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Malmö – the sustainable city

www.malmo.se

Malmö has a vision of being a sustainable 
city socially, economically and ecologi-
cally. This will be achieved and main-

tained by consolidating and raising the level 
of education, strengthening integration, and 
increasing the number of employees with a for-
eign background. In concrete terms, this means, 
among other things, continuing investments in 
ecological environments such as Augustenborg 
and Västra Hamnen. Malmö is the first Faitrade 
city in Sweden, with a large number of Fairtrade 
products for sale.

Hornsgatan 20, S-118 82 Stockholm. Phone +46 8 452 70 00. www.skl.se

The Swedish Association of Local Authorities and Regions 
(SALAR) represents all Sweden ś municipalities, county 
councils and regions. 

SALAR acts as an employer ś organisation and promotes the              
interests of its members, for example by working to strengthen  local 
self-government and by developing regional and local democracy. 

SALAR offers services and support for operational development, 
and aims to provide the arena for dialogue between its members   
and the outside world. 

The objective is to develop self-government in order to give        
members greater freedom of action.
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Engagemang  
för klimat  
och hållbarhet

livslångt lärande

Framtiden för alla städer och regioner bygger på att det 
finns en bra dialog med medborgare och företagare  
Om vi har det kan vi gemensamt hantera stora åta-
ganden som rör klimat och hållbarhet, invandring och 
migration, offentlig service och befolkningens ålders-
fördelning osv  Dessa frågor är ytterst viktiga för att våra 
städer och kommuner ska kunna erbjuda bra service 
och behålla sin attraktionskraft även i framtiden 

Detta är frågor som kommer att diskuteras vid 
CEMR:s 24:e kongress i Malmö  Det är därför ett stort 
nöje för mig att välkomna dig till mötet och till vårt 
arbete med att skapa en gemensam framtid!

Ilmar Reepalu, kommunalråd i Malmö

Vart tredje år samlas hundratals företrädare för lokala 
och regionala myndigheter från Europa och andra 
länder vid CEMR:s (Council of European Municipalities 
and Regions) kongress  Nästa kongress kommer äga 
rum mellan den 22 och 24 april 2009 i Malmö, som är 
en av de mest framtidsinriktade städerna i Europa  

Det är ett perfekt tillfälle och en perfekt plats att 
diskutera europeiska frågor som direkt påverkar våra 
städer och regioner: utvecklingen av offentlig service, 
klimatförändringen och energin, den ekonomiska till-
växten och miljön, den lokala demokratins tillstånd, 
internationellt samarbete, vänortssamarbete…

Kommuner, landsting och regioner spelar en allt 
ännu större roll för våra länders och Europas tillvaro  
Men i det snabbt föränderliga Europa är konceptet 
”livslångt lärande” lika viktigt för våra organisationer 
och myndigheter som det är för var och en av oss 
som individer   Våra tre dagar i Malmö är en utmärkt 
möjlighet att träffas, lyssna, debattera och lära sig  

Du är varmt välkommen att delta i kongressen i 
Malmö 

Michael Häupl, ordförande för CEMR

ilmar reepalu
kommunalråd i malmö

michael häupl
ordförande för cemr

CEMR:s kongREss 2009
MalMö 22–24 apRil
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Förbereda sig för  
förändringEn unik  

möjlighet Demografiska förändringar, klimatförändringar, kärvare 
tider ekonomiskt… detta är bara några av de frågor 
som vi står inför, i hela Europa   Och eftersom lokala och 
regionala förvaltningar ansvarar för att erbjuda medbor-
garna så mycket offentlig service och för planering och 
hållbar utveckling inom sin region har de en viktig roll 
att spela i arbetet med dessa utmaningar   

Därför har vi bestämt oss att ställa följande frågor till 
2009 års kongress – är vi verkligen ”rustade inför fram-
tiden”?  Förbereder och anpassar vi oss till förändringar 
på bästa sätt? Vad kan vi lära oss av varandra?

Dessutom har vi inte råd att ha ett snävt lokalt 
perspektiv och vi kommer därför att även fokusera på 
europeiska och internationella frågor som är intressanta 
– med sessioner om internationellt samarbete, vänorts-
samarbete och klimatförändring 

Malmö, vår värdstad, är ett bra exempel på en stad 
som har genomgått förändringar för att kunna möta 
dessa utmaningar och är känd för att arbeta med inno-
vation och hållbarhet   

Vi hoppas verkligen att du vill delta i vår kongress i 
Malmö!

