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Sammanfattning

”ICLEI - Local Governments for Sustainability” är ett internationellt ledande nätverk för cirka
1000 städer och storstadsområden i 84 länder för erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling rörande grön ekonomi och hållbar samhällsutveckling. Organisationen bildades 1990 och Malmö
har varit medlem sedan 1996.
ICLEI:s världskongresser äger rum vart tredje år, senast i Montreal 2018. Stadskontoret föreslår
att Malmö stad ansöker om värdskapet för ICLEI:s världskongress 2021. Malmö är starkt
profilerad för sitt miljöengagemang, har gedigna erfarenheter och visat prov på god förmåga att
genomföra stora arrangemang på ett välordnat sätt. Med tanke på det globala engagemanget för
miljö- och hållbarhetsfrågor som nu råder hos både myndigheter, organisationer och företag på
såväl lokal, regional, nationell och internationell nivå, bör förutsättningarna för ett åtagande av
denna storlek vara goda.
Stadskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta om att ansöka om Malmös värdskap för
ICLEI:s världskongress 2021. Besked om huruvida Malmö stad tilldelas värdskapet ges innan
utgången av 2019 och stadskontoret återkommer då med förslag om genomförande med
organisation och ekonomi. Om Malmö stad tilldelas värdskapet anslås medel från prognostiserat
överskott på kommunstyrelsens anslag till förfogande 2019, samt beaktas i framtida
budgetberedning inför 2020 och 2021.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen ansöker om Malmös värdskap för ICLEI:s världskongress 2021
2. Kommunstyrelsen uppdrar till stadskontoret att återkomma med förslag om genomförande
och ekonomi om Malmö tilldelas värdskapet.
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3. Kommunstyrelsen finansierar kostnaden om 5 215 000 sek från prognostiserat överskott på
kommunstyrelsens anslag till förfogande 2019 och att 2 948 865 sek beaktas i
budgetberedningen inför 2020 samt 2021.
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Bakgrund
Malmö stad har under flera år bedrivit ett engagerat miljö- och hållbarhetsarbete som också
uppmärksammats både nationellt och internationellt genom flera utmärkelser och nomineringar.
Malmö är en ledande stad i världen rörande implementeringen av FN’s globala mål. I linje med
detta föreslår stadskontoret att Malmö stad ansöker om värdskapet för ICLEI:s världskongress
2021.
”ICLEI - Local Governments for Sustainability” är ett internationellt ledande nätverk för cirka
1000 städer och storstadsområden i 84 länder för erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling
rörande grön ekonomi och hållbar samhällsutveckling. Organisationen bildades 1990 och Malmö
har varit medlem sedan 1996 och är sedan dess kontinuerligt delaktig i organisationens
verksamhet. Kommunstyrelsens ordförande är nuvarande ordförande för ICLEI’s
upphandlingsportfölj, ordförande för Procura + samt en permanent medlem av ICLEI’s
GEXCOM (globala exekutiv kommitteen inom ICLEI). Malmö stad medverkar också aktivt i
olika möten och konferenser samt jobbar intimt med ICLEI-organisationen i relationerna med
FN och med ICLEI:s kontor i Bryssel.
Världskongressen
Världskongresserna äger rum vart tredje år, senast i Montreal 2018 med cirka 1000 företrädare
för städer runt om i världen. Se bilaga för programmet 2018. Kongressen har dessförinnan
genomförts ibland annat Cape Town, Sydafrika (2006), Edmonton, Kanada (2009), Belo
Horizonte, Brasilien (2012) och Seoul, Sydkorea (2015).
Ett arrangemang av denna dignitet och internationella betydelse för arbetet med städers
hållbarhet ger naturligtvis stor uppmärksamhet och en omfattande exponering av värdstaden.
Arrangemanget innebär dessutom en hög omsättning för den lokala besöksnäringen genom
hotellövernattningar, transporter och lokal shopping med mera.
