
 

Verksamhetsberättelse 2017-2018 
 
Styrelsen avger följande redogörelse för verksamheten under rubricerade verksamhetsår  
(2017-04-01-2018-03-31) 

Föreningens årsmöte 
Årsmötet ägde rum i Örebro den 22 augusti 2017. Vid årsmötet var 19 röstberättigade 
medlemmar närvarande.  

Styrelsens sammansättning och ansvarsfördelning 
Helén Wiklund Wårell, Luleå, ordförande, fritidsfrågor, friluftsfrågor, Träffpunkt Idrott  
Urban Olsson, Lund, vice ordförande, information/kommunikation, beställargrupp konstgräs, 
Erfarenhetskonferensen 
Mats Ahrén, Karlstad, kassör, kulturfrågor 
Marina Högland, Stockholm, sekreterare, information/kommunikation, 
Erfarenhetskonferensen 
Maria Wallengren, kontakter med MUCF 
Kenneth Johansson, kontakt kommande värdkommun 
Johan Palm, beställargrupp konstgräs 

Föreningens ekonomi  
Föreningens ekonomi, som i huvudsak baseras på medlemsavgifter och överskott från 
konferenser är fortsatt god. Föreningens ekonomi redovisas i den ekonomiska redogörelsen. 

Medlemmar  
För verksamhetsåret redovisas 252 (mål 220) medlemmar från 154 (mål 155) kommuner. 
Föreningen når alltså målet gällande antal medlemmar, men inte för antal kommuner. 

Kontakter med närstående organisationer  
SFK samarbetar aktivt med SKL i frågor rörande fritid och kultur samt med Riksidrottsförbundet 
i anläggnings- och idrottsfrågor. SFK har sedan länge en etablerad kontakt med Svenska 
Badmästareförbundet och vårt samarbete med MUCF, myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor fungerar också bra. 

Sveriges friluftskommun 2017  
Örebro och Huddinge uppnådde högsta poäng och vann utmärkelsen Sveriges friluftskommun 
2017. De två vinnarna fick 30 000 kr vardera att användas till friluftsliv i sin kommun. 
 
Utmärkelsen syftar till att stärka och stimulera friluftslivet i hela landet. Bakom initiativet står 
Naturvårdsverket, Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening och Svenskt Friluftsliv. 
 



Rankningen baseras på en enkätundersökning som besvaras av respektive kommun. 
Undersökningen har fokuserat på tre områden: Planer för friluftsliv, Information och 
samarbeten samt Aktiviteter inom friluftsliv. 

SFK: s 44: e årskonferens i Örebro 22 – 24 augusti 2017 
Från eftermiddag 22 augusti till förmiddag 24 augusti samlades över 200 personer för 
deltagande i SFK:s årskonferens som detta år arrangerades av SFK och Örebro kommun. 
Leif Gustafsson, SFK:s ordförande, Agneta Blom (s), Kommunfullmäktiges ordf. samt Helene Lis, 
förvaltningschef på Kultur- och fritidsförvaltningen hälsade alla välkomna och inledde 
konferensen. 
 
På programmet dag 1 var Visioner från norr till söder, ett samtal om utmaningarna inom 
sektorn. Därefter pratade Edna Eriksson, föreläsare, utbildare och journalist med lång 
erfarenhet av att arbeta med och föreläsa om mångkultur, mångfald och likabehandling om 
utmaningarna för vår sektor inom ramen för mångfald. Dagens program avslutades med ett 
samtal om dövblindas möjlighet att uppleva kultur. Tommy Krångh, Linda Eriksson och Sarah 
Remgren deltog. Middagen ägde rum på Örebro Slott och föregicks av en mycket uppskattad 
rundvisning. 
 
Dag två inleddes av Daniel Alsarve, Örebro läns idrottsförbund, som redogjorde för ett projekt 
om jämställdhet, med fokus på idrott, maskulinitet och normer. Joakim Jardenberg, 
utvecklingsledare på SKL pratade om utmaningen med det digitala utanförskapet och Volantes 
Tobias Nielsén avslutade förmiddagen med en omvärldsanalys med fokus på kreativitet, kultur 
och förändrade konsumtionsmönster. 
Eftermiddagen bjöd Örebro stad på fyra mycket uppskattade parallella inspirationsspår och 
kvällen avslutades med middag på Frimis salonger. 
 