Jeremy Smith, generalsekreterare för CEMR 

Som lokala och regionala politiker har vi ett stort ansvar 
för att förbereda våra kommuner och regioner inför 
framtiden   Många av de utmaningar vi står inför idag är 
globala, men konsekvenserna är lokala och kräver lokala 
lösningar  CEMR:s kongress i Malmö kommer att vara 
en unik möjlighet för lokala och regionala politiker från 
Europa och andra länder att träffas och dela med sig av 
sina erfarenheter, bästa praxis och nya idéer  Jag ser per-
sonligen fram emot att få delta i diskussioner om viktiga 
frågor som klimatförändringen, offentlig service och lo-
kala myndigheters roll som arbetsgivare och jag hoppas 
också att du kommer att delta i de här debatterna  Jag är 
övertygad om att vi kommer att göra framsteg i arbe-
tet med att göra våra städer, kommuner och regioner 
rustade inför framtiden 

Anders Knape
Ordförande, Sveriges Kommuner och  
Landsting
Förste vice ordförande, CEMR

anders knape
ordförande, sveriges kommuner och landsting

jeremy smith
generalsekreterare för cemr
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Onsdag den 22 april 2009
 9.30–14.30  StudIebeSöK (se sidan 11)

 10.30–12.30 Möte med CeMR:s Policy Committee

 15.00  InvIgnIng
  Ilmar Reepalu, kommunalråd i Malmö
  Hilde Zach, borgmästare i Innsbruck
  Michael Häupl, ordförande för CEMR, borgmästare och guvernör i Wien,  
  ordförande för Österrikes kommunförbund  
  Jerker Swanstein, regionstyrelsens ordförande i region Skåne 

 15.30  PAuS med filmen ”Rustad inför framtiden?”

 15.45   RundAboRdSSAMtAl: 
   blomstrande framtid eller ren överlevnad? – är vi rustade för de  
   internationella och europeiska utmaningarna? 
   Inledningsanförande av Anders Knape, förste vice ordförande för CEMR,  
   ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting

    Cecilia Malmström, Sveriges EU-minister 
    Hans-Gert Pöttering, Europaparlamentets talman  
    Nikitas Kaklamanis, borgmästare i Aten, ordförande för Greklands kommunförbund  
    Martine Aubry, borgmästare i Lille 
    Mercedes Bresso, ordförande för Piedmont-regionen och för CEMR:s italienska sektion
    Luc Van Den Brande, Regionkommitténs ordförande
    Håkan Buskhe, VD för E ON energy Nordic AB  
    Robert Manchin, ordförande och VD för Gallup Organisation Europe

 18.00   MottAgnIng på mäss- och kongresscentret

tisdag den 21 april
utflykt före kongressen:  
utflykt till Wallanders Ystad 
10.00–17.00
(Extra avgift på 50 euro)
Författaren Henning Mankells 
fiktiva karaktär, poliskommissarie 
Kurt Wallander, bor och arbetar 
i Ystad  Upplev Wallanders Ystad 
och många av de välkända plat-
serna från böckerna och filmerna: 
Wallanders lägenhet på Maria-
gatan, Hotel Continental, Fridolfs 
kafé och Kåseberga   Vi besöker 
också filmmuseet, Cineteket, där 
du kan ta en titt bakom kulisserna 
på hur filmerna görs och där man 
visar scener från olika filmer som 
är inspelade i Ystad 
Ystad är mer än en filmstad och 
under utflykten besöker vi också 
Ales stenar i Kåseberga och Ystads 
franciskanerkloster från 1267  Vi får 
träffa Ystads tornvakt som vakar 
över staden från Mariakyrkans 
torn, en tradition som går tillbaka 
till medeltiden  

F
o

to
: L

E
IF

 J
o

H
A

N
S

S
o

N
/X

-R
A

Y

F
o

to
: L

E
IF

 J
o

H
A

N
S

S
o

N
/X

-R
A

Y

6



Onsdag den 22 april 2009 Torsdag den 23 april 2009
 8.30–9.30  Möten föR de nAtIonellA delegAtIoneRnA
 9.30–11.00  StudIebeSöK (se sidan 11)

 9.30–16.00  PARAllellA SeSSIoneR

19.30  gAlAKväll på Malmöoperan

PlenARSAMMAntRäde I: nya roller och nya partnerskap för internationell utveckling
Inledningsanförande av Wolfgang Schuster, vice ordförande för UCLG (United Cities and Local Governments) i 
Europa, vice ordförande för CEMR, borgmästare i Stuttgart 

