommunfullmäktige
Lisbeth Persson Ekström (SD), Ledamot
Måns Berger (MP), Ledamot
Eva Ann-Britt Sjöstedt (S), Ledamot
Anders Skans (V), Ledamot
Arwin Sohrabi (S), Ledamot
Tony Rahm (M), Ledamot
Anders Olin (SD), Ledamot
Christina Wessling (S), Ledamot
John Eklöf (M), Ledamot
Jan Olsson (S), Ledamot
Eva Hallén (SD), Ledamot
Eva Christina Bertz (L), Ledamot
Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S), Ledamot
Charlotte Bossen (C), Ledamot
Anja Nordberg Sonesson (M), Andre vice ordförande
Dündar Güngör (S), Ledamot
Rickard Åhman Persson (SD), Ledamot
Susanne Jönsson (S), Ersättare
Harris Cheema (S), Ersättare
Nils Anders Nilsson (S), Ersättare
Peter Johansson (S), Ersättare
Birgit Hansson (S), Ersättare
Linda Obiedzinski (M), Ersättare
Anna Isaksson (SD), Ersättare
Boel Pettersson (V), Ersättare
Carin Gustafsson (V), Ersättare
Resultat

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
50
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Ledamot

Ja

Nej

Avstår

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), Ledamot
Magnus Olsson (SD), Ledamot
Peter Ollén (M), Ledamot
Stefan Robert Plath (SD), Ledamot
Simon Chrisander (L), Ledamot
Mohamed Yassin (MP), Ledamot
Anders Rubin (S), Ledamot
Josefin Anselmsson Borg (M), Ledamot
Gunilla Ryd (V), Ledamot
Anton Sauer (C), Ledamot
Carina Nilsson (S), Ordförande

X

Bilaga 8

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2020-02-06

Kommunfullmäktige
Lars-Johan Hallgren (SD), Ledamot
David Blomgren (M), Ledamot
Sedat Arif (S), Ledamot
Anders Pripp (SD), Ledamot
Helena Grahn (M), Ledamot
Anders Andersson (V), Ledamot
Mubarik Mohamed Abdirahman (S), Ledamot
Sara Wettergren (L), Ledamot
Torbjörn Tegnhammar (M), Ledamot
Ilvars Hansson (SD), Ledamot
Stefana Hoti (MP), Ledamot
Ilmar Reepalu (S), Ledamot
Farishta Sulaiman (M), Ledamot
Sadiye Altundal (V), Ledamot
Nima Gholam Ali Pour (SD), Ledamot
Sofia Hedén (S), Ledamot
Kay Lennart Wictorin (C), Ledamot
Håkan Fäldt (M), Ledamot
Björn Gudmundsson (S), Vice ordförande
Emma-Lina Johansson (V), Ledamot
John Roslund (M), Ledamot
Roko Kursar (L), Ledamot
Juan-Tadeo Espitia (S), Ledamot
Helena Nanne (M), Ledamot
Lisbeth Persson Ekström (SD), Ledamot
Måns Berger (MP), Ledamot
Eva Ann-Britt Sjöstedt (S), Ledamot
Anders Skans (V), Ledamot
Arwin Sohrabi (S), Ledamot
Tony Rahm (M), Ledamot
Anders Olin (SD), Ledamot
Christina Wessling (S), Ledamot
John Eklöf (M), Ledamot
Jan Olsson (S), Ledamot
Eva Hallén (SD), Ledamot
Eva Christina Bertz (L), Ledamot
Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S), Ledamot
Charlotte Bossen (C), Ledamot
Anja Nordberg Sonesson (M), Andre vice ordförande
Dündar Güngör (S), Ledamot

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2020-02-06

Kommunfullmäktige
Rickard Åhman Persson (SD), Ledamot
Susanne Jönsson (S), Ersättare
Harris Cheema (S), Ersättare
Nils Anders Nilsson (S), Ersättare
Peter Johansson (S), Ersättare
Birgit Hansson (S), Ersättare
Linda Obiedzinski (M), Ersättare
Anna Isaksson (SD), Ersättare
Boel Pettersson (V), Ersättare
Carin Gustafsson (V), Ersättare
Resultat