Konferensen avslutades till lunch torsdagen den 24 augusti. På agendan denna dag stod 
innovation samt ledarskap. 

Utbildningsfrågor  
SFK har medverkat/stöttat i en branschanpassad ledarskapsutbildning, CLS, för chefer inom 
sektorn. På styrelsemötet i januari beslutades att SFK inte längre stöttar denna utbildning. 

Medarrangör i konferenser  
SFK får ett stort antal förfrågningar om att vara medarrangör i olika sammanhang. Styrelsen har 
valt att säga nej till ett antal kommersiella konferenser där vi anser att anmälningsavgiften har 
varit för hög.  De konferenser vi varit medarrangörer i har anordnats av vår samarbetspartner 
Utvärderingsringen och där har våra medlemmar fått rabatt på anmälningsavgiften. 

Folkhälsofrågor 
Styrelsen har under året varit bollplank till Svenska Mässan som för första gången arrangerade 
Nordic Health Convention.  

Kontakt med SKL’s kultur och fritidsberedning 
Styrelsen har under året inte lyckats möta beredningsgruppen.  

Erfarenhetskonferens 2018 
Erfarenhetskonferensen genomfördes 1 - 2 februari i samarbete med Utvärderingsringen.  
 
Programmet innehöll en bredd av frågor och konferensen inleddes av Erik Nilsson, 
Statssekreterare med ansvar för bland annat ungdomspolitik och folkbildning. Han pratade om 
vikten av den offentliga kultur- och fritidssektorn. Goda exempel från fyra kommuner omfattade 
meningsfull fritid och aktiviteter för funktionsnedsatta, Kungsbacka presenterade ett 



samarbetsprojekt för att förebygga/motverka fetma hos barn och Maria Peterson från Skellefteå 
berättade om hur fritidsgården lyckades vända motsättningar när asylsökande ungdomar kom 
till bygden. Mikael Andersson, föreläsare och inspiratör, avslutade dag ett med en inspirerande 
föreläsning om sin resa och att göra det omöjliga möjligt. 
 
Dag två bestod programmet av en presentation av beställargrupp konstgräs där FSK är en aktiv 
part. Linda Portnoff, forskare vid Handelshögskolan, presenterade ett projekt i Stockholms län 
om konstnärlig kvalitet och ”Konsten att mäta det omätbara …”Ingegerd Ericsson, 
universitetslektor vid Malmö högskola redogjorde för resultaten i Bunkeflostudiens slutrapport 
om bättre skolresultat med hjälp av fysisk aktivitet. Konferensen avslutades med Fredrik Ullén, 
professor vid KI som berättade vad som händer i hjärnan när vi hamnar i ett flowtillstånd och 
kopplingarna till välbefinnande, hälsa och inlärning. 

Vinnovaprojekt 
SFK har fortsatt varit projektpart i Vinnovaprojektet ”Hållbar innemiljö för fritid i staden – 
simhallar”. Projektet avslutades 2017-12-31. 

Träffpunkt idrott 2018 
Datum för mässan/seminariedagarna var 5–7 mars. Som vanligt hade medlemmar i SFK rabatt 
på avgiften. Dagarna hade följande teman; 5 mars aktivitet, 6 mars anläggning och 7 mars politik. 
Utvärderingen som gjorts efter träffpunkten visar på ett ökat antal deltagare, både politiker, 
tjänstepersoner och utställare.  

Konstgräs – miljöaspekter 
SFK är huvudman för Beställargrupp konstgräs. Vi har fått projektmedel beviljade av 
Naturvårdsverket för detta och har anlitat HIFAB att vara projektkoordinator. I projektet deltar 
andra intressenter såsom Svenska Fotbollförbundet och SKL samt ett antal kommuner. 
 