Stefano Manservisi, generaldirektör, Europeiska kommissionens generaldirektorat för utveckling och 
relationer med stater i Afrika, Karibien och Stilla havet
Pierre Schapira, vice borgmästare i Paris, ledamot av Europaparlamentets utskott för utveckling
Olivier Consolo, direktör för CONCORD (European NGO Confederation for Relief and Development)
Jacques Wallage, borgmästare i Groningen, Nederländernas kommunförbund, ordförande för det 
internationella utskottet
Fernando Ruas, borgmästare i Viseu, ordförande för Portugals kommunförbund
Representant för UCLG (United Cities and Local Governments)

13.00–14.00   lunCH

deMoKRAtI oCH StYRelSefoRMeR 
 1A. deltagande och delaktighet – mot en 
djupare demokrati
Jämställdhet – exemplet med CeMR:s 
deklaration:
Jocelyne Bougeard, vice borgmästare i Rennes, 
ordförande för CEMR:s kommitté för folkvalda 
kvinnor
Rosa Aguilar Rivero, borgmästare i Cordoba, 
vice ordförande för Spaniens kommun- och 
regionförbund
Patrizia Dini, regionsekreterare för det toskanska 
förbundet inom CEMR:s italienska sektion
nya partnerskap för social delaktighet:
Annemarie Jorritsma, borgmästare i Almere, vice 
ordförande för CEMR, ordförande för Nederländernas 
kommunförbund
Cllr Richard Kemp, ledamot av kommunfullmäktige 
i Liverpool, vice ordförande för Storbritanniens 
kommunförbund
Jokin Bildarratz Sorron, borgmästare i Tolosa, 
ordförande för Baskiens kommunförbund
Carlos Dias Teixeira, borgmästare i Loures

2A. förändrande lokala och regionala 
styrelseformer – bra eller dåligt för 
demokratin?
Mårten Johansson, borgmästare i Raaseporis
Emile Eicher, borgmästare i Munshausen, 
vice ordförande för Luxemburgs stads- och 
kommunförbund
Hellmut Wollmann, professor emeritus, 
Humboldtuniversitetet i Berlin

offentlIgA tJänSteR Av Hög KvAlItet 
I ett MoRgondAgenS euRoPA
1b. demografiska förändringar – hur påverkas 
vår service och vår arbetskraft?  
Nikolaus G. van der Pas, generaldirektör, Europeiska 
kommissionens generaldirektorat för sysselsättning, 
sociala frågor och lika möjligheter 
Ilija Batljan, kommunalråd i Nynäshamn 
Carola Fischbach-Pyttel, generalsekreterare för 
EPSU (European Federation of Public Service Unions) 
Caspar Einem, ordförande för CEEP 
Representant för OECD (Organisation for Economic 
Co-operation and Development)

2b. fokus på kvalitet – hur kan vi utvärdera 
och förbättra det vi gör?
Håkan Sörman, VD för Sveriges Kommuner och 
Landsting 
Philippe Laurent, borgmästare i Sceaux, ledamot av 
Conseil Général i departementet Hauts de Seine 
Andrzej Porawski, VD för Polens kommunförbund
Paul Coen, VD för Storbritanniens kommunförbund
Gunnar Schwarting, VD för stadsförbundet i 
Rheinland-Pfalz, Tysklands kommunförbund

SeSSIon 1
9.30–11.00

SeSSIon 2
11.30–13.00

SeSSIon 3
14.30–16.00

16.15–18.00

euRoPA oCH den teRRItoRIellA 
dIMenSIonen
3A. Att överbrygga klyftan mellan städer 
och landsbygd – prioriteringar för en ny 
sammanhållningspolitik
Louis Le Pensec, vice ordförande för CEMR, 
ordförande för CEMR:s franska sektion
Dirk Ahner, generaldirektör för Europeiska 
kommissionens direktorat för regionalpolitik
Johannes Peinsteiner, borgmästare i St  Wolfgang, 
ledamot av Österrikes kommunförbund 
Jan Olbrycht, vice ordförande i Europaparlamentets 
utskott för regional utveckling 
Jana Fischerová, borgmästare i Havlíčkův Brod, 
Tjeckiens kommunförbund 

euRoPA oCH den teRRItoRIellA 
dIMenSIonen 
3b. eu och dess grannar: samarbete för fred, 
stabilitet och integration 
Eneko Landaburu, generaldirektör för Europeiska 
kommissionens generaldirektorat för yttre 
förbindelser 
Eleni Loucaides, ledamot av kommunfullmäktige 
i Nicosia 
Representant för Ukrainas kommunförbund
Representant för Arab Towns Organisation (ATO)
Representant för NALAS (Network of Associations 
of Local Authorities of South-East Europe)

