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Sammanfattning

Vid sammanträde i Tekniska nämndens arbetsutskott 9 februari 2021 hölls en information om
det pågående arbetet med CPH 2021 World Pride. Vid sammanträdet ifråga efterfrågades
återkoppling med beskrivning av vilka förändringar i gestaltningen av stadsmiljön som planeras i
projektet, detta för att Tekniska nämnden skulle kunna ta ställning till frågan. Vidare
efterfrågades även på nytt rapport av uppgifter avseende uppskattade intäkter i budgeten för
delprojekt publika evenemang. Sådana uppgifter har tillförts ärendet.
Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslås besluta
att godkänna förslag på tillfälliga förändringar i stadsmiljön för att uppmärksamma CPH 2021
World Pride, samt
att med godkännande lägga information om uppskattade intäkter till handlingarna.
Beslutsunderlag
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Väg till folkets park - Pride

Beslutsplanering

Tekniska nämndens arbetsutskott 2021-02-09
Tekniska nämnden 2021-02-19
Ärendet

Förslag på förändringar i stadsmiljön under 2021 i samband med CPH 2021 World Pride
 Utbyte av bänkbrädor på 100 befintliga kockumsbänkar/ parksoffor så att dessa får
pride-färger. Planerat att påbörjas nu och det kommer att ske på olika platser i staden
(full sammanställning nedan). Brädorna kommer att vara kvar året ut och tas bort i
januari 2022. Kostnad för åtgärden är cirka 100 000 kr, inklusive drift.
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Kungalunden 6 st
Södertull 6 st
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Centrumplan 14 st
Hjälmarbron 8 st
Pildammsparken 15 st
Linnéplatsen, Slottsparken 6 st
Folkets park 20 st
Rönneholmsparken 9 st
Öresundsparken 5 st
Cementparken 4 st
Fridhemstorget 3 st
Tessins väg 1 st
Östra 3 st


Foliering av våra papperskorgar i pride-färgerna från Triangeln ner till centralen som
huvudstråk, samt papperskorgarna i Folket park. Folieringen är kvar året ut och tas bort i
januari 2022. Kostnad för åtgärden är cirka 400 000 kr, inklusive drift.



Pride Boulevard
Vägen går från Folketspark via Friisgatan. Svänger ner mot gågatan på Södra
Förstadsgatan och följer sedan gågatan till Centralstationen via Stortorget. 12
övergångsställen finns längs sträckningen (se bilaga). Insatsen föreslås pågå den 10–24
augusti 2021.

Intäkter
Kan evenemanget genomföras utan restriktioner innebär detta intäkter för upplåtelse på Gustav
Adolfs torg cirka 600 000 kr. Vid restriktioner kommer denna siffra att minska. En enkel
uppskattning är att tillämpa en linjär nedskrivning, det vill säga 300 000 kr, om vi endast kan
upplåta hälften så många försäljningsytor. Detta tar dock inte hänsyn till hur det eventuella
intresset av att vilja närvara kan påverkas av beslut om restriktioner.
Sponsring
Malmö Pride har i nuläget kontakt med sponsorer för evenemanget. Detta handlar dock om
samarbeten som inte tillhör delprojekt ”publika evenemang” utan som tillhör andra delar av
CPH 2021 World Pride. Tekniska nämnden/Fastighets- och gatukontoret är därför inte delaktig
i detta arbete, per den organisation för arrangemanget som fastställts av Kommunfullmäktige,
enligt beslut § 13, 2020-02-06. Det pågår dock ändå diskussioner med aktörer som visat intresse
för samarbeten, då också inom delprojektet ”publika evenemang”, men finns i nuläget inget
konkret resultat av detta att avrapportera. Det pågående läget kopplat till pandemin medför en
osäkerhet kring hur publika evenemang ska genomföras, vilket också medför en fördröjning vad
gäller arbetet med sponsorskap.
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