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Malmö stad

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-04-29 kl. 11:30-12:00

Plats

Stadshuset vån 7, 7035

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande)

Övriga närvarande

Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)

Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen
Protokollet omfattar
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Ansökan om medel för Malmö Pride 2019 med sikte på 2021

STK-2019-517
Sammanfattning

Malmö Prides syfte är att till lika delar sprida kunskap, underhålla, opinionsbilda och skapa en
social mötesplats kring hbtqia+-frågor under hela året. Malmö Pride festivalen är den årligt
återkommande festivalen, av varierad längd, som ska genomföras 18–20 juli 2019. Aktiviteter
planeras som tidigare år: en parad, konserter, föreläsningar, performance och andra aktiviteter
som uppmärksammar allmänheten om hbtqia+ personers situation i samhället. Festivalen ska
vara en årligt återkommande, kreativ, växande, inkluderande och kvalitativ folkfest och en
naturlig del i Malmös utbud av återkommande arrangemang. Malmö Prides verksamhet ska
pågå hela året.
Stadskontoret föreslår en fortsatt förstärkning av Malmö stads vilja att synliggöra hbtqia+
personers möjligheter att fortsätta utveckla arbetet med frågorna, med demokratin, med
mänskliga rättigheter och mångfald.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen anslår 1 600 tkr till Malmö Pride ur kommunstyrelsens anslag för
projekt och utredningar för kostnader i samband med genomförande av Malmö Pride
2019.
2. Kommunstyrelsen anslår 200 tkr till Malmö Pride ur kommunstyrelsens anslag för
projekt och utredningar för förberedande arbete inför World Pride i enlighet med
upprättad genomförandeplan.
Beslutsunderlag
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