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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-01-15 kl. 13:00-14:35

Plats

Sessionssalen, stadshuset

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande)
Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Stefana Hoti (MP)
Emma-Lina Johansson (V)
Håkan Fäldt (M)
Helena Nanne (M)
Charlotte Bossen (C)
Magnus Olsson (SD)
Anders Olin (SD)
Anders Rubin (S) ersätter Andréas Schönström (S)
Nils Anders Nilsson (S) ersätter Rose-Marie Carlsson (S)

Ej tjänstgörande ersättare

Vakans S (S)
Sara Wettergren (L)
Måns Berger (MP)
Anders Skans (V)
John Roslund (M)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Rickard Åhman Persson (SD)

Övriga närvarande

Frida Trollmyr (S) (Kommunalråd)
Sedat Arif (S) (Kommunalråd)
Eva Bertz (L) (Kommunalråd)
Simon Chrisander (L) (Kommunalråd)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Pernilla Mesch (Sekreterare)
Johanna Härdig (Sekreterare KF)
Karin Ringman Ingvarsson (Kanslichef)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Micael Nord (Avdelningschef)
Heléne Norberg (Avdelningschef)
Anna Westerling (Ekonomidirektör)
Carina Tempel (HR-direktör)
Ann Andersson (Budgetchef)

Underskrifter

Sekreterare

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

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

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

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

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

Torbjörn Tegnhammar

…………………………………
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Alma Hodzic (Enhetschef)
Lisa Möller (Controller)
Anders Mellberg (Kommunikationsdirektör)
Nicklas Sjöqvist (Presschef)
Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen

2020-01-22

Protokollet omfattar

§28
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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

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.
Beslutsgång
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Håkan Fäldt (M) yrkar att det tillsätts en politisk styrgrupp bestående av presidiet från
kommunstyrelsen, tekniska nämnden och fritidsnämnden.
Charlotte Bossen (C) yrkar bifall till Håkan Fäldts (M) yrkande.
Magnus Olsson (SD) yrkar avslag på ärendet i sin helhet.
Ordförande ställer proposition på bifall till arbetsutskottets förslag mot Håkan Fäldts (M)
yrkande med instämmande av Charlotte Bossen (C) och Magnus Olssons (SD) yrkande om
avslag och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla arbetsutskottets förslag.
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Reservationer och särskilda yttranden
Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C)
reserverar sig mot beslutet och lämnar in en gemensam skriftlig reservation, bilaga 36.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en
skriftlig reservation, bilaga 37.
Beslutsunderlag








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

5

Bilaga 36

Reservation

Kommunstyrelsen 15-01-2020
Ärende 29: Organisering World Pride 2021 STK-2019-1554
World Pride ska under 2021 äga rum i Malmö och Köpenhamn, ett samarbete över
sundet. Det är glädjande att ett så stort arrangemang ska organiseras delvis i vår
stad, både för turistnäringen samt att sätta hela Öresundsområdet på kartan. World
Pride är en fantastisk möjlighet att visa upp Malmö och avspeglar stadens värderingar
av tolerans och gemenskap. Moderaterna och Centerpartiet är positiva till
arrangemangets anordnade men ser vissa problem i utformandet.
I bilagan Förslag till förnyad organisation och uppdrag för genomförande av World
Pride och EuroGames 2021 är det skrivet att ”Samarbetsorganisationen Happy
Copenhagen, som upprättats av Copenhagen Pride och Pan Idreat, är
evenemangsägare av World Pride och EuroGames 2021”.
Men Malmö Stad investerar en stor summa i arrangemanget, likvärdiga resurser som
den andra värdstaden Köpenhamn, så det är beklämmande att en majoritet av
evenemangen under World Pride att planeras i Köpenhamn. Centerpartiet och
Moderaterna ser detta som problematiskt. Med en likvärdig investering bör Malmö få
möjlighet att vara värd till en likvärdig del av programmet under World Pride 2021.
Centerpartiet och Moderaterna vill också se ett större politisk representation i
organisationen ansvariga för utformningen av World Pride 2021. Vi föreslår även en
politisk styrgrupp i tillägg till de redan planerade styrgrupperna för World Pride.
Då vårt förslag ej vann gehör reserverar vi oss till förmån för eget förslag.
Torbjörn Tegnhammar (M)
Charlotte Bossen (C)
Med instämmande av
John Roslund (M)

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)
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Bilaga 37

Reservation
Kommunstyrelsen 2020-01-15
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
mångmiljonsarrangermang samtidigt som det saknas resurser för välfärden. Det går inte att
genomföra besparingar på skolan, som är ett kommunalt ansvar, och samtidigt finansiera dessa
arrangemang.
Malmö stad har även enorma underskott inom socialtjänsten och 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.
Vi yrkar avslag på förslagen till beslut.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot dessa beslut.
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Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)

