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Sammanfattning

Föreningen Malmö Pride ansöker hos kommunstyrelsen om 2 000 000 kronor för förstärkning
av sin verksamhet under 2020. De sökta medlen ska dels gå till arrangemanget av den årliga
Malmö Pride-festivalen 2020, dels till förberedande arbete inför megaarrangemangen World
Pride och Eurogames 2021. Med anledning av rådande coronavirusutbrott och de konsekvenser
detta får för arrangemang av olika slag föreslår stadskontoret att 1 000 000 kronor beviljas
Malmö Pride under 2020 för förberedande insatser inför World Pride och Eurogames 2021, och
att stadskontoret ges i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med information om hur
Malmö Pride 2020 kommer att arrangeras.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen beviljar föreningen Malmö Pride 1 000 000 kronor med medel från
kommunstyrelsens anslag för projekt och utredningar för förberedande insatser under 2020
inför World Pride och Eurogames 2021.
2. Kommunstyrelsen uppmanar föreningen Malmö Pride att senast i april 2021 inkomma till
stadskontoret med verksamhetsrapport för 2020.
3. Kommunstyrelsen uppdrar åt stadskontoret att återkomma till kommunstyrelsen med
information om hur Malmö Pride planeras genomföras under 2020.
Beslutsunderlag
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Föreningen Malmö Pride ansöker hos kommunstyrelsen om 2 000 000 kronor för förstärkning
av sin verksamhet under 2020. De sökta medlen ska dels gå till arrangemanget av den årliga
festivalen under 2020, dels till förberedande arbete inför megaarrangemangen World Pride och
Eurogames 2021.
Malmö Pride bedriver sedan 2015 årsbaserad verksamhet med fokus på den årligen
återkommande pridefestivalen. Föreningen startade i Malmö 1995 av RFSL Malmö, då under
namnet Regnbågsfestivalen. 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 så stor utsträckning som möjligt
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.
Av Malmö Prides verksamhetsrapport för 2018 framgick att året varit turbulent och präglats av
interna svårigheter gällande såväl organisation som ekonomi. Av 2019 års verksamhetsrapport
och årsredovisning framgår dock att nya riktlinjer etablerats för styrelsearbete, administration
och ekonomi. Av verksamhetsrapporten framgår också att 2019 års festival genomfördes med
goda resultat, och med ett deltagarrekord på 8 000 personer i pridetåget och ytterligare ca 8 000
åskådare.
Under 2021 arrangeras World Pride och Eurogames i Köpenhamn och Malmö. Malmö Prides
deltagande är en förutsättning för att arrangemangen delvis hålls i Malmö. Under 2019 har
Malmö Pride arbetat med förberedelser inför 2021 tillsammans med framförallt Köpenhamn
Pride och Malmö stads projektorganisation för arrangemangen. Under 2020 kommer detta
arbete behöva stärkas ytterligare.
Stadskontorets bedömning

Kommunstyrelsen har under de senaste åren beviljat föreningen Malmö Pride finansiella medel
för att möjliggöra en projektanställd på deltid för att hålla ihop, samordna och planera den årliga
pridefestivalen i Malmö. Under 2019 beviljade kommunstyrelsen 1 600 000 kronor för
genomförandet av pridefestivalen 2019, och ytterligare 200 000 kronor för förberedande inför
World Pride och Eurogames 2021 (STK-2019-517).
Stadskontoret bedömer att Malmö Prides verksamhet stabiliserats under det gångna året –
ekonomin bedöms nu vara i balans, och stora insatser har gjorts för att stärka föreningens
interndemokrati. I rådande tid av internationellt coronavirusutbrott ställs många evenemang och
arrangemang in i syfte att minska smittspridningen. Den svenska regeringen har beslutat att
begränsa möjligheten till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Beslutet gäller
från den 12 mars 2020 och innebär ett maxantal på 500 deltagare. Det ovissa läget skapar stor
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osäkerhet kring planerade evenemang under året, Malmö Pride-festivalen inkluderad. I den
dialog som förs mellan Malmö stad och föreningen Malmö Pride framkommer att föreningen
beslutat skjuta upp årets festival och att styrelsen för närvarande arbetar med att planera vilken
form festivalen skulle kunna ta utifrån rådande situation. Stadskontoret ser dock att föreningen
Malmö Pride behöver långsiktiga och stabila beslut att luta sig mot för att på ett ändamålsenligt
sätt kunna planera arbetet med World Pride och Eurogames 2021, samt för att kunna bedriva
det inkluderande, kunskapshöjande och opinionsbildande arbete kring hbtqia+-frågorna som
ligger utanför själva festivalen. Stadskontoret föreslår därför att 1 000 000 kronor beviljas till
föreningen under 2020 för förberedande insatser inför World Pride och Eurogames 2021. Då
föreningen Malmö Pride på grund av rådande omständigheter inte kan svara på hur Malmö
Pride-festivalen 2020 kommer att utformas, föreslås att stadskontoret följer utvecklingen och
återkommer till kommunstyrelsen när en plan för arrangemanget är på plats.
Ansvariga

Micael Nord Näringslivsdirektör
Eva Marie Tancred Utvecklingssekreterare
Andreas Norbrant Stadsdirektör

