
 

 
 
 
 

 
 
 
Inför West Pride 2017 information om Göteborgs Stads medverkan  
 
  



Nu är det dags att planera inför årets upplaga av West Pride.  
Festivalen pågår 7 juni – 11 juni och Göteborgs Stad kommer medverka på många olika 
sätt.  
 
I det här dokumentet hittar du information och viktiga datum.  
 
 
 

West Pride – Göteborgs färgstarkaste festival 
West Pride är en gratis kulturfestival som lyfter upp normkritik och hbtq-personers 
livssituation genom konst och kultur. Festivalens vision är en jämlik och inkluderande värld 
fri från fördomar och diskriminering. Årets festival har ett särskilt fokus på tillgänglighet och 
unga HBTQ-personers villkor.  
 
West Pride 2017 är en uppladdning inför Europride 2018, Europas största HBTQ-
arrangemang. Göteborg och Stockholm är då värdstäder och det är första gången som 
Europride kommer till Göteborg. Europrides motto 2018 är Two cities, one country – for a 
united Europe open to the world. 

Därför deltar Göteborgs Stad 
Göteborgs Stad har ända sedan starten 2007 mycket aktivt deltagit i festivalen. Göteborg ska 
vara en stad för alla och mänskliga rättigheter ska vara grunden för stadens arbete. Genom att 
bland annat hissa regnbågsflaggan, delta i paraden och i seminarier visar vi att Göteborg är en 
hållbar stad, öppen för världen. 

Viktiga platser och datum  
Festivalen pågår i år mellan 7 juni och 11 juni. Liksom förra året kommer 
Regnbågskvarteret, där seminarier, föreläsningar och debatter äger rum, att koncentreras till 
området runt Götaplatsen. Regnbågsparken är som vanligt Bältesspännarparken.   
 
Nytt för i år är att Regnbågsparaden, som avslutas vid Götaplatsen, äger rum på lördagen 
den 10 juni. Regnbågsparken, som är öppen till och med söndagen 11 juni, kommer i år att 
öka antalet barn- och familjeaktiviteter. 
 
Både ett digitalt och ett tryckt program kommer preliminärt att presenteras 12 maj.  
Håll gärna utkik på www.westpride.se och på Facebooksidan: www.facebook.com/westpride. 
 
 
  

http://www.westpride.se/
http://www.facebook.com/westpride


Här följer en sammanfattning av viktiga datum:  
  

7 dec   Programanmälan öppnar 
 
1 feb   Flagg- och tältbokning öppnar 
 
28 feb   Sista dag att anmäla programpunkt  
 
7 mars   Paradanmälan öppnar 
 
14 april   Sista dag att anmäla medverkan i stadens tält  
 
14 april  Sista dag för beställning av stadens gemensamma 

informationsfolder ”Göteborg – en stad för alla”, 
med information om Göteborgs Stads arbete med 
HBTQ-frågor.  

 
14 april  Sista dag för anmälan till Introduktionsutbildning i 

HBTQ för de verksamheter som är anmälda till 
stadens tält.  

 
30 april  Sista dag att boka flaggor 
 
10 maj och 16 maj Introduktionsutbildning i HBTQ för de verksamheter 

som är anmälda till stadens tält.   
 
12 maj  Programmet presenteras (preliminärt datum) 
 
22-23 maj  Utlämning av bokade regnbågsflaggor på West 

Prides kansli, Brewhouse, Åvägen 24. Exakta tider 
kommer ut med bekräftelsemejl. 

