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ICLEI världskongress 2021 – stadskontorets förslag till
planering, organisering och genomförande av kongressen

STK-2019-1520
Sammanfattning

ICLEI – ”Local Governments for Sustainability” är ett internationellt nätverk för cirka 1 000
städer och storstadsområdet i 84 länder för erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling
rörande grön ekonomi och hållbar samhällsutveckling. Organisationen bildades 1990 och
Malmö har varit medlem sedan 1996.
ICLEIs världskongress äger rum vart tredje år, senast i Montreal 2018. I september 2019
ansökte Malmö stad om värdskap för världskongressen 2021 (STK-2019-1059) och i
november fattade ICLEIs styrelse beslut om att förlägga världskongressen 2021 i Malmö.
I ärende STK-2019-1059 beslutades att stadskontoret skulle återkomma till kommunstyrelsen
med förslag på genomförande med organisation och ekonomi. I beslutet står att
kommunstyrelsen finansierar kostnaden om 5 215 000 kronor från prognostiserat överskott
på kommunstyrelsens anslag till förfogande 2019 och att 2 948 865 kronor beaktas i
budgetberedningen inför 2020 samt 2021.
I föreliggande ärende redogör stadskontoret för genomförande med organisation och
ekonomi inför världskongressen 2021. Stadskontoret redogör även för projektet M21 (Malmö
för det 21a århundradet) och att relevanta testbäddsprojekt föreslås att ingå i planeringen av
ICLEIs program.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till organisering inför ICLEIs världskongress
2021.
2. Kommunstyrelsen avslutar M21 i december 2019 och att relevanta testbäddsprojekt
ingår i planeringen för ICLEIs program.
3. Kommunstyrelsen avsätter 1 000 000 kronor från kommunstyrelsens projekt- och
utredningsanslag för åren 2020 och 2021.
Beslutsunderlag
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