Plenarsammanträdena 
kommer att tolkas 
(simultant) på åtminstone 
engelska, franska, tyska, 
italienska, spanska och 
svenska  Läs på kongres-
sens webbplats under de 
kommande månaderna 
om du vill ha aktuell in-
formation om vilka språk 
som är aktuella för de 
olika sammanträdena 

rustad inför 
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Fredag den 24 april 2009
PlenARSAMMAntRäde II: Klimatförändring – vad kan vi göra, vad måste vi göra?
Lars-Erik Liljelund, generaldirektör med ansvar för klimatfrågor vid den svenska statsrådsberedningen
Bärbel Dieckmann, borgmästare i Bonn, Executive-President för CEMR, ordförande för CEMR:s tyska sektion
Ronan Dantec, vice ordförande för Communauté Urbaine of Nantes Métropole
Pedro Castro Vázquez, borgmästare i Getafe, ordförande för Spaniens kommun- och regionförbund
Henning Jensen, borgmästare i Naestved, förste vice ordförande för Regionkommitténs utskott för hållbar 
utveckling

PlenARSAMMAntRäde III:
nya perspektiv för vänortssamarbeten i ett föränderligt europa: – Specialsession för att fira 
20-årsdagen av eu:s stöd för vänortssamarbete
Tal av Jan Figel, Europakommissionär med ansvar för utbildning, kultur och ungdomsfrågor
Nicole Fontaine, ledamot av Europaparlamentet, rapportör för skapandet av ett program för vänortssam-
arbete inom EU
Roberto Di Giovan Paolo, senator, generalsekreterare för den italienska sektionen av CEMR 
Janusz Marszałek, ordförande för CEMR:s vänortsnätverk, borgmästare i Oświęcim
Francisco Javier León De La Riva, borgmästare i Valladolid, ordförande för kommissionen för internatio-
nella relationer inom Spaniens kommun- och regionförbund
Vänortssamarbeten gör skillnad!: exempel på vänortsprojekt  

AvSlutAnde PlenARSAMMAntRäde Iv: framtiden börjar nu!
Tal av Bertrand Delanoë, ordförande för UCLG (United Cities and Local Governments), borgmästare i Paris

AntAgAnde Av SlutdeKlARAtIonen
Yavuz Mildon, ordförande för Europarådets kongress för lokala och regionala myndigheter
Oldřich Vlasák, Executive President för CEMR, ledamot av Europaparlamentet, ordförande för Tjeckiens 
kommunförbund
Representant för värdstaden/regionen för kongressen 2012
Ilmar Reepalu, kommunalråd i Malmö
 
lunCH

StudIebeSöK (se sidan 11)

utflYKt efteR KongReSSen: utflykt till Wallanders Ystad  
(se beskrivning på sidan 6 eller 13)

9.15–10.45

11.05–12.30

12.30–13.15

13.15

13.45–16.45

löRdAg den 25 APRIl
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Today, E.ON already produces over 10% of its energy from renewable energy sources, and 
we will be expanding this in the future. Therefore, we search across worldwide locations 
to optimise the use of wind, water, sun and biomass effectively and in consideration of the 
environment. A global engagement in renewable energy sources that benefits us all.

You can find out more about our engagement in renewable energy sources at www.eon.com

For renewable energy we think further afield.

We think globally.

Welcome to Skåne

400 kilometres of sandy 
beaches and big, beautiful 
national parks. Fields of 
yellow rape and deep green 
forests. Peaceful country 
life and grand city vistas. 
Skåne, the southernmost 
part of Sweden, is not one 
thing or another. Skåne is 
both. Skåne is the best of 
both worlds.

Skåne is a highly innova-
tive region and proud of 
housing world-leading com-
panies in Cleantech, Food 
Technology, Life Science, 
Packaging, and Information 
and Communications Tech-
nology.

Region Skåne is a region-
al public authority, respon-
sible for health, medical 
and dental care as well as 
the regional development 

of trade and industry, pub-
lic transportations, culture, 
environment and interna-
tional relations. Region 
Skåne has a high extent of 
autonomy, meaning that 
many decisions are taken 
on a regional level instead 
of nationally. The highest 
decision making body of Re-
gion Skåne is the Regional 
Council, elected by the peo-
ple in Skåne. The decisions 

are based on four objec-
tives – growth, attraction, 
sustainability and balance. 
Region Skåne employs  
34,000 people and its turn-
over amounted to SEK 27 
billion in 2007.