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
34

16

11

8
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Bilaga 9

Reservation
Kommunfullmäktige 2020-02-06
Ärende: STK-2019-1554

Organisering World Pride 2021
Kostnaderna för World Pride stiger hela tiden. Nu är tanken att nämnderna ska
redovisa hur World Pride påverkar deras verksamhet och vad kostnaderna blir.
Redan nu står det klart att kostnaderna för World Pride för år 2020 och 2021 kommer
bli 32,5 miljoner kr varav 21,3 miljoner är helt ofinansierat.
Sverigedemokraterna menar att det är helt orimligt att kommunen arrangerar dessa
mångmiljonsarrangemang samtidigt som det saknas resurser för välfärden. Det går
inte att genomföra besparingar på äldreomsorgen, som är ett kommunalt ansvar, och
samtidigt finansiera dessa arrangemang.
Malmö stad har även enorma underskott inom socialtjänsten. Arbetsmarknads- och
socialförvaltningen följer en åtgärdsplan för att få ekonomin i balans, vilket innebär att
stadens socialsekreterare är överbelastade.
Att i denna situation finansiera ett arrangemang som inte ens ger kommunen några
direkta intäkter är oansvarigt. Det framgår tydligt att styret i Malmö nedprioriterar
välfärden. Äldreomsorgen, skolan och socialt utsatta får stå tillbaka så
Socialdemokraterna och Liberalerna kan få en möjlighet att paradera och festa några
dagar.
Vi sverigedemokrater står upp för välfärden. Vi förstår mycket väl att det som ligger
inom kommunens ansvar ska prioriteras framför festivaler och fester med orimliga
prislappar. Barnen ska få en bra skolgång. Arbetslösa ska få stöd för att börja jobba
och få en inkomst. Äldre ska få en värdig ålderdom. Kommunen ska göra det som
man enligt lagstiftningen är skyldig medborgarna. Kommunen är inte skyldig att
spendera mer än 30 miljoner kr på en fest.
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Vi Sverigedemokrater yrkade avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut.

Då vårt yrkande ej vann gehör reserverar vi oss i ärendet.

____________________________
Magnus Olsson, gruppledare (SD)

Förslag till förnyad organisation och
uppdrag för genomförande av
World Pride och EuroGames 2021

Upprättad
Datum:
Version:
Ansvarig:
Förvaltning:
Enhet:

2019-12-16
1.0
Gunnar Bergström
Stadskontoret
Arbetsmarknad och migration
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2 │ Förslag till organisation och uppdrag för World Pride och EuroGames 2021

Bakgrund
Projektorganisationen för genomförandet av World Pride och EuroGames
2021 fick i uppdrag i ärendet ”Inför genomförande av World Pride och EuroGames” (STK-2017-1375) att göra en återrapportering angående status i vissa
centrala frågor. Denna rapportering delgavs kommunstyrelsen i juni 2019
(STK-2019-846) och av rapporten framgår hur processen löper vidare. Kommunstyrelsen beslutade godkänna rapporten samt begärde en förnyad rapport/avstämning av den fortsatta processen senast i juni 2020.
Det framgår av återrapporteringen att projektledaren upphandlat revisionsbyrån EY (Ernst & Young) för att genomföra en riskanalys avseende ekonomi,
tid, personal, kommunikation m.m. EY har nu genomfört en riskanalys och
den ligger till grund för förslag till förnyad projektorganisation med förtydligande av ansvar och uppdrag inom Malmö stads organisation.

Malmö stads roll i samverkan med andra aktörer
Samarbetsorganisationen Happy Copenhagen, som upprättats av Copenhagen
Pride och Pan Idreat, är evenemangsägare av World Pride och EuroGames
2021. Den övergripande projektsamordningen och festivalledningen är placerad i Köpenhamn genom ett projektsekretariat.
Malmö Pride är samarbetspart till Happy Copenhagen och evenemangsägare
på den svenska sidan.
För att World Pride och EuroGames 2021 ska bli framgångsrika evenemang,
krävs ett nära samarbete mellan evenemangsägarna Happy Copenhagen och
Malmö Pride och de kommunala organisationerna i Köpenhamn och Malmö.
Arbetet kräver stöd i såväl personella som ekonomiska avseenden från de kommunala organisationerna i Malmö och på den danska sidan. I ärendet ”Inför
genomförande av World Pride och EuroGames” (STK-2017-1375) fick stadskontoret därför i uppdrag att etablera en projektorganisation tillsammans med
bl.a. Malmö Pride, samt att samarbete och föra nära dialog med företrädarna på
den danska sidan.
Samverkan, rollfördelning och ansvar mellan Malmö stad och Malmö Pride regleras genom särskilt avtal. I avtalet regleras bland annat att Malmö stad ska ha
en projektledare för World Pride respektive för EuroGames, ansvara för bokningar av artister efter förslag från Malmö Pride, svara för infrastruktur för de
publika delarna, övergripande kommunikation samt för att mobilisera och hålla
samman stadens engagemang.