Värdskap och ansökan
Malmö har tidigare med god erfarenhet haft rollen som värdstad och medarrangör för stora
kongresser och andra typer av arrangemang, till exempel nu senast Fehmarn Bält dagarna,
Eurocities 2015 eller European Song Contest 2013. Stadskontorets är av den uppfattning att
Malmö stad tillsammans med lokala och regionala aktörer och samarbetspartners har goda
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förutsättningar för att genomföra kongressen på ett bra och välordnat sätt. Arrangemanget har
även betydelse när det gäller att lyfta frågor som är viktiga för Malmös utveckling i ett
internationellt perspektiv.
Ansökan om värdskap ska göras senast den 17 september 2019. Som värdstad har staden ett
kostnadsansvar samt ansvar för att etablera en lokal genomförandeorganisation och ska
medverka i utformandet av konferensprogrammet. Dessutom ska man svara för relationer och
förankring av kongressen hos regionala och nationella organ och aktörer. Besked och avtal med
den stad som tilldelas värdskapet för kongressen 2021 ska tecknas innan utgången av 2019.
Budget
En preliminär kostnadskalkyl för ICLEI:s världskongress 2021 uppgår till brutto 1.6 (1.581)
miljoner euro men här ingår även att staden med egna (befintliga) personella resurser ska svara
för projektledning, ekonomi, kongressadministration mm. I ansökan ska Malmö stad ställa
garantier för denna kalkylerade totala bruttokostnad som dock reduceras genom deltagaravgifter
om cirka förmodade 550-650 euro räknat på 900 deltagare (totalt 585 000 euro) samt sponsring
och bidrag från lokala regionala och nationella organisationer och företag. Om Malmö tilldelas
värdskapet ska staden erlägga 30 procent av den kalkylerade bruttokostnaden redan under 2019
vilket motsvara cirka 486 000 euro. Kontraktskrivandet sker i december samma år eller senast
januari 2020. Kongressen föreslås äga rum i maj-juni månad 2021.
Värt att nämna i sammanhanget med budget är mervärdet och intäkter för staden i övrigt vid ett
internationellt evenemang. SNCVB – ”Swedish Network of Convention Bureaus” har gjort
mätningar på både nationella och internationella kongresser i Sverige under många år. Enligt
dem brukar man i Sverige räkna med att en internationell kongressdeltagare spenderar cirka 3700
kronor/dygn. Detta är då inklusive hotell, restaurangbesök, lokala transporter, deltagaravgift till
kongressen samt shopping.
Stadskontorets förslag

Malmö stad har profilerat staden genom ett starkt miljöengagemang och har som arrangör av
stora evenemang visat prov på en god förmåga att med välorganiserade insatser genomföra dessa
på ett bra sätt. Med tanke på det stora engagemang för miljö- och hållbarhetsfrågor som nu finns
hos både myndigheter, organisationer och företag på såväl lokal, regional som nationell nivå, bör
förutsättningarna för detta vara goda. Evenemanget ligger helt i linje med Malmös ambitiösa
arbete med klimat- och miljöfrågor och här får staden en unik möjlighet att visa upp goda
exempel och samla aktörer. Rörande ekonomin så krävs välplanerade insatser för att balansera
kongresskostnaderna genom intäkter. Stadskontoret återkommer med detaljerad beskrivning av
budget och projektledning. Stadskontoret kommer att genomföra kongressen i samarbete med
berörda förvaltningar.
Stadskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar att ansöka om Malmös värdskap för
ICLEI:s världskongress 2021. Eventuellt besked om Malmö stad har tilldelats värdskapet
kommer att ges innan utgången av 2019 och stadskontoret återkommer då till kommunstyrelsen
med förslag om genomförande och ekonomi. Om Malmö stad tilldelas värdskapet anslås
5 086 000 kronor (motsvarande 486 000 euro) från prognostiserat överskott på
kommunstyrelsens anslag till förfogande 2019, samt att 2 948 865 kronor (motsvarande 279 850
euro) beaktas i budgetberedningen inför 2020 samt 2021.
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