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Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade att den 11 september 2019 (STK-2019-1059) godkänna
inlämnandet av ansökan om värdskap av organisationens ICLEI- Local Government for
Sustainability världskongress 2021, samt beslutade därtill om finansiering av kostnader i
samband med kongressen. Medlen för kongressen anslogs från prognosticerat överskott från
kommunstyrelsens anslag till förfogande 2019, samt beaktas i framtida budgetberedningar inför
2020 och 2021.
I november fattade ICLEI:s styrelse beslut om att förlägga världskongressen 2021 i Malmö.
I ärende STK-2019-1520, den 4 december 2019, redogjorde stadskontoret för genomförande
med organisering och ekonomi inför världskongressen 2021.
Med bakgrund av att budgetberedningen inför 2020 skedde innan ICLEI:s formella beslut om
att utse Malmö som värdstad för världskongressen, föreslås kommunstyrelsen att för år 2020
överföra 2 948 865 kr från kommunstyrelsen anslag till förfogande inom finansiering till
kommunstyrelsen.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelser överför för år 2020, 2 948 865 kr för genomförandet av ICLEI
världskongress 2021 från kommunstyrelsen anslag till förfogande inom finansiering till
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag




Förslag till beslut KSAU 200810 §459
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200810 Överföring av medel 2020 för ICLEI världskongress 2021

Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-10
Kommunstyrelsen 2020-08-19
Beslutet skickas till
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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).
Beslut om Malmö stads värdskap för världskongressen 2021 och beaktande av finansiering i budgetberedningen
inför 2020
Kommunstyrelsen beslutade den 11 september 2019 att (STK-2019-1059) godkänna
inlämnandet av ansökan om värdskap av organisationens ICLEI- Local Government for
Sustainability världskongress 2021, samt därtill beslutade om finansiering av kostnader i samband
med kongressen. Medlen för kongressen anslog 5 215 000 kr från prognosticerat överskott från
kommunstyrelsens anslag till förfogande 2019, samt 2 948 865 kr beaktas i framtida
budgetberedningar inför 2020 samt 2021.
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.
Kongressen planeras äga rum 14-17 april 2021.
Den 4 december 2019 redogjorde stadskontoret för genomförande med organisering och
ekonomi inför världskongressen 2021 (STK-2019-1520). Stadskontoret redogjorde även för
projektet M21 och att relevanta testbäddsprojekt föreslås ingå i planeringen av ICLEI:s program.
Stadskontorets bedömning

Med bakgrund av att budgetberedningen inför 2020 skedde innan ICLEI:s formella beslut om
att utse Malmö som värdstad för världskongressen, föreslås kommunstyrelsen att för år 2020
överföra 2 948 865 kr från kommunstyrelsen anslag till förfogande inom finansiering till
kommunstyrelsen.
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Micael Nord Näringslivsdirektör
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