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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 att kommunstyrelsens arbetsutskott fortsatt förstärker Malmö
stads vilja att synliggöra hbtqia+ personers möjligheter att fortsätta utveckla arbetet med
frågorna, med demokratin, med mänskliga rättigheter och mångfald.
Förslag till 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








Ansökan om medel för Malmö Pride 2019 med sikte på 2021
Förslag till budget 2019
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190429 Ansökan om medel för Malmö Pride 2019 med sikte på
2021
Årsredovisning + revision
Signerad Uppföljning av PwC rapport
Svar till Malmö stad på revisionens rekommendationer

Beslutsplanering

SIGNERAD

2019-04-16

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-29
Kommunstyrelsen 2019-05-08
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Beslutet skickas till

Näringslivsavdelningen
Förvaltningsavdelningens ekonomienhet
Malmö Pride
Ärendet

Malmö Pride är sedan 2015 en förening som driver årsbaserad verksamhet och som bland annat
också arrangerar en årligt återkommande festival av varierad längd. Föreningen startade i Malmö
1995 av RFSL Malmö, då under namnet Regnbågsfestivalen. Kommunstyrelsen har genom åren
beviljat föreningen Malmö Pride finansiella medel för att möjliggöra en projektanställd på deltid,
för att hålla ihop, samordna och planera evenemanget och för att stödja festivalens och
verksamhetens innehåll.
Malmö Prides syfte är att till lika delar sprida kunskap, underhålla, opinionsbilda och skapa en
social mötesplats kring hbtqia+ -frågor. Målet är att Malmö Pride ska vara en årligt
återkommande, kreativ, växande, inkluderande och kvalitativ folkfest och en naturlig del i
Malmös utbud av återkommande arrangemang. I största möjliga utsträckning ska arrangemang
som erbjuds besökarna vara kostnadsfria. Målet är också att utöka utbildningsinsatserna året
runt. Målgruppen är Malmös invånare med kranskommuner, övriga Skåne och delar av
Öresundsregionen.
Malmö Pride festivalen 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. Mänskliga rättigheter och mångfald ska
uppmärksammas.
Malmö Pride har inkommit med en verksamhetsrapport för 2018, en årsredovisning med
resultaträkning och balansräkning samt en ny ansökan om stöd på 2 150 tkr för festivalen 2019.
Bakgrund år 2018
Festivalen år 2018 ägde rum mellan 7–10 juni och bestod av olika delar: Pride Park, Pride House,
Pride Parade, Pride Performance och Sociala mötesplatser. Med anledning av att det var valår
genomfördes även en partiföreträdardebatt.
Av Malmö Prides verksamhetsberättelse framgår att det gånga året varit turbulent. Styrelsen
upplöstes, styrelsemedlemmarna avgick och slutligen även styrelseordförande. Det genomfördes
ett extra årsmöte och en interimsstyrelse tillsattes. Interimsstyrelsen har arbetat intensivt med att
få föreningen på fötter igen vad gäller rutiner, ekonomi, medlemsregister, struktur och inte minst
förtroende. De har även haft möte med organisationen Happy Copenhagen på den danska sidan.
Interimsstyrelsen har genomfört ett årsmöte och en ny demokratisk korrekt vald styrelse finns
nu på plats. Malmö Pride har också anställt en projektledare för att driva arbetet under 2019.
Malmö stad har i enlighet med av vad som föreskrivs i STK-2017-1375 punkt 5 upprättat en
projektorganisation vilken succesivt kommer att utökas. I projektorganisationen ingår
representanter från: stadskontoret (näringslivsavdelningen och kommunikation/IT-avdelningen),
fastighets- och gatukontoret, fritidsförvaltningen, Region Skåne genom Event in Skåne och
Malmö Pride. Vidare har en utredning gjorts vad gäller föreningens ekonomiska och
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organisatoriska ställning, den redovisas med statuskommentar i bilaga ”Uppföljning PwC
rapport” samt ”Svar till Malmö stad”.
Stadskontorets bedömning
Mot bakgrund av vad som redovisas i ärendet samt bilagor bedömer stadskontoret att det finns
kunskap och vilja att hantera det som åligger föreningen, och att Malmö stad som
samarbetspartner känner tillförlit i detta. Malmö stad har beretts plats i styrelsen som
adjungerade vilket också säkerställer informationsflödet, och att boningar, upphandlingar med
mera sker på ett korrekt sätt. Malmö stad är en samarbetspartner i större mening än tidigare.
Stadskontoret föreslår att 1 800 tkr beviljas från kommunstyrelsens anslag för projekt och
utredningar.
Ansvariga

Pehr Andersson Näringslivsdirektör
Eva Marie Tancred Utvecklingssekreterare
Andreas Norbrant Stadsdirektör

