Projektplan

CPH2021 delprojekt publika
arrangemang

Projektplan
Författare

Avd

Telefon

Datum

Version

Martin Lundin

Avdelning för
offentlig miljö
FGK

0709341041

20200602

1

Projekt

Noteringar

Sida

2 (6)

CPH2021 delprojekt publika
arrangemang

Innehållsförteckning
1.

BASFAKTA.........................................................................................................................................................3
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

2.

BAKGRUND TILL PROJEKTET .....................................................................................................................................3
BESTÄLLARE .........................................................................................................................................................3
FINANSIERING ......................................................................................................................................................3
EFFEKTMÅL ..........................................................................................................................................................3
SAMVERKAN MED ANDRA PROJEKT OCH ORGANISATIONER.............................................................................................3
INTRESSENTANALYS ...............................................................................................................................................3

PROJEKTMÅL ....................................................................................................................................................3
2.1.
PROJEKTMÅL ........................................................................................................................................................3
2.2.
LEVERANSER ........................................................................................................................................................4
2.2.1. LEVERANSBESKRIVNINGAR ..................................................................................................................................4
2.3.
AVGRÄNSNINGAR..................................................................................................................................................4

3.

KRITISKA FRAMGÅNGSFAKTORER.....................................................................................................................5

4.

TIDPLAN ...........................................................................................................................................................5
4.1.

5.

MILSTOLPEPLAN/BESLUTSPUNKTER ..........................................................................................................................5

EKONOMI .........................................................................................................................................................5
5.1.
5.2.

6.

BUDGET ..............................................................................................................................................................5
EKONOMISK STYRNING AV PROJEKTET........................................................................................................................5

ORGANISATION OCH BEMANNING ...................................................................................................................5
6.1.
6.2.
6.3.

7.

PROJEKTORGANISATION .........................................................................................................................................5
RESURSSÄKRING ...................................................................................................................................................5
BEHOV AV UTBILDNING FÖR PROJEKTGRUPPEN ............................................................................................................5

ARBETSSÄTT .....................................................................................................................................................6
7.1.
7.2.
7.3.

PROJEKTRUTINER I GENOMFÖRANDET .......................................................................................................................6
INTERN OCH EXTERN KOMMUNIKATION .....................................................................................................................6
RUTINER FÖR INKÖP/UPPHANDLING..........................................................................................................................6

8.

SÄKERHET OCH SEKRETESS ...............................................................................................................................6

9.

LEGALA FRÅGOR ..........................................................................................................................................6
9.1.

LAGAR OCH AVTAL ................................................................................................................................................6

10.

KVALITETSMÅL.............................................................................................................................................6

11.

RISKANALYS .................................................................................................................................................6

12.

BILAGOR ......................................................................................................................................................6

Projektplan
Författare

Avd

Telefon

Datum

Version

Martin Lundin

Avdelning för
offentlig miljö
FGK

0709341041

20200602

1

Projekt

Noteringar

Sida

3 (6)

CPH2021 delprojekt publika
arrangemang

1.

BASFAKTA
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, vilken de också vann. Dessa organisationer är medlemmar i Interpride och EGLSF (European
Gay Lesbian Sport Federation), som äger respektive arrangemang. Evenemangen äger rum den 12-22 augusti 2021.
Tekniska nämnden genom Fastighets- och gatukontoret har fått uppdraget att planera och genomföra delprojekt
”Publika arrangemang” tillsammans med föreningen Malmö Pride.

1.1.

Bakgrund till projektet
Den 15 augusti 2018 beviljade Kommunstyrelsen finansieringen för ett med Köpenhamns, delat värdskap för CPH
2021 samt Eurogames 2021 (§261 KS180815) Evenemangsägare för de svenska arrangemangen är föreningen
Malmö Pride. I projektets uppstart organiserades arbetet med CPH2021 av stadskontoret men mot bakgrund av en
riskanalys genomförd av Ernest & Young beslutade kommunfullmäktige att ge stadskontoret, fritidsförvaltningen
samt tekniska nämnden i uppdrag att i nära samverkan med Malmö Pride och Happy Copenhagen genomföra olika
delar av CPH2021 samt Eurogames 2021.
Tekniska nämnden ansvarar för delprojekt ”Publika arrangemang” inom ramen för CPH2021.

