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Malmö stad

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-04-26 kl. 15:00-15:10

Plats

Distans via Teams

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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Underskrifter

Sekreterare

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

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

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

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

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

Torbjörn Tegnhammar

…………………………………
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Ansökan från Malmö Pride om resterande verksamhetsbidrag
för 2021

STK-2021-568
Sammanfattning

Föreningen Malmö Pride har inkommit med en ansökan om verksamhetsbidrag för att
genomföra WorldPride 2021. Ansökan har delats upp i två, varav en utbetalning om
1 000 000 som beviljades i januari samt denna ansökan för resterande del av årets
projektmedel för att genomföra WorldPride. Årsredovisning för 2020 har inkommit till
Malmö stad inom utsatt tid och dessa handlingar bifogas ärendet.
Arbetet med att producera att evenemang som är anpassat så att det möter kraven på
restriktioner pågår. Tillsammans med stadens projektorganisation följs kostnader och
beställningar så att justeringar kan föras utifrån förutsättningarna som råder. Målsättningen är
att genomföra ett evenemang som är tryggt och säkert i alla aspekter.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen beviljar föreningen Malmö Pride 1 500 000 kronor med medel från
kommunstyrelsens anslag för projekt och utredningar för genomförandet av
WorldPride 2021.
2. Kommunstyrelsens beslut förutsätter att arrangemanget genomförs enligt
projektbeskrivningen/motsvarande.
3. Kommunstyrelsen anmodar Malmö Pride att senast den 31 mars 2023 lämna en
skriftlig utvärdering, resultatuppföljning och dokumentation av arrangemanget.
4. Kommunstyrelsen uppmanar Malmö Pride att vid varje tidpunkt iaktta gällande
bestämmelser i förordning (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna
sammankomster och offentliga tillställningar samt följa Folkhälsomyndighetens
rekommendationer.
Beslutsunderlag









G-Tjänsteskrivelse KSAU 210426 Ansökan från Malmö Pride om resterande
verksamhetsbidrag för 2021
Ansökan om medel för Malmö Pride 2021
Årsredovisning
Verksamhetsberättelse - 2020
Revisionsberättelse från Föreningsrevisorerna
Revisionsberättelse från Pwc
Översiktsbudget 2021

3