Den nya organisationen möter flera av de risker som
redovisas i riskanalysen
Den nya organisation som föreslås möter flera av de risker som redovisas i riskanalysen.
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En central del var risken för otydlighet i ansvar och roller i nuvarande organisation, t.ex. projektledarens ansvar och mandat, styrgruppens ansvar och mandat liksom förhållandet mellan projektorganisation och linjeorganisation. I förslaget till ny organisation möts detta genom att olika nämnder får ett helhetsansvar för Malmö stads olika delar av World Pride och EuroGames. Likaså inrättas en ny styrgrupp på direktörsnivå som också säkrar att det finns en koppling
in i stadens ledningsgrupp med samtliga förvaltnings- och bolagsdirektörer.
Denna styrgrupp ersätter MINT-gruppen som styrgrupp för World Pride och
EuroGames. Den sammanhållande projektorganisationen ansvarar för övergripande och gemensamma frågor samt säkrar att World Pride och EuroGames
olika delar utåt upplevs som ett sammanhållet evenemang.
En annan risk handlade om budget och innehållsplan. Denna risk möts genom
att de nämnder som får i uppdrag att genomföra de större delarna av evenemanget själva ansvarar för innehållsplan med tillhörande budget, något som
också ska återrapporteras till kommunstyrelsen. I återrapporteringen ska även
effektmål för de olika delarna redovisas.
Även koordinering med andra evenemang, så som t.ex. Malmöfestivalen, lyftes
som en risk. I och med att tekniska nämnden föreslås få ansvar för Malmö
stads uppdrag och delar i de publika delarna av World Pride, ligger det också
på tekniska nämnden att ansvara för denna koordinering i nära samverkan med
Malmö Pride.

Förslag till förnyad projektorganisation
Den riskanalys som genomförts av revisionsbyrån EY ligger till grund för förslag till förnyad projektorganisation med förtydligande av ansvar och uppdrag
inom Malmö stads organisation.
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, som leds av stadskontoret, säkerställer att de olika delarna hålls samman och att World Pride och EuroGames upplevs som ett sammanhåller evenemang.
Samarbetet med Malmö Pride och Happy Copenhagen hålls samman av projektorganisationen, som också ansvarar för att vårda, följa upp och ta eventuella initiativ till förändringar av de avtal som reglerar samarbetet. Varje delprojekt ansvarar för att i operativa delar samverka med Malmö Pride och Happy
Copenhagen.
Den operativa styrgruppen samlar dels övergripande projektledning, delprojektledare samt linjechefer och hanterar frågor inom beslut och budget. Sammansättningen av den operativa styrgruppen beslutas av strategisk styrgrupp.
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Den strategiska styrgruppen utgörs av förvaltningsdirektörer för fastighets- och
gatukontoret, fritidsförvaltningen, kulturförvaltningen samt näringslivsdirektören. Gruppen hanterar ev. förändringar i beslutade mål, uppdrag och budget
och eventuell beredning av 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.
Tekniska nämnden, fritidsnämnden och kommunstyrelsen ska verka i nära dialog och i god samverkan med Malmö Pride som evenemangsägare för den
svenska delen av World Pride och med Happy Copenhagen som ägare av
World Pride och EuroGames 2021. Företrädare för Malmö Pride och Happy
Copenhagen ska inkluderas i projektorganisationens olika delar för att säkra ett
för alla parter framgångsrikt evenemang.
Skiss på förslag till projektorganisation bifogas.