  
20 maj  Meddela Åsa Nohlström på Kulturförvaltningen om 

er verksamhet ämnar gå med i paraden. 
   asa.nohlstrom@kultur.goteborg.se 

 
29 maj – 11 juni West Prides flaggperiod. Göteborgs Stad flaggar 

under perioden 7-11 juni  
 

24 maj   Sista dag för paradanmälan 
 

7 juni Regnbågsflaggan hissas på Gustaf Adolfs torg, 
Regnbågsparken öppnar. Festivalprogrammet sätter 
igång 

 
7-11 juni West Pride festival 2017 

mailto:asa.nohlstrom@kultur.goteborg.se


 
10 juni  Regnbågsparaden  
 

 

Staden flaggar 7 juni – 11 juni  
Staden flaggar mellan 7 juni och 11 juni. Utifrån ett hela-staden-perspektiv vore det önskvärt 
om regnbågsflaggor blir synliga över hela staden.  

Flagga med regnbågsflaggor  
De verksamheter som vill flagga under festivalen kan hyra regnbågsflaggor av West Prides 
kansli. Hyran är 500 kronor per flagga. För förlorad eller skadad flagga tas en avgift på 3 000 
kr ut. Du hämtar flaggorna på West Prides kansli, Brewhouse, Åvägen 24.  
 
Datum för hämtning är 22 och 23 maj (mer information på www.westpride.se).  Intresset 
brukar vara stort, så boka dina flaggor i god tid! 30 april är sista datum för att boka flagga. 
Här bokar du flaggor: http://westpride.se/flaggbokning.  

Bordsflaggor  
Bordsflaggor har varit efterfrågade av många. West Pride har ett antal flaggor som går att 
köpa för  
50 kr. De kan beställas i samma anmälan som hyra av stora flaggor. Se ovan. Har du frågor 
om flaggor, kontakta Titti Döme på West Pride: titti@westpride.se eller ring 070-773 56 50. 

Flaggceremoni 7 juni  
Den 7 juni äger den traditionella flaggceremonin rum på Gustaf Adolfs torg. Representanter 
för kommunstyrelsen, staden och hbtq-communityt medverkar. 

Regnbågsparaden 10 juni  
Göteborgs Stad deltar i Regnbågsparaden den 10 juni bakom en gemensam banderoll.  De 
verksamheter/förvaltningar/bolag som önskar bära egna banderoller är välkomna att göra så – 
men uppmanas ändå att gå bakom Göteborgs Stads huvudbanderoll med budskapet Göteborg 
– En stad för alla. Nytt för i år är att paraden är på lördagen. Paraden avslutas på Götaplatsen. 
Meddela Åsa Nohlström senast 20 maj (asa.nohlstrom@kultur.goteborg.se) om er verksamhet 
ämnar gå med i paraden. 

Vill ni vara med i stadens tält?  
Precis som tidigare har Göteborgs Stad ett gemensamt tält i Regnbågsparken, 
Bältesspännarparken. Tältet kommer vara öppet 7 juni – 11 juni. I tältet kommer flera av 
stadens verksamheter att finnas representerade. Förutom att representera stadens hållning i 

http://www.westpride.se/
http://westpride.se/flaggbokning
mailto:titti@westpride.se
mailto:asa.nohlstrom@kultur.goteborg.se


frågor som rör HBTQ och mänskliga rättigheter är deltagandet i tältet ett utmärkt tillfälle att 
möta göteborgare och besökare i staden och ta del av synpunkter och förslag.  
 
Vill ni vara med i tältet med er verksamhet? Klicka på anmälningslänken längre ner på sidan 
under rubrik ”Anmälan till tältet och HBTQ-utbildning”. I anmälan kan ni fylla i vilka tider 
som passar er verksamhet att stå i tältet. Anmälan till tältet ska vara inne senast 14 april.  
 
Gå en HBTQ-utbildning  
De verksamheter som väljer att medverka i stadens gemensamma tält i Regnbågsparken har 
möjlighet att gå den populära basutbildningen i HBTQ-frågor. Under utbildningen pratar vi 
om vad HBTQ egentligen betyder och vilka frågor inom HBTQ-området som är aktuella just 
nu.  
 