1.2.

Beställare
Kommunstyrelsen, Malmö Stad

1.3.

Finansiering
Delprojektet finansieras av kommunstyrelsen utifrån ansökt budget till kommunfullmäktige.

1.4.

Effektmål
-

1.5.

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 World Pride ska en positionsförflyttning ske när det gäller kunskap och bemötande så att Malmö blir en av
världens bästa städer att bo och leva i som HBTQIA+-person.
Evenemanget CPH2021 ska skapa intresse för att fler arrangörer vill förlägga sina evenemang till Malmö.
Evenemanget ska stärka Malmö som besöksdestination

Samverkan med andra projekt och organisationer
Projektet genomförs i samverkan med Malmö Pride, Happy Copenhagen, Malmö Stads berörda förvaltningar samt
näringsidkare och föreningar.

1.6.

Intressentanalys
Intressentanalys kommer att genomföras inom projektet i samverkan med Malmö Pride samt övriga berörda
förvaltningar.

2.

PROJEKTMÅL

2.1.

Projektmål
-

World Pride ska vara en manifestation för HBTQIA+-rättigheter och mänskliga rättigheter i Malmö och resten av
världen.
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-

2.2.

Tillsammans med föreningen Malmö Pride planera, genomföra och följa upp delprojekt publika arrangemang som
en del av CPH2021 i Malmö.
Tillse att relevant linjeverksamhet på Fastighets- och gatukontoret arbetar på temat HBTQIA+ i planering och
genomförande av verksamheten som en förstärkning till projektet och en tydlig signal för boende och besökande
att CPH2021 genomförs i Malmö och Köpenhamn.

Leveranser
-

Tillsammans med föreningen Malmö Pride planera, genomföra och följa upp ett tre dagar långt scen- och
kulturprogram på Stortorget i Malmö mellan 14-16 augusti 2021.
Tillsammans med föreningen Malmö Pride planera, genomföra och följa upp ett fem till sju dagar långt scen- och
kulturprogram med inriktning på familj i Folkets Park mellan den 12-22 augusti 2021.
Tillsammans med föreningen Malmö Pride planera, genomföra och följa upp underhållning och aktiviteter på
Gustav Adolfs torg mellan 14-16 augusti 2021.
Tillsammans med föreningen Malmö Pride planera, genomföra och följa upp gestaltning samt mindre aktiviteter
längs gågatan i det som kommer att benämnas ”Pride Boulevard” under perioden 12-22 Augusti 2021.
Att tillsammans med föreningen Malmö Pride planera, genomföra och följa upp de delar som berör Fastighetsoch gatukontoret i den stora Prideparaden 14 augusti 2021.

2.2.1. Leveransbeskrivningar
Stortorget kommer under tre dagar att berikas med underhållning och aktiviteter från en stor scen. Stortorget
planeras också bli den plats där Pridefestivaltåget har sin målgång vilket också blir utgångspunkten för tre dagars
underhållning med lokala, nationella och internationella akter och uppträdanden. Torget kommer också erbjuda
servering och andra mindre aktiviteter.
Gustav Adolfs Torg kommer under samma period vara en samlingsplats med aktiviteter som t ex servering,
uppträdanden och underhållning.
Vägen från Stortorget upp till Triangeln, ”Pride Boulevard” kommer att gestaltas och utsmyckas på ett för
arrangemanget passande sätt med mindre aktiviteter längs sträckningen. Tanken här är även att involvera lokala
näringsidkare för att stärka upp både innehåll men även ansvar för engagemang och innehåll.
Folkets Park kommer i första hand vara en plats för barnfamiljer och ungdomar där hela parken aktiveras. Detta
innebär att även parkens arrendatorer engagerar och aktiverar sig. Detta kommer att t ex kunna vara konserter,
uppträdanden, workshops, lek och spel.
I de delar av arrangemanget som kommer att dela infrastruktur med Malmöfestivalen kommer ett särskilt arbete
med gestaltning och upplevd känsla genomföras. Detta för att förstärka känslan av att ett arrangemang tar slut och
ett annat startar upp. Arbetet är samtidigt viktigt för att understryka en unik upplevelse och attraktivitet i respektive
arrangemang.