Under året har ett antal delprojekt utformats, samtliga med stöd från Naturvårdsverket. SFK tog 
på sig rollen som beställare/ansvarig för det administrativa stödet för projekten. Utförare för 
detta är Utvärderingsringen. Fem delprojekt har utformats under året:  
 
Projektnamn: Forskarinsats, omvärldsbevakning marknad- och leverantörsanalys 
Projektägare: SKL 
Projektsammanfattning: Målet med projektet är att få en marknadsanalys av hur jämförbara 
länder hanterar frågan med mikroplast spridning från konstgräs, inventering av befintliga och 
potentiella leverantörer samt möjligmätmetod. Följande frågeställningar kommer besvaras: 
1. En marknadsanalys av jämförbara länder, dvs med likartat klimat som bl.a. tarvar 
snöröjning. Hur ser deras konstgräsplaner ut? Material, hantering etc. Hur hanteras 
frågan med spridning av mikroplaster? Finns det en uppdelning av planer för elit, 
träning och allaktivitet med skillnad i krav på anläggningen och lösningar? (ev. 
procentuell fördelning av dessa) 
2. Leverantörsanalys. Hur många leverantörer skulle idag kunna ge anbud med 0 krav 
på spridning av mikroplaster? Vad finns det för olika alternativ, vad torde krävas 
för att det skulle bli fler? 
3. Sammanställning av lagar och krav, policys och dagens riktlinjer kring 
konstgräsplaner i Sverige. 
 
 
 
 



Projektnamn: Förstudie om mätmetoder för mikroplast 
Projektägare: Kalmar kommun  
Projektsammanfattning: I projektet sammanställs kunskap om lämpliga mätmetoder för 
mikroplaster. Det görs också en sammanställning av aktörer som kan erbjuda/ genomföra 
sådana mätningar. I projektet värderas dessa mätmetoders lämplighet utifrån vilken 
information mätmetoderna ger och hur tillgängliga de är för exempelvis en fritidsförvaltning 
eller en anläggningsägare som ämnar köpa in sådana tjänster. Referensmätningar i fält 
genomförs initialt i Kalmar kommun för att ytterligare värdera mätmetoderna. Metaller, fenoler 
och PAH analyseras också i referensprovtagningen. I projektet föreslås vilka befintliga 
mätmetoder eller kombinationer av metoder som bör prioriteras för kontroll och uppföljning av 
åtgärder som syftar till att minska spridning av mikroplaster. I de kommande projekten 
beställargruppen initierar så är målsättningen att mätningar av mikroplaster och oönskade 
ämnen från konstgräsplaner genomförs i flera kommuner, där i bland Borås, Halmstad och 
Stenungssund samt andra kommuner. 
 
Projektnamn: Kartläggning aktuell forskning kring konstgräsplaner 
Projektägare: Göteborgs stad, Idrotts-, och föreningsförvaltningen tillsammans med 
sekretariatet 
Projektsammanfattning: Projektet kommer att bygga en kunskapsbank om vilken forskning 
som pågår kring konstgräsplaner för fotboll samt vilka forskningsinstanser och forskare som är 
aktiva inom området. Vilka miljömässigt bättre alternativ finns eller pågår det forskning kring? 
Avseende material, men även i hantering och drift. Projektets avnämare dvs beställargruppen 
för konstgräs kommer att ta del av de senaste rönen, och få kunskap om vilka material och 
lösningar som kan vara aktuella inom en snar framtid, men också på sikt. Målet med 
undersökningen är att få den senaste kunskapen och därmed de bästa förutsättningarna för att 
prioritera miljöbättre val i anläggning och drift av konstgräsplaner idag och i framtiden. 
 
Projektnamn: Informationskampanj för minskad spridning av fyllnadsmaterial 
Projektägare: Stockholms fotbollsförbund 
Projektsammanfattning: Projektet syftar till att sammanställa, trycka och sprida en 
informationsbroschyr för att minska spridningen av fyllnadsmaterial från konstgräsplaner. 
Målet med projektet är att kommuner och aktiva föreningar skall få en vägledning kring hur 
spridningen av fyllnadsmaterial kan minskas och ger därmed de bästa förutsättningarna för drift 
och skötsel av konstgräsplanerna. 
 
