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Kulturnämndens och
kulturförvaltningens deltagande i World
Cities Culture Forum Summit i Lissabon
2019
Förslag till beslut
Kulturförvaltningen föreslår att kulturnämnden beslutar
1. Att representanter från kulturförvaltningen och
kulturnämnden deltar i World Cities Culture Forum
Summit i Lissabon 2019 i enlighet med detta
tjänsteutlåtande.

Robert Olsson
Kulturdirektör

Lena Nilsson
Administrativ chef

Ärendet/Sammanfattning
Företrädare för kulturförvaltningen och kulturnämnden föreslås
besöka World Cities Culture Forums (WCCF) årliga konferens,
som i år arrangeras i Lissabon den 23-25 oktober. Syftet med
resan är att genomföra omvärldsbevakning genom att lära av
andra medlemsstäder, studera gemensamma utmaningar och
kulturpraktiska metodlösningar.
Deltagande i konferensen ger kulturförvaltningen:
– 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.
I medlemskapet i WCCF ingår deltagande i konferensen för två
personer. Deltagande för ytterligare personer bekostas av
förvaltningen.
stockholm.se
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Kulturnämndens ordförande Jonas Naddebo, kulturdirektör
Robert Olsson, biträdande förvaltningschef Patrik Liljegren samt
borgarrådssekreterare Joakim Aspeheim planerar att delta i
studieresan.
Tiden för resan kan komma att förlängas något i det fall det finns
relevanta programpunkter eller studiebesök i Lissabon i
anslutning till konferensen.

Underlag för beslut
1. Invitation to the 8th World Cities Culture Summit,
Lissabon 23-25 October 2019, dnr. 1.1/1517/2019-2
2. Minnesanteckningar från Internationella beredningen
2019-06-19

Ärendets beredning
Internationella beredningen (IB) föreslog den 19 juni 2019 att
beslut om deltagande i konferensen överförs till kulturnämnden.
Ärendet har därefter beretts av kulturförvaltningens
administrativa stab.

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

Bilagor
1. Invitation to the 8th World Cities Culture Summit, Lisbon
23-25 October 2019, dnr. 1.1/1517/2019-2
2. Minnesanteckningar från Internationella beredningen
2019-06-19

