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Malmö stad

Tekniska nämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-06-12 kl. 08:30-12:45

Plats

SBK Lokal 4033, Stadshuset, August Palms plats 1

Beslutande ledamöter

Andréas Schönström (S) (Ordförande)
Per Håkan Linné (L) (Vice ordförande)
Håkan Fäldt (M) (2:e vice ordförande)
Stefan Pinjefors (S)
Magdalena Beck (S)
Stefana Hoti (MP)
Lars-Göran Jönsson (M)
Karin Elisabet Olsson (M)
Henrik Malmberg (C)
Stefan Robert Plath (SD)
Anders Pripp (SD)
Fehim Yilmaz (S) ersätter Yvonne Olsson (S)
Mats Billberg Johansson (V) ersätter Susanna Lundberg (V)

Ej tjänstgörande ersättare

Shler Murad Bradostin (S)
Roland Hejde (S)
Teréz Palffy (S)
Marja Harborn (L)
Lucas Karl-Åke Karlsson (MP)
Niclas Röhr (M)
Petter Naef (M)
Lena Eva-Marie Hjalmarsson (M)
Hedvig Listrup (C)
Ilvars Hansson (SD)
Lars Hallberg (SD)

Övriga närvarande

Anna Bertilson (direktör)
Benny Nilsson (kanslichef)
Håkan Thulin (avdelningschef)
Tobias Nilsson (avdelningschef)
Sarah von Liewen (avdelningschef)
Patrik Widerberg (avdelningschef)
Monica Johansson (avdelningschef)
Philip Lee (nämndsekreterare)
Ulf Ahlström (personalföreträdare, Kommunal)
Jessica Grundén (personalföreträdare, Vision)

Utses att justera

Håkan Fäldt (M)

Underskrifter

Sekreterare

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

Philip Lee
Ordförande

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

…………………………………

Andréas Schönström (S)
Justerande

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

Håkan Fäldt (M)

…………………………………
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Justeringen

2020-06-17

Protokollet omfattar

§249
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§

249

Organisering World Pride 2021, STK-2019-1554

TN-2020-757
Sammanfattning

Copenhagen Pride (CPH2021) har, med stöd av Köpenhamns kommun, Malmö stad (STK2017-390) och Region Skåne ansökt om och vunnit värdskapet för World Pride 2021. Pan
Idraet har gjort en motsvarande ansökan om värdskapet för EuroGames 2021, vilken de
också vann. Dessa organisationer är medlemmar i Interpride och EGLSF (European Gay
Lesbian Sport Federation), som äger respektive arrangemang.
Evenemangen äger rum den 12–22 augusti 2021. Tekniska nämnden har, genom fastighetsoch gatukontoret, fått uppdraget att planera och genomföra delprojekt ”Publika
arrangemang” tillsammans med föreningen Malmö Pride.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att anta föreslagen projektplan och kostnadsredovisning för delprojekt "Publika
arrangemang", som en del i CPH2021.
Yrkanden
Ordförande Andréas Schönström biträder förvaltningens beslutsförslag och yrkar därmed att
tekniska nämnden ska besluta föreslå kommunstyrelsen besluta att anta föreslagen
projektplan och kostnadsredovisning för delprojekt "Publika arrangemang", som en del i
CPH2021.
Anders Pripp (SD) yrkar att tekniska nämnden ska besluta att avslå ordförande Andréas
Schönströms (S) yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att tekniska nämnden beslutat i
enlighet med eget yrkande.
Reservationer
Anders Pripp (SD) och Stefan Plath (SD) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för
Anders Pripps (SD) yrkande. Se bilagd reservation, § 249a.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse TN 200612 Organisering World Pride 2021, STK-2019-1554
CPH2021 publika arrangemang
Bilaga 1 Kostnadsredovisning publika arrangemang CPH2021

bilaga § 249a
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Reservation
Tekniska nämnden 2020-06-12
Ärende: TN-2020-757

Organisering World Pride 2021, STK-2019-1554
Kostnaderna för World Pride stiger hela tiden. 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
mångmiljonsarrangemang samtidigt som det saknas resurser för välfärden. 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 yrkade på avslag till förslaget. Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss
mot detta beslut.

_______________________
Stefan Plath (SD)

____________________________
Anders Pripp (SD)

_______________________
Ilvars Hansson (SD)

____________________________
Lars Hallberg (SD)