Projektnamn: Examensarbete; Design-perspektiv och konstruktion. Hur konstrueras en sluten 
hållbar konstgräsplan för fotboll?  
Projektägare: Beställargruppen tillsammans med Chalmers Sportteknologi 
Projektsammanfattning: Arbetet ska genomföras som ett examensarbete för att se på nya 
möjliga design och konstruktioner för hållbar och sluten fotbollsplan. Hållbar ur ett 
användarperspektiv men också ur ett miljöperspektiv för att hindra spridning av plast, och 
därigenom skapa en giftfri miljö. Genom ett examensarbete får beställargruppen direkt koppling 
till nya rön framtagna via teknisk forskning och ett bra underlag att arbeta vidare med. Projektet 
kommer att handledas av Beställargruppens sekretariat och Chalmers 
sportteknologi. Fältstudier kommer att genomföras på Göteborgs kommuns ägda 



fotbollsplaner. Syftet med projektet är att hitta nya design-, och konstruktions möjligheter för att 
skapa en hållbar konstgräsplan för fotboll, ur ett användar-, och miljömässigt perspektiv. Målet 
är att genomföra ett examensarbete kring frågeställningen under våren 2018. 

Styrelseresa 
Årets styrelseresa gick till Galway på Irlands västkust, europeisk kulturhuvudstad 2020. Från 
styrelsen (styrelse för verksamhetsåret 2016-2017) deltog Helén Wiklund Wårell, Urban Olsson, 
Mats Ahrén och Leif Gustafsson. Styrelseresan är en kombination av omvärldsspaning och 
ersättning till styrelsens ledamöter som lägger ned egen tid på planering av verksamheten till 
gagn för SFKs alla medlemmar. 
 
Programmet i Galway; 
2 juni Resdag   
3 juni Tema sport/idrott: Möte med Jason Craughwell, Programme Coordinator för 

Galway Sports Partnership.  
4 juni Tema friluftsliv/besöksnäring: Utflykt till Aran Islands och Cliffs of Moher.  
5 juni Styrelsemöte 
 Tema kultur:  Carrabane Arts for Everyone festival 
6 juni Resdag  

IAKS Nordic 
SFK är nu medlemmar i IAKS Nordic (International Association for Sports and Leisure Facilities). 
Ordförande har deltagit på årsmöte med IAKS International, styrelsemöte med IAKS Nordic samt 
kongressen IAKS International arrangerade i Köln 7-10 november.  
 
Syftet med IAKS är skapandet av funktionella och hållbara idrottsanläggningar i hela världen. 
Här ligger betoningen på internationellt utbyte och den pågående utvecklingen av 
kvalitetsstandarder. Tanken med IAKS Nordic är erfarenhetsutbyte i Norden. 

Information/kommunikation/tidskrifter 
Föreningens hemsida är den informationskanal som föreningen använder för att sprida 
information till föreningens medlemmar. Hemsidan används och uppdateras allt eftersom nya 
händelser och aktuell information kommer styrelsen tillhanda. På hemsidan finns information 
om seminarier/konferenser som föreningen är engagerade i samt allmän information om 
föreningen, styrelsens sammansättning samt instruktioner för medlemskap.  
 
Styrelsen har fortsatt samarbetet med Utvärderingsringen för att utveckla och administrera 
hemsidan. Föreningen har under året fortsatt att informera och marknadsföra verksamheten via 
branschtidningen Fritid & Park samt tidningen Nordisk Sport & fritidsmiljö. Alla medlemmar får 
dessa båda tidningar i sitt medlemskap. Alla medlemmar får också webversionen av Idrott och 
kunskap.  
 
Under året har styrelsen undersökt att distribuera en kulturtidskrift till föreningens 
medlemmar. Ett antal alternativ har undersökts utifrån såväl innehåll som kostnad. Utbudet av 
kulturmagasin är stort. Styrelsens idé var att testa ett magasin under ett år för att sedan 
utvärdera om det valda magasinet levde upp till föreningens medlemmars förväntningar. Tyvärr 
kunde inte styrelsen göra detta möjligt då de rabatter föreningen erbjöds inte var tillräckliga för 
att kunna finansiera ett inköp. Ett magasin till samtliga medlemmar skulle kosta mellan 60-
100 000 kr/år och det anser styrelsen inte vara rimligt. De magasin som erbjuds på fritidssidan 
är i ena fallet helt gratis och i andra fallet mycket billigt, ca 60 kr/medlem. 

 
 



 
……………………………… …………………………………  …………………………………… 
Helén Wiklund Wårell   Marina Högland         Mats Ahrén 
Ordförande  Sekreterare   Kassör 
 
……………………………… …………………………………  …………………………………… 
Urban Olsson Maria Wallengren    Kenneth Johansson 
Vice ordförande  Ledamot    Ledamot 
 
……………………………… 
Johan Palm 
Ledamot                
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