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Sammanfattning

Enligt avtal mellan Malmö Stad och Happy Copenhagen, medfinansierar Malmö stad
projektkontoret för samordning och förberedelse av World Pride och EuroGames 2021. Denna
medfinansiering avser enligt avtal åren 2019, 2020 samt 2021.
Beslutsunderlaget avser att retroaktivt bevilja utbetalningen för 2019 samt att bevilja 2020 års
utbetalning till Happy Copenhagen.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen beslutar att retroaktivt bevilja, med redan finansierade medel från
kommunstyrelsens anslag för projekt och utredningar 2019 och som redan är utbetalt från
anslaget 2019, samarbetsorganisationen Happy Copenhagen ett bidrag på 1 900 000 kronor
för Malmö stads medfinansiering av projektkontor för samordning och förberedelse inför
genomförandet av World Pride 2021 och EuroGames 2021.
2. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja, med redan finansierade medel från kommunstyrelsens
anslag för projekt och utredningar 2020, samarbetsorganisationen Happy Copenhagen ett
bidrag på 1 900 000 kronor för Malmö stads medfinansiering av projektkontor för
samordning och förberedelse inför genomförandet av World Pride 2021 och EuroGames
2021.
Beslutsunderlag






Happy Copenhagen revisionsprotokoll underskrivet
Happy Copenhagen årsrapport 2021
Happy Copenhagen årsrapport 2019
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200511 Utbetalning av medel till Happy Copenhagen 2019 och
2020

Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-11
Kommunstyrelsen 2020-06-03
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Omvärld- och näringslivsavdelningen
Avdelning för intern ledning och stöd, ekonomi och utveckling
Ärendet

Eventen World Pride och Eurogames som hålls i Köpenhamn och Malmö i augusti 2021
innebär omfattande förberedelser och samordning. Malmö stad ska enligt avtal medfinansiera
dessa förberedelser genom tre utbetalningar till Happy Copenhagen. En utbetalning har redan
gjorts, 1,9 milj kronor 2019. 2020 utbetalas enligt avtal ytterligare 1,9 milj kronor och under 2021
är beloppet 2, 250 milj kronor.
Happy Copenhagen ska senast den 31 mars 2021 enligt avtal inkomma med återrapportering och
ekonomisk redovisning för verksamheten till kommunstyrelsen. Till detta ärende bifogas
redovisning för 2019. Återrapportering och ekonomisk redovisning för verksamheten till
kommunstyrelsen för 2019 bifogas detta beslutsunderlag.
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