2.3.

Avgränsningar
Delprojekt ”publika arrangemang” avser endast de delar av CPH2021 som sker på allmän platsmark mellan den 1422 augusti 2021. Programpunkter inne på kulturinstitutioner, förvaltningarnas övriga linjeverksamhet eller andra
delprojekt omfattas inte i detta uppdrag. Viss linjeverksamhet på Fastighets- och gatukontoret kan beröras utöver
detta t ex, belysningsinsatser, blomsterprogram eller programverksamhet på förvaltningens besöksanläggningar
under hela året 2021.
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3.

KRITISKA FRAMGÅNGSFAKTORER
-

4.

Ett väl fungerande samarbete med Happy Copenhagen och föreningen Malmö Pride.
Ett väl fungerande samarbete mellan stadens förvaltningar.
Att berörda förvaltningar tillsätter resurser efter äskat behov.
Att skapa förutsättningar i planering och genomförande som motsvarar interna och externa förväntningar på
attraktivitet och trygghet.

TIDPLAN

4.1

Milstolpeplan/Beslutspunkter
-

Beslut i Tekniska nämnden juni 2020
Beslut i Kommunstyrelsen augusti 2020
Beslut i Kommunfullmäktige september 2020

5.

EKONOMI

5.1.

Budget
Se bilaga 1

5.2.

Ekonomisk styrning av projektet
Ekonomistyrning sker genom förvaltningens linje och rapporteras till projektets strategiska styrgrupp.

6.

ORGANISATION OCH BEMANNING
För styrning och samordning av projektet CPH2021 har det tillsatts en strategisk styrgrupp. Denna grupp utgörs av
förvaltningsdirektör för Fastighets- och gatukontoret, Fritidsförvaltningen, Kulturförvaltningen samt
näringslivsdirektör.
Gruppen hanterar ev. förändringar av beslutade mål, uppdrag och budget samt beredning av förändringar i dessa.
Den strategiska styrgruppen ansvarar också för att stadens ledningsgrupp med samtliga förvaltnings- och
bolagsdirektörer är informerade om projektet.

6.1.

Projektorganisation
Fastighets- och gatukontoret har en intern arbetsgrupp för genomförandet bemannad av linjen samt vissa konsulter.
Internt leds arbetet av enhetschef för arrangemang, enhetschef för besöksanläggningar samt stabschef på avdelning
för offentlig miljö.

6.2.

Resurssäkring
Förvaltningen äskar resurser internt för projektet eller upphandlar konsulter efter behov enligt ordinarie rutin.

6.3.

Behov av utbildning för projektgruppen
Relevant för utbildning i HBTQAI+ kommer att genomföras för både medarbetare och konsulter som deltar i
projektet.
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7.

ARBETSSÄTT

7.1.

Projektrutiner i genomförandet
Genomförandet av de publika arrangemangen sker i enlighet med Fastighets- och gatukontorets ordinarie rutiner
för genomförande av arrangemang samt eventuella krav från projektets styrgrupp.

7.2.

Intern och extern kommunikation
Löpande kommunikation och avstämningar behöver ske mellan delprojekten och med föreningen Malmö Pride.
Den externa kommunikationen drivs av stadskontoret i samråd med berörda förvaltningar, föreningen Malmö Pride
samt Happy Copenhagen.

7.3.

Rutiner för inköp/upphandling
Sker enligt förvaltningens rutiner

8.

SÄKERHET OCH SEKRETESS
Säkerhetsfrågor hanteras av stadskontoret genom enheten för trygghet och säkerhet.

9.

LEGALA FRÅGOR

9.1.

Lagar och Avtal
Alla avtal hanteras enligt förvaltningens rutin i samråd med stadsjurist

10.

KVALITETSMÅL
Alla delar av det publika arrangemanget följer de rutiner och kvalitetsmål som finns gällande miljö, tillgänglighet och
jämlikhet i stadens övriga arrangemang.

11.

RISKANALYS
En övergripande riskanalys har genomförts av Ernest & Young vilken delprojekten förhåller sig till. En separat
riskanalys för delprojekt ”publika arrangemang” kommer att tas fram under hösten 2020

12.

BILAGOR
Budget publika arrangemang CPH2021

Underskrift av Beställare
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