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Stadens roll/syfte för deltagande:
Finansborgarrådet inbjöds att tala vid Mayoral Conference on
Building Better Integrated, more Cohesive Communities, den 14
november 2016 i London, Storbritannien.
Temat för detta högnivåmöte, arrangerat av Londons stad och
med dess relativt nya borgmästare Sadiq Khan som värd, var
social hållbarhet. Finansborgarrådet inbjöds att delta som talare
vid två tillfällen; dels i en paneldiskussion i plenum kring det
offentliga rummets betydelse för social integration och dels i en
gruppdiskussion kring social integration och migration.
På vilket sätt har deltagandet bidragit till något av följande
områden:
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Positionering:
Finansborgarrådet inbjöds att tala vid två tillfällen under
konferensen, som lockade nästan två hundra politiker,
tjänstemän, akademiker och experter. I mötets andra
session deltog finansborgarrådet i en paneldiskussion med
rubriken Designing City Space to Promote Community,
Connection and Belonging. Finansborgarrådet delade här
både utmaningar och lösningar från Stockholm inom
stadsbyggnadsområdet. En stor del av det som delades
hade bäring på de analyser som stadens hållbarhetskommission tagit fram. Under eftermiddagen deltog
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finansborgarrådet i en gruppdiskussion om mottagandet
och integreringen av flyktingar. I sessionen, som hette
New City Strategies for Migrants and Refugee
Integration, delade finansborgarrådet stadens insatser
inom utbildnings, arbetsmarknads- och boendeområdet.


Verksamhetsutveckling:
Mötet innebar ett utmärkt tillfälle för kollegialt
kunskapsutbyte på såväl politisk- som tjänstemannanivå.
Finansborgarrådet mötte många kollegor från övriga
Europa, som samtliga var intresserade av träffa Londons
nya borgmästare, som så tydligt lyft social hållbarhet till
en nyckelfråga för Londons framtid.
Konferensen innebar även ett utmärkt tillfälle för
nätverkande på Nordisk nivå, då såväl Stockholms som
Köpenhamns och Oslos borgmästare deltog i mötet.
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Bevakning och påverkan
Sadiq Khan har lyft fram social hållbarhet som en ytterst
viktig fråga för såväl London som för andra städer.
Inbjudan till konferensen kom sent. Likväl deltog många
prominenta borgmästare vid mötet. Att Stockholm fick en
sådan framträdande plats i programmet var naturligtvis
positivt. Finansborgarrådet erbjöds därmed tillfälle att
profilera stadens arbete inom social hållbarhet på
europeisk nivå.



Övriga kommentarer och reflektioner:
Konferensen i London låg mycket nära - både i tid och
vad gäller tematik - ett annat för staden prioriterat möte
för staden; The Second Meeting of the Champion Mayors
for Inclusive Growth, den 21 november 2016 i Paris,
Frankrike. Även om finansborgarrådet, liksom många av
hennes kollegor, deltog vid båda mötena så kvarstår
faktum att många valde att prioritera en av konferenserna.
Det kan möjligen ha inneburit att respektive möte inte
riktigt fick det genomslag som eftersöktes.

