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Kulturnämndens och kulturförvaltningens
deltagande i World Cities Culture Forum
Summit i Seoul 1-3 november 2017
Förslag till beslut
Kulturförvaltningen föreslår att kulturnämnden beslutar
- att representanter från kulturförvaltningen och kulturnämnden
deltar i World Cities Culture Forum Summit i Seoul den 1-3
november 2017 i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande

Robert Olsson
Kulturdirektör

Patrik Liljegren
Biträdande förvaltningschef

Sammanfattning
Företrädare för kulturnämnden och kulturförvaltningen föreslås att
under tre dagar besöka World Cities Culture Forums årliga
konferens, som i år arrangeras i Seoul. Syftet med studieresan är, i
linje med stadens internationella strategi, att genomföra
omvärldsbevakning genom att lära av andra medlemsstäder, studera
gemensamma utmaningar och kulturpraktiska metodlösningar.
Deltagande i konferensen ger kulturnämnden:
- ett utökat kontaktnät som leder till ökat samarbete och
informationsutbyte mellan medlemsstäderna.
- ett större internationellt perspektiv som möjliggör
jämförelser.
- en möjlighet att synliggöra Stockholm som kulturstad
globalt.
Kulturnämndens ordförande Roger Mogert, kulturdirektör Robert
Olsson, biträdande förvaltningschef Patrik Liljegren samt
borgarrådssekreterare David Jonsson planerar att delta i studieresan.

Kulturförvaltningen
Kulturstrategiska staben

Tjänsteutlåtande
Dnr 1.1/1819/2017
Sida 2 (3)

UTLÅTANDE
Ärendets beredning
Ärendet har beretts på kulturförvaltningens kulturstrategiska stab. I
dialog med internationella enheten, stadsledningskontoret, har
kulturnämnden föreslagits besluta om deltagande i konferensen.

Bakgrund och syfte
Kulturnämnden och kulturförvaltningen föreslås besöka World
Cities Culture Forum årliga konferens i Seoul. Stockholm stad är
sedan 2014 medlem i den globala organisationen World Cities
Culture Forum som startades av London 2012 och som samlar 30
socialt, ekonomiskt och kulturellt framgångsrika städer i världen.
Organisationen vill definiera en framtida kulturforskningsagenda för
världsstäder. Syftet med studieresan är, i linje med stadens
internationella strategi, att genomföra omvärldsbevakning genom att
lära av andra medlemsstäder, studera gemensamma utmaningar och
kulturpraktiska metodlösningar.
Deltagande i konferensen ger kulturnämnden
- ett utökat kontaktnät som leder till ökat samarbete och
informationsutbyte mellan medlemsstäderna.
- ett större internationellt perspektiv som möjliggör
jämförelser.
- en möjlighet att synliggöra Stockholm som kulturstad
globalt.
Borgarrådet Roger Mogert, kulturdirektör Robert Olsson, biträdande
kulturdirektör Patrik Liljegren samt borgarrådssekreterare David
Jonsson planerar att delta i studieresan.
I medlemskapet ingår deltagande i konferensen för två personer.
Kostnad för ytterligare deltagare är cirka 1500 EUR per person,
vilket bekostas av kulturförvaltningen.

Tidplan
Ett slutligt program för resan och konferensen är för närvarande
under framtagande. Konferensen kommer att äga rum mellan den
1 och 3 november 2017, med planerad avresa från Stockholm den
30 oktober och återkomst till Stockholm den 4 november. Resan
kan komma att förlängas i det fall det finns relevanta
programpunkter eller studiebesök i Seoul efter att konferensen
avslutats.
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Kulturförvaltningen bekostar resan avseende kulturdirektör,
biträdande kulturdirektör, borgarråd samt borgarrådssekreterare.

Jämställdhetsanalys
Kulturförvaltningen bedömer att resan inte kommer att ha någon
påverkan ur ett jämställdhetsperspektiv.

Bilaga
WCCF Summit 1-3 Seoul 1-3 nov 2017, preliminärt program
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