Välj mellan följande datum: 10 maj, kl 13.15 – 16.30 eller 16 maj, kl 13.15 – 16.30. Sista 
anmälningsdatum till HBTQ-utbildningen är 14 april. Anmäl dig via samma länk som till 
tältanmälan, se nedan. Mer detaljerad information om utbildningen kommer i samband med 
er anmälan. 

Anmälan till tältet och HBTQ-utbildning  
I slutet av tältanmälningsformuläret finns även möjlighet att anmäla verksamhetens intresse 
för att delta i HBTQ-utbildningen. Anmäl medarbetare till tältet och HBTQ-utbildningen 
genom att klicka på länken (håll markören på den, tryck Ctrl+klicka). Formulär: Anmälan till 
tältet och HBTQ-utbildning 

Informationsfolder Göteborg – en stad för alla  
Sedan tidigare finns en gemensam informationsfolder från Göteborgs Stad med rubriken  
Göteborg – en stad för alla. Förutom basfakta om HBTQ ges även en bakgrund till 
kommunens engagemang i West Pride. Foldern har tidigare delats ut i stadens tält under 
festivalen, men också i receptioner och väntrum, på kulturinstitutioner och i andra kommunala 
verksamheter.  
 
Foldern går att beställa i upp till 500 exemplar, och även finnas som pdf-fil, lämplig att skriva 
ut om era beställda foldrar inte räcker till.  
 
Du hämtar dina beställda foldrar i receptionen hos Social resursförvaltning på Gårdavägen 2.  
Vi återkommer om tider till de som gjort beställningar.  
 
Beställ foldrar genom att klicka på länken (håll markören på länken, tryck Ctrl+klicka)  
 
Formulär: Beställ foldern Göteborg – en stad för alla.  

http://www.defgo.net/s.asp?id=1515615&c=QNPDXV&l=swe&p=Social%20resursforvaltning
http://www.defgo.net/s.asp?id=1515615&c=QNPDXV&l=swe&p=Social%20resursforvaltning
http://www.defgo.net/s.asp?id=1515616&c=VATRBV&l=swe&p=Social%20resursforvaltning


Rätt att gå på festivalen på arbetstid  
Under festivalen finns goda möjligheter för stadens medarbetare att höja sin HBTQ-
kompetens genom ett stort antal gratis seminarier, föreläsningar och andra arrangemang.  
 
Stadens medarbetare har rätt att som en kompetensutvecklingsinsats på betald arbetstid delta i 
festivalens seminarier, föreläsningar och andra arrangemang. Detta under förutsättning att 
verksamheten så medger och att deltagandet beviljats av närmaste chef. När programmet har 
släppts kommer Stadsledningskontoret att skicka ut tips på adekvata seminarier.  
 
Bakgrund: För att Göteborg ska vara en stad för alla - öppen och inkluderande - krävs 
kunskap om olikheter. Det behövs också ett pågående samtal om normer och förhållningssätt - 
och en dialog om hur klimatet på arbetsplatsen hör ihop med uppdraget att leverera likvärdig 
service till göteborgarna.  
Inför 2013 års festival kom Göteborgs Stad och personalorganisationerna därför överens om 
att betona värdet av att stadens medarbetare ges möjlighet att delta på arbetstid.  

Frågor  
Information om tält, utbildningar och foldrar: Hanna Rahm, samordnare stadens tält 
hanna.rahm@socialresurs.goteborg.se  
 
Övrig information: Anna-Carin Jansson, planeringsledare Mänskliga rättigheter, 
Stadsledningskontoret anna-carin.jansson@stadshuset.goteborg.se, 031-368 06 27  
 
 
Social resursförvaltning ansvarar för samordning av arbetet i tältet under festivalen. 
Konsument- och medborgarservice ansvarar för stadens flagghissningsceremoni. 
Kulturförvaltningen samordnar stadens deltagande i Regnbågsparaden. Det övergripande 
samordningsuppdraget för stadens deltagande i West Pride ligger hos Stadsledningskontoret. 
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