Malmö stad

1 (4)

Stadskontoret
Datum

Tjänsteskrivelse

2021-02-04
Vår referens

Ulrika Lagergren
Utvecklingssekreterare
ulrika.lagergren@malmo.se

ICLEI världskongress 2021 & 2022 – Förändring av tidplan och genomförande
STK-2021-124
Sammanfattning

ICLEI:s 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 ICLEI:s styrelse beslut om att förlägga världskongressen 2021 i Malmö.
Under våren 2020 drabbade pandemin stora delar av världen vilket gjorde att kongressen 2021
beslutades bli virtuell. Januari 2021 togs ett förslag fram om att genomföra världskongressen i
två etapper; etapp 1, virtuell kongress våren 2021 och etapp 2, fysisk kongress i Malmö våren
2022.
I föreliggande ärende redovisas förändringen av tidplan och genomförande av ICLEI:s
världskongress 2021 samt 2022. Ur kommunstyrelsens anslag för projekt- och utredningar
föreslås även att anvisas 1 400 000 kr för ICLEI:s genomförande 2022. På grund av
förskjutningar i tid avseende utredningar inom uppdraget behövs dessa medel av tidigare
beslutade medel i kommunstyrelsen (STK-2019-1520) för att finansiera återstående
utredningsdelar under 2022.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta
1. Kommunstyrelsen godkänner av stadskontoret upprättade förslag om förändring av
tidplan och genomförande för ICLEI:s världskongress 2021 och 2022 samt lägger dessa
till handlingarna.
2. Kommunstyrelsen anvisar stadskontoret 1 400 000 kronor ur kommunstyrelsens anslag
för projekt- och utredningar år 2022 för finansiering av uppdraget av ICLEI:s
världskongress.
Beslutsunderlag
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Beslutet skickas till

Omvärld och näringsliv, stadskontoret
Intern ledning och stöd, ekonomienheten, stadskontoret
Miljöförvaltningen
Stadsbyggnadskontoret
Ärendet

Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade den 11 september 2019 (STK-2019-1059) att 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. Medel för kongressen anslogs om 5 215 000 kronor från prognosticerat
överskott från kommunstyrelsens anslag till förfogande 2019, samt 2 948 865 kronor beaktas i
framtida budgetberedningar inför 2020 samt 2021.
I september 2019 ansökte Malmö stad om värdskap för ICLEI:s världskongress 2021 (STK2019-922) och i november fattade ICLEI:s styrelse beslut om att tilldela Malmö stad värdskapet.
Kongressen planerades äga rum 14 - 17 april 2021.
I september 2020 fattades ett gemensamt beslut mellan Malmö stad och ICLEIs sekretariat att
genomföra världskongressen virtuellt. Beslutet fattades mot bakgrund av den rådande covid-19
pandemin.
Under början av 2021 har togs ett nytt förslag tagits fram som innebär att en enklare kostnadsfri
kongress genomförs digitalt i april 2021, och som kombineras med en fysisk kongress våren
2022 i Malmö.
Bakgrunden till detta är att det i kölvattnet av ekonomiska utmaningar i samband med pandemin
växt fram en önskan om att den digital konferens, i stor utsträckning, skulle vara avgiftsfri för
ICLEI:s medlemmar. Detta gav tveksamheter kring möjligheterna, att med den relativt korta tid
som återstod till konferensen, att kunna finansiera och genomföra en omfattande digital
världskongress 2021. Dessutom har vaccinationer mot viruset nu börjats genomföras i stor skala
vilket medför att möjligheterna för att planera för stora fysiska evenemang framöver ser ljusare
ut.
För Malmö stads del är det mer attraktivt att genomföra kongressen fysiskt i Malmö där det
lokala och regionala näringslivet kan ta del av inflödet av deltagare och de kringaktiviteter som
detta för med sig. Det kommer att vara möjligt för deltagare att, på plats, ta del av stadens
innovativa lösningar i stadsmiljön och den fysiska kongressen kommer även bli mer tillgänglig
för Malmöbon. Med omställningen till både virtuell kongress 2021 och en fysisk på plats i
Malmö 2022 gör stadskontoret bedömningen att vi har fått ihop det bästa av två världar.
Föreslagna förändringar i budget och arbetsprocess
I samarbete med ICLEI:s sekretariat i Bonn har stadskontoret tagit fram med en rad förslag på
förändring i arbetsprocessen för att genomföra världskongressen i två etapper; en virtuell
kongress i april 2021 och en fysisk kongress i Malmö 2022.
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1. Hur världskongressen ska kommuniceras
a. Kongresserna ryms under samma paraply “ICLEI World Congress 2021–2022”
och det är på detta sätt båda kongresserna kommer att kommuniceras.
Kongressdatum och inriktning
b. ICLEI World Congress 2021–2022 delas upp i två etapper.
i. Den första etappen blir virtuell och kommer att äga rum under vecka 15
(12–16 April) 2021. Etapp 1 kommer primärt att fokusera på att
presentera ICLEIs nyvalda styr/arbetsgrupper, lansera ICLEIs
Malmöstrategi 2021-2027 och också hålla ett begränsat antal möten med
fokus på ICLEIs fem spår och lokala/regionala myndigheters bidrag till
‘the UN Decade of Action on Sustainable Development’ (2021–2030).
ii. Den andra etappen kommer att vara en fysisk kongress som hålls i
Malmö under andra kvartalet 2022. Kongressen äger rum under tre dagar
och kommer att ha ett väl utarbetat program för deltagarna med mobile
workshops, webbplatsbesök och nätverksmöjligheter.
Malmödeklarationen kommer att undertecknas och lanseras personligen
under denna del av kongressen. De exakta datumen kommer att
bestämmas senare under våren 2021 för att hitta de bästa synergierna
med andra kongresser, konferenser och utställningar inom
hållbarhetsområdet som äger rum i Öresundsregionen. Detta för att
undvika eventuell konkurrens från andra internationella evenemang.
2. Budget
a. ICLEI kommer att fortsätta sitt arbete med planering och genomförande av
ICLEI World Congress 2021 - 2022 utan att överskrida den ursprungligen
överenskomna budgeten på 765 000 euro. ICLEI föreslår en förändring av
resurser inom sin egen budget för att ta hänsyn till ändringarna och tidsramen för
evenemanget.
3. Arbetsplan och deadlines
a. ICLEI och Malmö stad kommer gemensamt att utforma och komma överens
om en arbetsplan för planering och genomförande av ICLEI World Congress
2021 - 2022, med tidsfrister för viktiga leveranser som, men inte begränsat till,
programutveckling, talare och VIP-inbjudningar, registreringsavgiftstabell,
registreringsprocess och sponsringsmöjligheter och paket.
Personalstyrka i Malmö stad
Stadskontoret utgår från samma personalstyrka som kontinuerligt arbetat med kongressen. Det
är resurser från stadskontoret, miljöförvaltningen, stadsbyggnadskontoret samt fastighets-och
gatukontoret.
Budget
Kostnadskalkylen för ICLEI:s ursprungliga upplägg för världskongressen 2021 bedöms
fortfarande vara aktuellt och rimlig. Här uppgick den totala budgeten för kongressen till brutto
1,6 (1,581) miljoner euro inklusive sponsring och intäkter för deltagaravgifter. Här ingår de
kostnader som ICLEI har för planering och genomförande av de globala delarna av programmet
(765 000 euro), samt Malmö stads kostnader för projektledning, lokaler, mat, lokala
programpunkter, kommunikationsinsatser, kongressadministration mm.
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Stadskontorets bedömning är att vi kommer klara av genomförandet med redan budgeterade
och av kommunstyrelsen beviljade medel, inga övriga tillägg bedöms nödvändiga. Men detta
förutsätter att stadskontoret kan fortsätta arbeta med de resurser som finns tillgängliga under en
längre tid. Däremot kommer den nya tidsplanen där vi genomför den fysiska kongressen 2022
medföra att ett en del av de beviljade medlen, beräknat till 1,4 miljoner kronor, behöver
användas under 2022.
Stadskontorets bedömning
Stadskontoret vill förtydliga att ”ICLEI World Congress 2021-2022” är en kongress som pga
rådande världsläge delas upp i två etapper. Under 2022 kommer pandemin att ha avtagit och det
blir med stor sannolikhet återigen möjligt att genomföra fysiska evenemang som gagnar staden
och det lokala och regionala näringslivet. Kongressen kan bli en välbehövlig injektion till stadens
näringsliv och inte minst besöksnäringen. Staden får här möjlighet att visa upp ”best practice”.
Stadskontoret bedömer dock att det finns en risk att det blir mindre fokus på den fysiska
kongressen då den föregås av den virtuella. Både ICLEI:s sekretariat och stadskontoret arbetar
för att minimera risken.
Stadskontoret föreslår kommunstyrelsen godkänna uppdaterad arbetsprocess och genomförande
inför det fortsatta arbetet med ICLEI:s världskongress samt föreslagna anvisning av 1,4 miljoner
kronor för 2022 ur kommunstyrelsens projekt- och utredningsanslag.
Ansvariga

Micael Nord Näringslivsdirektör
Magdalena Bondeson Sektionschef
Andreas Norbrant Stadsdirektör