Region Skåne aims to 
maintain and develop Skåne 
as a strong business region. 
Skåne contributes to 12% 
of the Swedish GNP. 
Welcome to Skåne!
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DEXIA

bank for communities, bank for people

The long-term 
partner of 
European local 
authorities.
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forskning och innovation medför 
regionala socioekonomiska effekter

22 april, 11.30–14.30 
24 april,13.45–16.45
Busstur
Maximalt antal deltagare: 100
Lunds universitet: ESS-utställning, BMC

European Spallation Source (ESS) kommer att vara 
en flervetenskaplig forskningsanläggning som 
baseras på världens mest kraftfulla neutronkälla  
I anläggningen ska forskarna kunna studera en 
mängd olika material – allt från plaster och pro-
teiner till mediciner och molekyler –  för att förstå 
hur de är uppbyggda och hur de fungerar  ESS 
kommer att vara ett nav i Europas infrastruktur för 
forskning 
Biomedicinskt centrum (BMC)
På biomedicinskt centrum (BMC), som ligger 
i anslutning till Lunds universitetssjukhus, är 
grundforskning integrerad med klinisk forskning  
BMC är Lunds universitets största undervisnings- 
och forskningsenhet, med totalt 1 250 anställda 
och studenter  Inte mindre än hundra välrenom-
merade forskningsgrupper arbetar i denna 
inspirerande miljö 

Studiebesök
demografisk förändring:  
utmaningar inom service och 
hälso- och sjukvård för en åldrande 
befolkning

22 april, 9.30–11.30
Busstur
Maximalt antal deltagare: 100
Äldre: service- och äldreboenden/seniorbostäder 
och servicecenter. Bussfärd inom Malmö 15 
minuter

Seniorbostäder och servicecenter: offentligt  Med 
särskild tyngdpunkt på utomhusmiljö och en 
integrerad politik för miljöfrågor i ledningen av 
centret 

Det andra center som besöks är inom den 
privata sektorn, dvs  ett exempel på den fria mark-
naden  Bellevue Park  I båda fallen ingår besök, 
guidad rundtur, en titt på faciliteterna, möte med 
personal och brukare och samtal om servicekvali-
tet och utmaningar 
Mer information: Malmö stad

demografisk förändring:  
förskolor: utmaningar i omsorgen om 
de yngsta

22 april, 9.30–11.30
24 april, 14.00–16.00
Busstur 
Maximalt antal deltagare: 50, Förskola: barn- 
och förskolecenter åldersgrupp 1–5 år
Bussfärd inom Malmö 15 minuter

Du får besöka en förskola i Malmö med barn mel-
lan 1–5 år  Klasserna består av 3 lärare/ledare per 
grupp med 18 barn 

Du får träffa barnen och ledarna, titta på 
kvaliteten på förskolan och vilka utmaningar de 
står inför i dagens och morgondagens samhälle  
Du kommer att kunna diskutera frågor som 
lagstiftning och kraven på offentlig service med 
ledarna 
Mer information: Malmö stad

Integration över regiongränserna:  
praktiska erfarenheter

23 april, 9.30–11.00
Busstur
Maximalt antal deltagare: 100
Plats: Malmö Arena
Bussfärd till Malmö Arena (20 minuter)

Integration över gränserna i Öresund, Öresunds-
komittén

Malmö Arena: Stadsplanering som ett verktyg 
för integration (Malmö stad) Exempel på inte-
gration, medborgarna kring Öresund och deras 
berättelser  (50 minuter)  Utmaningar och hinder 
för integration

Malmö Arena är en toppmodern arena i 
Europa som invigdes i november 2008 och ligger 
i Hyllie (en del av Malmö som är under uppfö-
rande, skräddarsydd för att absorbera effekterna 
av integrationen i Öresundsregionen) 

CEMR:s kongREss 2009
MalMö 22–24 apRil

Studiebesök 
västra hamnen 

22 april, 9.30–11.30 
23 april, 14.00–16.00
Promenad
Maximalt antal deltagare: 50

En guidad tur genom Västra hamnen, ett havs-
nära bostadsområde på före detta industrimark  
Den nya stadsdelen är byggd med mycket höga 
ambitioner när det gäller hållbarhet och har 
blivit en internationell turistattraktion  Den första 
fasen, Bo01, byggdes som en europeisk bostads-
mässa 2001 och visar upp ett antal lösningar för 
hållbarhet  

energilösningar i västra hamnen  
– 100 % lokalt förnyelsebar

22 april, 9.30–11.30 
23 april, 14.00–16.00
Promenad
Maximalt antal deltagare: 50

Energikonceptet har väckt stort intresse: 100 pro-
cent lokalt producerad förnyelsebar energi visar 
att en nollvision för koldioxidutsläpp är möjlig  
Turen tar cirka 2 timmar och man promenerar till 
fots från mäss- och kongresscentret 
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Invandrare som morgondagens 
entreprenörer

24 april, 14.00–17.00
Bussfärd inom Malmö 15 minuter.

