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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.
Förslag till 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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Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-12-02
Kommunstyrelsen 2019-12-04
Beslutet skickas till

Omvärld- och näringslivsavdelningen
Avdelningen för intern ledning och stöd, enheten ekonomi och utveckling
Ärendet

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 FNs globala mål. ”ICLEI Local Governments for Sustainability” är ett internationellt ledande nätverk för cirka 1 000
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 ICLEIs upphandlingsportfölj,
ordförande för Procura+ samt en permanent medlem av ICLEIs 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 ICLEIs kontor i
Bryssel.
Världskongressen 2021
Världskongresserna äger rum vart tredje år, senast i Montreal 2018, med cirka 1000 företrädare
från städer runt om i världen. Kongressen har dessförinnan genomförts ibland annat Cape
Town, Sydafrika (2006), Edmonton, Kanada (2009), Belo Horizonte, Brasilien (2012) och Seoul,
Sydkorea (2015).
I september 2019 ansökte Malmö stad om värdskap för ICLEIs världskongress 2021 (STK2019-922) och i november fattade ICLEIs styrelse beslut om att tilldela Malmö stad värdskapet.
Avtal mellan parterna kommer att tecknas innan utgången av 2019. Kongressen föreslås äga rum
14-17 april 2021.
Värdskap
Stadskontoret är av den uppfattning att Malmö stad tillsammans med lokala och regionala
aktörer och samarbetspartners har möjlighet till extraordinär internationell exponering av klimatoch hållbarhetsarbetet i Malmö och tillfälle att lyfta fram våra goda exempel under kongressen
på ett bra och välordnat sätt. 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.
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Malmö stads planeringsarbete för genomförandet av världskongressen
För att säkra genomförandet som planeras i samarbete med ICLEIs sekretariat i Bonn, arbetar
stadskontoret, i nära samarbete med miljöförvaltningen, efter följande organisation för att
säkerställa genomförandet av kongressen.
Task responsibilities
ICLEIs sekretariat arbetar utifrån en lista med ”task responsibilities” där sekretariatet respektive
värdstadens uppgifter är listade. (För detaljer hänvisas till i ärendet bifogad ”Task
responsibilites”). De uppgifter som åligger Malmö stad består i huvudsak av:
1. Allmän projekthantering: Definiera lokala mål och strategier med kongressen, förankring av
kongressens upplägg i Malmö stads organisation, ekonomihantering
2. Politiska kontakter och övriga deltagare: Politiska kontakter i Sverige, kontakter med övriga
partners och strategiska aktörer kopplade till kongressen
3. Framtagning av program: Programmets innehåll och teman, framtagning och
implementering av ett lokalt program, tekniska besök och aktiviteter för
lokalbefolkningen, kvällsprogram
4. Talare: Identifiering och val av talare (samarbete sekretariatet), VIP-protokoll
5. Deltagare: Online registreringssystem, hjälp med visum för deltagare via
konsulat/ambassad, help-desk för deltagarna under kongressen
6. Marknadsföring av kongressen: Information på engelska för lokala aktiviteter, design och
produktion av marknadsföringsmaterial, mail-listor
7. Kongressmaterial: Producera diverse material inför kongressen
8. Press och media: Utforma svenskt mediakoncept, ta fram maillistor för svensk media,
press-material före, under och efter kongressen, pressmeddelanden
9. Sponsring och utställningar: Framtagning av sponsorpaket samt rekrytering av strategiska
partners och sponsorer, konceptutveckling för utställningsdelen, rekrytering av utställare
och implementering av densamma, teknisk utrustning för utställningar.
10. Kongressanläggning och catering: Val av anläggning, teknisk och logistisk utrustning,
kontraktera personal och frivilliga.
11. Logistik generellt: Förslag och framtagande av guidelines för ”greening the event”, val av
hotell och kontraktering samt kontinuerlig dialog, transport av deltagare, hyra in och
ansvara för tolkar,
12. Dokumentation: Live-sändningar av delar av kongressen samt dokumentation under
kongressen (video, foto).
Malmö stads programgrupp
Stadskontoret, i nära samarbete med miljöförvaltningen, ansvarar för programgruppen som
kommer att följa arbetet fram till kongressen och vara den primära kontakten till ICLEIs
sekretariat. Programgruppen kommer att bestå av tjänstepersoner från stadskontoret och
miljöförvaltningen och vid behov även andra berörda förvaltningar. Utifrån ICLEIs ”Task
responsibilities” kan stadskontoret identifiera följande kompetenser för organisering, planering
och genomförande;
Projektledare som sammankallar och ansvarar för programgruppen samt står för det
strategiska arbetet, innehåll i programmet, sideevents, kontakten till den interna politiken
och ICLEIs sekretariat.
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Kommunikationsresurs i form av nationell marknadsföring av kongressen, media-koncept,
pressmaterial, information om Malmö, dokumentation.
Politisk kontakt för identifiering av talare och andra strategiska aktörer.
Ekonom deltar i programgruppen som följer och säkrar att arbetet ligger i linje med
överenskommen budget.
Kontaktperson till Professional Conference Organiser för det praktiska genomförandet av
kongressen, logistik för kongressanläggning och hotell, grundbemanning vid
kongressanläggning, registrering.
Technical visits och utställning där resurser kommer att avsättas från stadskontoret och
miljöförvaltningen för konceptutveckling samt planering och organisering.
Sponsring/strategiska partners i form av framtagande av sponsringspaket och rekrytering
därav.
Professional Congress Organiser – PCO
En PCO kommer att rekryteras under 2020 för att arbeta med det praktiska genomförandet av
kongressen såsom ansvara för kongressanläggning, teknisk utrustning, utställning, logistik, VIP,
registrera deltagare och ansvara för grundbemanning. (Se bifogad ”Task responsibilities”).
ICLEIs sekretariat
Programgruppen och PCOn kommer att ha ett nära samarbete med ICLEIs sekretariat i Bonn.
Sekretariatet ansvarar för mer övergripande uppgifter såsom att säkerställa det huvudsakliga
programinnehållet, internationell marknadsföring, kontakter på internationell nivå. (Se bifogad
”Task responsibilities”).
Budget
Kostnadskalkylen för ICLEIs världskongress 2021 uppgår till brutto 1.6 (1.581) miljoner euro
men här ingår även att staden med egna personella resurser ska svara för projektledning,
ekonomi, kongressadministration mm. (STK-2019-922). Malmö stad garanterar den kalkylerade
totala bruttokostnad som kommer reduceras genom deltagaravgifter om cirka förmodade 550650 euro räknat på 900 deltagare (totalt 585 000 euro) samt sponsring och bidrag från lokala
regionala och nationella organisationer och företag. 30 procent av den kalkylerade
bruttokostnaden ska erläggas redan under 2019 vilket motsvara cirka 486 000 euro.
M21

