
11.00 Incheckning och möjlighet till lunch 

12.00 Konferensinledning 
med information om aktualiteter och kommande arrangemang.
Leif Gustafsson, ordförande, Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening

12.15 – 13.00
Inkludering genom fritid och kultur
Lyckade integrationsprojekt inom kultur- och fritidssektorn finns på många håll i landet. Här 
redovisas erfarenheter från projekt i Skellefteå kommun där kultur- och fritidsinsatser haft stor 
betydelse. Kommunens interna fördelning av medel till integration har också bidragit till framgången. 
Ragnar Granstrand och Samuel Rönnblom, projektledare, Skellefteå kommun

13.15
Statsbidrag till sommarlovsaktiviteter
Bidraget ska möjliggöra möten över sociala gränser och vara kostnadsfri för barn och unga i åldern  
6 – 15 år. Första sommaren av tre har nu gått. Vilka erfarenheter finns? 
Barbro Kristiansson och Mideto Feza Kalala, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 

13.45
Framtidens bad - med längre livslängd, mindre energiåtgång och bättre miljö
Simhallar och badhus står för en stor del av de samlade kostnaderna inom kultur- och fritidssektorn. 
Många badanläggningar är idag gamla, energikrävande och nedslitna. Det förekommer allt oftare 
att bad får stänga för dyra akutreparationer. Erfarenheter från ett Vinnova-projekt som syftar till 
att skapa hållbara och kvalitetssäkrade helhetslösningar för nybyggnad och renovering av sim- och 
badanläggningar med fokus på säkerhet, hälsa, miljö och anpassat materialval presenteras.
Ylva Edwards, projektledare

14.15 Kaffe

14.40 – 15.10 Vinter-OS i Stockholm 2026?
Om vägen fram till kommande ansökan och ett eventuellt OS i Stockholm 2026.
Olof Öhman, direktör Stockholms stad med ansvar för stadens utredning om ev. kandidatur för 
Paralympics och vinter-OS i Stockholm 2026

15.20 – 16.00 Kreativa platser – ett statsbidrag
Genom statsbidraget Kreativa platser fördelar Kulturrådet 100 miljoner kronor under 2016 – 2018 
till kulturprojekt i bostadsområden med socioekonomiska utmaningar eller lågt valdeltagande. 
Projekten ska formas utifrån de boendes behov i samverkan med lokala aktörer. Målet med bidraget 
är att fler ska kunna välja, skapa och ta del av kultur där de bor. Information om läget och olika 
projekt som erhållit statsbidrag lämnas.
Viktoria Nguema och Simon Strömberg, Kulturrådet

16.15 Bröderna Andersson från Halmstad …
Om framgångsrikt ledarskap inom kultur- och idrottsområdet.
Janne Andersson, Svensk förbundskapten i fotboll, Ulf Andersson, teaterchef

Ca 17.15 Avslutning dag 1 med efterföljande Mingel i restaurang K-märkt, Garnisonen

Program 2 februari

SFK:s Erfarenhetskonferens 2-3 feb 2017.
Plats: Garnisonen konferens, Stora Hörsalen, Karlavägen 100, Stockholm.



Program 3 februari
08.30 Miljöaspekter och kostnader för konstgräs
Vad är det som främst påverkar kostnader och miljö vid byggande, drift och underhåll av konstgräs-
planer? Finns det skillnader mellan olika typer av material i relation till klimat, energi och miljö-
mässigt oönskade ämnen?
Simon Magnusson, Industridoktorand, Luleå Tekniska Högskola

09.00 Barn och ungdomars idrottsvanor över tid
Idrotten är en viktig del av livet för många barn och ungdomar. Det ger idrottsrörelsen ett stort 
ansvar för att verksamheten bedrivs på ett bra sätt. För att utvecklas måste det finnas kunskap. Därför 
genomför idrotten egna undersökningar och tar del av annan information för att på bästa sätt möta 
idrottens utmaningar. Centrala frågor är: Hur ser barn och ungdomars idrottsvanor ut idag? Vad har 
hänt över tid? Hur tillgänglig är idrotten?
Daniel Glimvert, Aila Ibanez Mengüc och Lina Wahlgren, Riksidrottsförbundet/SISU Idrottsutbildarna

09.45 Kaffe

10.00 – 11.00 
Aktuellt från Sveriges Kommuner och Landsting 
Kort information om aktualiteter samt presentation av medarbetare som arbetar med kultur- och 
fritidsfrågor.
Louise Andersson, Maria Jacobsson, Linda Ahlford, Nils-Olof Zethrin, Sveriges Kommuner och Landsting

Framtidens boknings- och bidragssystem
Göteborgs stad, Malmö stad och Umeå kommun har tillsammans med SKL tagit fram en krav-
specifikation för ett nytt boknings- och bidragssystem inom kultur och fritidsverksamheten. 140 
kommuner har anmält intresse att delta i upphandlingsprojektet varav 16 kommuner är utsedda till 
pilotkommuner. Projektet genomförs under perioden 2016-03-01 till 2018-02-28. Erfarenheter och 
information om projektets status lämnas.
Daniel Antonsson, Nils-Olof Zethrin, Sveriges Kommuner och Landsting

11.15 Förändra, utveckla eller  …
Förändringar och utveckling, oavsett om det gäller hjärnan, muskeltillväxt eller kommunal verksam-
het är en nödvändighet! Men varför? Och vad är det vi kan göra för att utveckla oss själva? 
Patrick Migas, f.d. professionell dansare vid GöteborgsOperan och juniorlandslagsmålvakt i ishockey för 
Tyskland numera kommunal tjänsteman.

Ca 12.00 Konferensavslutning 
Leif Gustafsson, ordförande, Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening 