Besök den kända stadsdelen Rosengård och lär dig 
att betrakta invandrare som en del av lösningen 
på morgondagens entreprenörskap  Antalet 
småföretag kommer att fördubblas inom tio år mot 
bakgrund av förändringarna i det svenska samhället 
och inställningen hos ungdomar 
Morten Lund, grundaren av Skype kommer också 
att finnas på plats 

infoRMation oM flER studiEbEsök finns på www.CEMR2009.sE

11



utflykterna är gratis för 
kongressdelegaterna  

Malmö turistbyrå kom-
mer att finnas på plats 
under kongressen för ge 
ytterligare information 
och ordna andra arrang-
emang  

Du är välkommen att 
kontakta turistbyrån för 
mer information:

Telefon
 +46-40-34 12 00

E-postadress 
malmo.turism@malmo.se

Webb
www.malmo.se/tourism

guidad promenad i Malmö
22 april, 15.00–17.00, 24 april, 10.00–12.00 
Ryttarstatyn av kung Karl X Gustav, som tog Skåne från 
danskarna vid freden i Roskilde 1658, står mitt på det 
största torget i Malmö  Stortorget byggdes 1536 på 
initiativ av Jörgen Kock, Malmös mäktige borgmästare och 
myntmästare  Stortorget blev Malmös nya marknadsplats 
och var länge det största stadstorget i Nordeuropa  

Kockska huset, en av de mest välbevarade 1500-tals-
byggnaderna i Malmö, är byggt i rött tegel och har en rikt 
ornamenterad trappstegsgavel  Idag ligger an av de bästa 
restaurangerna i Malmö, Årstiderna, i källarvalven  

Rådhuset, färdigställt 1546, har genomgått stora 
förändringar under århundradena  Under 1860-talet reno-
verade Helgo Zettervall fasaden i holländsk renässansstil  
En stor del av detta finns kvar idag  Så långt tillbaka som 
1500-talet har det funnits en restaurang i rådhuset, där 
restaurang Rådhuskällaren ligger idag 

Residenset, den ljusa putsade byggnaden bredvid 
rådhuset är nu residens för landshövdingen  Den nuva-
rande fasaden är från 1850-talet och är byggd i 1600-talets 
renässansstil av en av den tidens mest kända arkitekter, 
F W  Scholander  

S:t Petri kyrka den äldsta byggnaden i Malmö, som 
kan dateras till början av 1300-talet, kikar fram bakom 
rådhuset  Kyrkan är byggd i baltisk-gotisk stil  De medeltida 
målningar som täckte kyrkans valv vitmenades under 
reformationen på 1500-talet, men originalmålningarna i 
Krämarekapellet togs åter fram under en restaurering i bör-
jan av 1900-talet  Predikstolen, dopfunten och altaruppsat-
sen är samtliga renässansarbeten 
lilla torg, det charmiga torget, som är en av de mest 
populära mötesplatserna i Malmö, byggdes 1592 som ett 
marknadstorg  Det finns flera intressanta byggnader från 

1500-talet och senare runt Lilla Torg  
Hedmanska gården är ett gårdskomplex runt en 

sluten innergård där de äldsta korsvirkeshusen är från 
1500-talet och den yngsta byggnaden, en lagerbygg-
nad, är från slutet av 1800-talet och inrymmer nu form/
design Center, som visar utställningar med koppling till 
design och arkitektur  

Mitt i Malmö, väster om Lilla Torg, ligger det pitto-
reska gamla väster   Här är gatorna lugnare och tempot 
långsammare  Området innehåller en blandning av låga, 
färgstarka gatuhus och stora fastigheter i sten och tegel  
Ta en promenad bland privatbostäder, designbutiker, 
restauranger och konstgallerier 

Malmöhus slott: Grunden för det äldsta renässans-
slottet i Skandinavien lades 1436 under Erik av Pom-
mern  Han byggde ett citadell, som senare till stora delar 
förstördes  1537 byggde den danske kungen Christian III 
ett nytt slott som stod färdigt 1542  Slottet byggdes enligt 
renässansens stilideal  Slottet genomgick en omfattande 
restaurering under 1920-talet  Malmö Museer tog över 
slottsbyggnaderna, som kompletterades med en modern 
tillbyggnad  Malmö museum öppnade på den nya 
platsen 1937 och här finns fortfarande en del av museets 
samlingar 

