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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.
Förslag till 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
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Beslutet skickas till

Ekonomienheten, stadskontoret
Föreningen Malmö Pride
Ärendet

Föreningen Malmö Pride har inkommit med en ansökan om projektbidrag för att genomföra
WorldPride 2021. Ansökan har delats upp i två, varav en utbetalning om 1 000 000 kronor 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.
Enligt beslut i kommunstyrelsen den 15 augusti 2018 (STK 2017-1375) ska redovisade kostnader
för bidrag till Malmö Pride för förberedelse och genomförande av WorldPride beaktas i
kommunstyrelsens nämndsbudget. Bidraget för 2021 uppgår till 2 500 000 kronor. Malmö Pride
har i dag fyra anställda som arbetar direkt med produktionen av WorldPride.
Tillsammans med stadens projektorganisation följs kostnader och beställningar så att justeringar
kan göras utifrån rådande förutsättningar. Målsättningen är att genomföra ett evenemang som är
tryggt och säkert i alla aspekter. Projektorganisationen har gjort en analys över de olika alternativ
som är tänkbara för att genomföra evenemanget och som uppdateras utifrån förändrade
förutsättningar.
Projektet är inne i en operativ fas där de konkreta förberedelserna görs. Förberedelserna löper
enligt plan och utvecklingen av smittspridningen av covid-19 följs noga för att se så
evenemanget lever upp till gällande regler gällande minskad smittspridning. Evenemanget
genomförs nu utifrån scenario två, det vill säga, en festival som är anpassad för att möta
restriktioner för minskad smittspridning.
En anpassning som gjorts är att flytta scen- och festivalområdet till Mölleplatsen – Slottsparken
– Kungsparken för att lättare kunna göra anpassningar i evenemanget som möter restriktioner
för att minska smittspridning. Ett digitaliseringsarbete pågår parallellt med förberedelserna för
ett fysiskt evenemang för att kunna erbjuda besökare som på grund av covid -19 pandemin eller
annan orsak inte kan resa till Sverige att delta.
Flera programpunkter kommer att erbjudas av fristående kultur- och nöjesaktörer i staden vilket
innebär att evenemanget sprids ut på flera olika ställen i staden. Utöver att detta innebär en
större bredd i programmet, fördelas också besökarna på fler platser.
.
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Stadskontorets bedömning

Kommunstyrelsen har under de senaste åren beviljat föreningen Malmö Pride finansiella medel
för att möjliggöra en projektanställd för att producera 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 (STK2019-517). 2020 uppgick bidraget till 2 000 000 kronor (STK-2020-506 och STK-2020-806).
Stadskontoret bedömer att Malmö Prides verksamhet och organisation är trovärdig och därtill
har stabiliserats ytterligare under det gångna året. De pågående förberedelserna visar att Malmö
Pride har förmåga och kapacitet att organisera evenemanget och engagera externa
samarbetspartners både lokalt, nationellt och internationellt.
Stadskontoret ser att föreningen Malmö Pride har förutsättningarna att på ett ändamålsenligt sätt
planera arbetet och producera Copenhagen 2021 WorldPride och EuroGames, och att därtill
bedriva det inkluderande, kunskapshöjande och opinionsbildande arbete kring hbtqi-frågorna
som ligger utanför själva evenemanget. Stadskontoret föreslår därför att medel för äskad budget
enligt bilaga beviljas föreningen.
Ansvariga

Micael Nord Näringslivsdirektör
Magdalena Bondeson Sektionschef
Andreas Norbrant Stadsdirektör