”M21 – Malmö för det 21a århundradet” är ett partnerskap mellan Malmö stad och näringslivet.
I februari 2018 undertecknades en avsiktsförklaring med syfte att utveckla och testa nya urbana
lösningar i relation till nationella initiativ och Agenda 2030. M21 är ett gemensamt initiativ med
ambitionen att arbeta långsiktigt och inkluderande med hållbar stadsutveckling i Malmö. Fokus
på de globala hållbarhetsmålen har varit Mål 11 ”hållbara städer och samhällen” och Mål 17
”gemensamma partnerskap”. M21 består av tre sammankopplade delar: tankesmedja,
testbäddsprojekt och en publik samhällsexpo som avser att visa upp testbäddsprojekten.
Det har funnits en vilja att koppla M21 till den nationella testbädden ”Testbädd Sverige” och
satsningar likt i Göteborg och Stockholm. Då detta inte har varit möjligt har själva projektet inte
gett det utfall som eftersträvats och därmed har både det ekonomiska incitamentet och koppling
till den nationella agendan försvunnit. Med bakgrund av detta så föreslår stadskontoret att M21
avslutas i sin nuvarande form december 2019.
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Fokus under 2019 har varit att inventera möjliga testbäddar (STK-2019-450). Relevanta
testbäddsprojekt föreslås att ingå i planeringen av ICLEIs kongress som kommer att äga rum i
Malmö vid samma tidpunkt som partnerskapet M21 planerade en ”Expo M21”.
Världskongressen ger ett utmärkt tillfälle till internationell profilering kring stadens klimatarbete.
Malmö stad planerar att integrera de delar som var tänkta att visas upp i en publik samhällsexpo i
planeringen av ICLEI-kongressen. Både staden och intresserade samarbetspartners får då ett
unikt tillfälle att visa upp export- och uppskalningsbara testbäddar i Malmö för en världspublik
samt att säkerställa att även medborgarna kan ta del av utvecklingen av testbäddar.
För att stödja utvecklingen av testbäddspartnerskapen och för att säkerställa ett attraktivt
program för tekniska besök som kan exponeras under världskongressen 2021 anhåller
stadskontoret 1 000 000 kronor för 2020 och 2021 för arbetet.

Stadskontorets bedömning

Stadskontoret arbetar framåtriktat och tillsätter en bred kompetens inför planering och
organisering av världskongressen. Då budgeten tillåter rekrytering av en Professional Conference
Organiser kommer detta ytterligare förstärka genomförandet av arbetet. I samarbete med
ICLEIs sekretariat kommer vi att utforma ett program som båda parter kan ställa sig bakom där
Malmö stads goda exempel får möjlighet att visas upp för kongressdeltagarna och
lokalbefolkningen. Vidare har staden god uppbackning från både näringsliv och det civila
samhället där aktörer visat vilja att delta på olika sätt.
Stadskontoret föreslår kommunstyrelsen att godkänna föreliggande förslag om organisering av
ICLEIs världskongress 2021, godkänna att M21 avvecklas i sin nuvarande form och att relevanta
testbäddsprojekt ingår i planeringen av ICLEIs kongress. Avslutningsvis föreslår stadskontoret
att 1 000 000 kronor från kommunstyrelsens projekt- och utredningsanslag avsätts 2020 och
2021 för att stödja utvecklingen av testbäddar som kan vara relevanta för ICLEIs kongress.
Ansvariga

Micael Nord Näringslivsdirektör
Eva Marie Tancred Utvecklingssekreterare
Andreas Norbrant Stadsdirektör