Uppdrag och ansvar
Det finns behov av att förtydliga stadens nämnders uppdrag och ansvar för
olika delar av World Pride. Varje nämnd ansvarar för budget och för innehållsplan inom sitt ansvarsområde samt att föreslå förväntade effektmål.
Samtliga nämnder och styrelser
Samtliga nämnder och styrelser ska integrera ett HBTQIA+-perspektiv i budgetprocesser och i sina verksamheter inför och under 2021.
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att hålla ihop projektorganisationen och i samverkan med Malmö Pride och Happy Copenhagen för genomförandet av World Pride och EuroGames. Kommunstyrelsen föreslås ansvara för delprojekt HBTQIA+ för Malmö stads anställda samt i samverkan med
Malmö Pride och Happy Copenhagen delprojekt Mänskliga rättighetskonferens.
Kommunstyrelsen föreslås vidare stödja övriga nämnder och styrelser i
HBTQIA+-integrering.
Tekniska nämnden
Tekniska nämnden har ett särskilt ansvar för publika arrangemang i staden och
bör därför i nära samverkan med Malmö Pride ansvara för delprojekt Publika
arrangemang inom ramen för World Pride samt för eventuell koordinering av Malmöfestivalen och World Pride.
Fritidsnämnden
EuroGames är Europas största multisportevenemang för idrottsutövare oavsett könsidentitet eller sexuell läggning. EuroGames omfattar ca 30 idrotter
som ska fördelas mellan Malmö och Köpenhamn. Fritidsnämnden föreslås att i
nära samverkan med Happy Copenhagen ansvara för genomförande av delprojekt EuroGames i Malmö.
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Uppföljning och återrapportering
Malmö stads medverkan i World Pride och EuroGames förutsätter att stora
delar av den kommunala organisationen engageras för att få ett sammanhållet
evenemang. Båda evenemangen ligger i linje med Malmö stads värdegrund och
stadens medverkan i evenemangen ska innebära en tydlig markering av stadens
höga ambitioner för öppenhet och tolerans och att staden är angelägen om att
främja lika rättigheter och levnadsmöjligheter för malmöborna och besökare
oavsett kön, könsidentitet, könsuttryck, etniskt ursprung, socioekonomiska förhållanden, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning, hälsostatus eller ålder.
Samtliga nämnder och styrelser ansvarar för att i delårsrapporter och årsredovisningar redovisa hur nämnden arbetar med att Malmö stad ska vara en öppen, jämställd och inkluderande stad, fri från diskriminering, där alla ges lika
rättigheter och möjligheter och där mångfalden är en tillgång (kommunfullmäktige mål 4 i budget 2019).
Härutöver föreslås att kommunstyrelsen, fritidsnämnden och tekniska nämnden senast maj 2020 redovisar översiktliga innehållsplaner för respektive delprojekt, budget samt vilka effektmål som förväntas uppnå. Nämnderna bör
också 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.

Förslag till beslut
Stadskontoret förordar att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att uppdra åt berörda nämnder att genomföra de delprojekt av
World Pride 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.

Tidplan
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 7 januari 2020.
Beslut kommunstyrelsen 15 januari 2020.
Beslut kommunfullmäktige 6 februari 2020.
Återrapportering berörda nämnder maj 2020.
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Strategisk styrgrupp
Fritidsdirektör / Fastighets- och gatudirektör
Kulturdirektör / Näringslivsdirektör
Övergripande projektledning
Projektledning från stadskontoret,
avd Omvärld och Näringsliv

Övergripande juridik, HR,
ekonomi, upphandling

Kommunikation och marknadsföring
Partners, värdskap och mottagning
Trygghet och säkerhet

Exempel på arbetsgrupper för
gemensam koordinering

Hållbarhet

Operativ styrgrupp
Projektledare/Delprojektledare
Projektkoordinator/m.fl.

Tekniska nämnden

Kommunstyrelsen

Fritidsnämnden

Delprojekt: Publika arrangemang World Pride

Delprojekt: HBTQIA+ för Malmö stads anställda

Delprojekt: Eurogames

Delprojekt: Mänskliga rättighetskonferens

Malmö stad
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Stadskontoret
Datum

Tjänsteskrivelse

2019-12-18
Vår referens

Gunnar Bergström
Enhetschef
gunnar.bergstrom@malmo.se

Organisering World Pride 2021
STK-2019-1554
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
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Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-08
Kommunstyrelsen 2020-01-15
Kommunfullmäktige 2020-02-06
Beslutet skickas till

Samtliga nämnder och bolagsstyrelser
Omvärlds- och näringslivsavdelningen
Ärendet

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.
Ansvariga

Micael Nord Näringslivsdirektör
Eva Marie Tancred Utvecklingssekreterare
Andreas Norbrant Stadsdirektör

