
11.00 Incheckning och möjlighet till lunch som bokas vid anmälan

12.00 Konferensinledning
Leif Gustafsson, ordförande, Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening 

12.15 – 13.00 Aktuellt från SKL 
Louise Andersson, Nils-Olof Zethrin, Sveriges Kommuner och Landsting

13.15 Framtidens boknings- och bidragssystem för kultur- och fritidsverksamhet
Göteborgs stad, Malmö stad och Umeå kommun genomför tillsammans med Sveriges Kommuner och 
Landsting ett projekt vars mål är att skapa ett boknings- och bidragssystem som uppfyller dagens och 
morgondagens krav. En gemensam kravspecifikation för lokalboknings- och bidragsprocesserna är nu 
klar samtidigt som intresset för en gemensam upphandling av ett system som är möjligt att använda 
för alla svenska kommuner visat sig vara stort. En lägesrapport från projektet och tankar inför fram-
tiden redovisas.
Daniel Antonsson, Sveriges Kommuner och Landsting

14.00 Kaffe

14.30 – 15.15 Alla ska med!
Vilka barn- och ungdomar söker sig till idrottsföreningen, kulturskolan, biblioteket, fritidsgården och 
”övrigt föreningsliv”? Tillgodoser dagens kultur- och fritidsverksamheter ungas behov och önskemål? 
Dagsaktuella resultat samt erfarenheter från 30 års forskning redovisas.
Ulf Blomdahl, forskningsledare Ung Livsstil

15.30 – 16.15 Nya aktiviteter i nya anläggningar, eller?
Hur ser det ut med befintliga idrottsanläggningar, fritidsgårdar, kulturinstitutioner/kulturlokaler och 
vad har hänt genom åren? Har anläggningsbeståndet minskat eller ökat? Vem äger och vem driver 
anläggningarna. Kan det finnas ett samband med utvecklingen av de kommunala kostnaderna? En 
redovisning utifrån den senast genomförda anläggningsenkäten.
Louise Andersson, Nils-Olof Zethrin, Sveriges Kommuner och Landsting

16.30 Always On – hänger du med?!
I den digitala världen sker ständiga förändringar. För unga är den idag ”always on” - alltid på, någon-
stans. Nu ser vi t.ex. hur Internet har flyttat från dator till mobil och allt förändras igen. Då gäller det 
att hänga med – om inte finns det risk att vuxenvärlden hamna på digital dekis igen? Behöver vi vuxna 
lyfta blicken och se hur de unga uppfattar sin vardag och sen se hur och om vi behöver justera vårt sätt 
att se på samtiden? Ibland kan det behövas och ibland inte.
Johnny Lindqvist, Creative Director, MEC

Ca 17.15 Avslutning dag 1 med efterföljande Mingel

Program 4 februari

SFK:s Erfarenhetskonferens, 4-5 feb 2016
Tema: Nya verksamheter och kommunikationssätt 



Program 5 februari

09.00 Kultur & Fritid utanför boxen …
Finns det verksamheter som växer och är populära bland unga men som inte riktigt ryms inom den 
kommunala kultur- och fritidssektorn eller inom traditionellt föreningsliv? Under några program-
punkter ska vi försöka redovisa erfarenheter från och exempel på ”nya” ungdomsverksamheter.
Att bygga verksamhet för passion
Kan en kultur- och fritidsnämnd vara delaktig i att skapa goda förutsättningar för nya verksamheter 
och nya idéer?
Marlene Tamlin, Kommunalråd, Västerås

Sveriges största ungdomsförbund – vilka är vi?
I Sverok startar och driver ungdomar sina egna föreningar på egna villkor och skapar verksamhet  
tillsammans. Rollspel, lajv, brädspel, figurspel, e-sport och LAN är några exempel. Sverok har  
ca 80 000 medlemmar i 1 200 föreningar runt om i landet. Hur kan en kommun hjälpa till att  
sprida och utveckla ”nya” verksamheter? Vilka erfarenheter finns från samarbete på kommunal nivå?
Alexander Hallberg, ordförande Sverok

10.00 Kaffe

10.20 ”Nya” verksamheter i praktiken 

Cosplay, lajv och figurspel vad är det för något? 
En presentation av hur olika nya verksamheter som attraherar unga fungerar i praktiken.  

E-sport – kultur eller idrott? 
Vi visar på hur det kan gå till.
Alexander Hallberg, ordförande Sverok

11.00 Nya verksamheter i framtidens anläggningar
Framtidens anläggningar inom kultur- och fritidsområdet kräver troligen alternativa finansieringar för 
investering och drift. Det i sin tur kan innebära att många olika verksamheter, förutom traditionell 
föreningsverksamhet, måste vara med och finansiera den årliga driften – event av olika slag, äventyr 
som lockar och många privatkunder. Exempel från ett lyckat projekt i Göteborg redovisas.
Ulf Norman, Beach Center, Göteborg

11.45 Information om aktualiteter och kommande arrangemang
Leif Gustafsson, ordförande, Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening 

Ca 12.00 Konferensavslutning
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