CEMR:s kongREss 2009
MalMö 22–24 apRil

Utflykter
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guidad busstur till lund  
23 april, 09.00–12.00 eller 14.00–17.00
Maximalt antal deltagare: 50 på varje tur

lunds domkyrka invigdes 1145 och innehåller många 
välkända föremål och särdrag av stort historiskt intresse  

Bland domkyrkans många sevärdheter finns det 
magnifika uret och konstnärliga mästerverket, Horolo-
gium Mirabile Lundense, som är från 1424  Denna tid- och 
datummaskin fungerar fortfarande med sina roterande 
mekaniska figurer som markerar tidens gång  Kryptan vak-
tas fortfarande av Jätten Finn  Det finns också tre sällsynta 
bronspelare med statyer från cirka 1240  Den fint utsirade 
korstolarna i ek är från mitten av 1300-talet och det majes-
tätiska altaret dateras till 1398  

Kulturen är det nästa äldsta friluftsmuseet i världen  
Museet grundades 1892 av Georg Karlin  Han insåg att 
det gamla bondesamhället långsamt höll på att försvinna 
och bestämde sig för att rädda byggnader, verktyg, 
möbler, kläder och andra föremål  Idag finns det mer än 
trettio byggnader som flyttats och återuppbyggts här på 
Kulturen  Museet upptar två kvarter i staden Lund och 
visar hur människor har levt och arbetat i Sverige genom 
århundradena 

Skissernas museum
Skissernas museum i Lund är ett unikt museum för monu-
mentalkonst och offentlig konst  

Museet är mer som en studio eller verkstad än ett gal-
leri  Det inrymmer cirka 25 000 skisser och modeller gjorda 
i olika material och med hjälp av olika tekniker  
De utställda skisserna är avsedda för alla typer av platser, 
t ex  gator och torg, parker, skolor och kyrkor  

guidad busstur söder om Malmö  
23 april, 09.00–12.00 eller 14.00–17.00
Maximalt antal deltagare: 50 på varje tur

foteviken
En gång i tiden styrde vikingarna Skåne  I Fotevikens 
vikingaby gör de det fortfarande 
Vikingabyn i Foteviken är en unik historisk upplevelse  
Bakom höga försvarsmurar hittar du en liten stad med 
24 rekonstruerade hus från vikingatiden, omkring 1 100 
e  kr  Vikingabyn är det enda försöket i Skandinavien att 
rekonstruera en hel by  Som besökare kan du gå in i husen 
och träffa de vikingar som bor där 

Svenska bärnstensmuseet
På bärnstensmuseet finns beskrivningar av platser där 
man kan hitta bärnsten  Bärnstensmuseet ligger nära olika 
fiskebyar och vikingalämningarna vid Kämpinge vall  Mu-
seibesökarna kan titta på och köpa bärnsten med insekter 
och fornlämningar bevarade inuti  Museet inrymmer också 
olika tillfälliga utställningar 

Utflykter

CEMR:s kongREss 2009
MalMö 22–24 apRil

utflykter till Wallanders 
Ystad  
10.00 - 17.00
tisdag den 21 april  
och lördag den 25 april
(Extra avgift på 50 euro)
Författaren Henning Mankells 
fiktiva karaktär, poliskom-
missarie Kurt Wallander, bor 
och arbetar i Ystad  Upplev 
Wallanders Ystad och många 
av de välkända platserna från 
böckerna och filmerna: Wallan-
ders lägenhet på Mariagatan, 
Hotel Continental, Fridolfs kafé 
och Kåseberga   Vi besöker 
också filmmuseet, Cineteket, 
där du kan ta en titt bakom 
kulisserna på hur filmerna görs 
och där man visar scener från 
olika filmer som är inspelade 
i Ystad 
Ystad är mer än en filmstad 
och under utflykten besöker vi 
också Ales stenar i Kåseberga 
och Ystads franciskanerkloster 
från 1267  Vi får träffa Ystads 
tornvakt som vakar över staden 
från Mariakyrkans torn, en 
tradition som går tillbaka till 
medeltiden 
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Malmö Exhibition
and Convention Center

Central Station

Malmö Opera House

PlAtSeR
A  Malmö mäss- och kongresscenter
B  Malmöoperan
C  Centralstationen

föRStAKlASSHotell
1  Clarion Collection Hotel Temperance,  

Engelbrektsg  16
2  Elite Hotel Savoy, Norra Vallgatan 62
3  Hilton Malmö City, Triangeln
4  Hotel Scandic Kramer, Stortorget 7
5  Hotel Premier  

Mäster Johan, Mäster Johansg  13
6  Radisson SAS Hotel, Östergatan 10

StAndARdHotell
7  Hotel Baltzar, Söderg  20
8  First Hotel Garden, Baltzarsg  20
9  Quality Hotel Konserthuset, Amiralsgatan 19
10  Hotel Nobel House, Per Weijersgatan 6
11  Hotel Residens, Adelgatan 7
12  Hotel Royal, Norra Vallgatan 94
13  S:t Jörgen hotel, Stora Nygatan 35
14  Mayfair Hotel, Adelgatan 4
15  Rica Hotel, Stortorget 15

budgetHotell
16  Comfort Hotel, Carlsgatan 10
17  Teaterhotellet, Rönngatan 3
18  First Hotel Jörgen Kock, Jorgenkocksgatan 3

Karta över Malmö

CEMR:s kongREss 2009
MalMö 22–24 apRil

vi rekommenderar 
att du använder 
webbplatsen 
CeMR2009 för att 
registrera dig så 
att du har de bästa 
möjligheterna att boka 
ditt förstahandsval:
www.cemr2009.se
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Programöversikt

Partners

CEMR:s kongREss 2009
MalMö 22–24 apRil

Tisdag den 21 april 2009

10 00-17 00 Utflykt före kongressen: Utflykt till 
Wallanders Ystad

Onsdagen den 22 april 2009

09 30-14 30 Studiebesök

10 30-12 30 Möte med CEMR:s  
Policy Committee

15 00 Invigning

15 45 Rundabordssamtal:  Blomstrande 
framtid eller ren överlevnad? – är vi 
rustade för de internationella och 
europeiska utmaningarna?

18 00 Mottagning på mäss- och kongress-
centret

Torsdag den 23 april 2009

08 30-09 30 Möten för de nationella delegatio-
nerna

09 30-11 00 Studiebesök

09 30-11 00 Serie 1 parallella sessioner:

1A  Deltagande 
och delaktighet 
– mot en 
djupare 
demokrati

1B  Demografiska 
förändringar – 
hur påverkas vår 
service och på vår 
arbetskraft?

11 30-13 00 Serie 2 parallella sessioner:

2A Förändrade 
lokala och 
regionala styrel-
seformer – bra 
eller dåligt för 
demokratin?

2B  Fokus på 
kvalitet – hur kan 
vi förbättra och 
utvärdera det vi 
gör?

13 00-14 00 Lunch

Torsdag den 23 april 2009 (forts)

14 00-16 00 Studiebesök

14 30-16 00 Serie 3 parallella sessioner:

3A Att över-
brygga klyftan 
mellan städer 
och landsbygd 
– prioriteringar 
för en ny sam-
manhållnings-
politik

3B  EU och dess 
grannar: sam-
arbete för fred, 
stabilitet och 
integration 

16 15-18 00 Plenarsammanträde I: Nya roller för 
internationell utveckling

19 30 Galakväll på Malmöoperan

Lördag den 24 april 2009

9 15-10 45 Plenarsammanträde II: Klimatföränd-
ring – vad kan vi göra, vad måste vi 
göra?

11 05-12 30 Plenarsammanträde III: Nya per-
spektiv för vänortssamarbeten i ett 
föränderligt Europa

12 30-13 15 Avslutande plenarsammanträde IV: 
Framtiden börjar nu!

13 15 Lunch

13 45-16 45 Studiebesök

Lördag den 25 april 2009

10 00-17 00 Utflykt efter kongressen: Utflykt till 
Wallanders Ystad
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Samordnare, Malmö stad
Lars Carmén, turistdirektör i Malmö
Tfn +46-(0) 40-34 22 01
Mobiltelefon: +46-(0)709 34 22 01
Fax: +46-(0) 40-34 22 11
E-postadress: lars.carmen@malmo.se

CEMR:s kontaktperson
Nina Holbrook, CEMR Paris
Tfn +33-(0) 1-4450 5959
Fax: +33-(0) 1-4450 5960
E-postadress: nina.holbrook@ccre.
org

Registrering och  
hotellbokning
www.cemr2009.se

Information om mässansvarig
www.cemr2009.se

Viktiga datum
Sista anmälningsdag för  
reducerad anmälningsavgift 
1 mars 2009

Sista datum för hotellbokningar 
15 mars 2009

Organisationskommitté

kongress i MalMö 22–24 april 2009

MalMö SVERIGE

www.ccre2009.se • www.cemr2009.se • www.rgre2009.se

MalMö

tåg fRån 
köpEnHaMns flYgplats  
till MalMö: 15 MinutER

köpEnHaMn
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