Vi hälsar dig varmt välkommen den 31 januari -1 februari 2019
till Garnisonen konferens, Stora Hörsalen, Karlavägen 100, Stockholm.

Erfarenhetskonferensen
Tema: Kulturens, Fritidens och
Idrottens roll som samhällsbyggare
Erfarenhetskonferensen är ett årligt återkommande arrangemang där förtroendevalda och
tjänstemän inom kultur- och fritidssektorn kan samlas och utbyta erfarenheter.

Dag 1 avslutas med					

Tro, hopp och konst: 					
om kulturens roll som samhällsbyggare		
Monika Sand, forskningsansvarig ArkDes och 		
följeforskare inom regeringssatsningen
Äga rum – Konst händer, Statens konstråd

Dag 2 avslutas med

Nya regler för Kulturskolebidraget

Malin Palm och Jenny Löfström Ellverson,
Kulturskolecentrum			

Konferensen arrangeras i samverkan mellan Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening och
Sveriges Kommuner och Landsting. Utvärderingsringen svarar för administrationen.

Konferensavgift

Anmälan sker på

Upplysningar

Deltagare i
Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening och Utvärderingsringen,
3 000 kr exkl. moms.
Övriga 3 400 kr exkl. moms.

www.fritid-kultur.se eller
www.utvarderingsringen.se.
Vid avanmälan upp till 14 dagar
före årskonferensen debiteras avgift
enligt inbjudan.
Ersättare tillåts.

Susanne Lindqvist, SFK:s kansli/
Utvärderingsringen, 0708-64 23 07
sanna@utvarderingsringen.se

Program 31 januari
11.00 Incheckning och möjlighet till lunch
12.00 Välkommen
Mia Wallengren, ordförande, Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening

Tema:
Kulturens, Fritidens och Idrottens roll som samhällsbyggare
Moderator:

Camilla Hagman, kommunikationschef, Idrottsförvaltningen, Stockholms stad

12.15 – 13.00 Vem vill flytta till din kommun?

Hur kan en kommun bli en attraktiv plats att bo och verka i? Vad kännetecknar en god regional utveckling och
går det att mäta regional attraktivitet?
Charlotta Mellander, Professor i nationalekonomi vid internationella handelshögskolan i Jönköping

13.15 Idrotten och den kommunala samhällsplaneringen

Hur kan idrotten få en aktiv roll i den kommunala samhällsplaneringen? Hur kan planeringen av idrottsanläggningar gå till för att ge plats för olika verksamheter och skapa levande idrotts- och fritidsmiljöer?
Marina Högland, Idrottsdirektör, Sophie Dahlberg, planeringschef, Idrottsförvaltningen, Stockholms stad

14.00 Kaffe
14.30 – 15.15 Idrottens betydelse för kommunal tillväxt

Inom vilka områden skapar kommunala investeringar mest tillväxt? Hos elitlaget, inom breddidrotten,
förskolebarnen, inom äldreomsorgen eller genom att bygga vägar?
Emelie Värja, ekonomie doktor

15.30 – 16.15 Biblioteket – överallt, alltid och så mycket mer än böcker

Hur Skellefteås bibliotek utvecklats för att nå ut till Skellefteås invånare och erbjuda mer än böcker?
Erfarenheter från ett utvecklingsarbete i Skellefteå kommun redovisas.
Mikke Ejrevi, Bibliotekschef, Skellefteå kommun

16.30 Tro, hopp och konst: om kulturens roll som samhällsbyggare

Plats, tid och rum påverkar ett samhälles sociala meningsskapande, möjliga uttrycksformer, erfarenheter
och minnen. Kan kultur och konstnärlig gestaltning bidra till att skapa mötesplatser, invånarinflytande och
mer engagerande boendemiljöer och på vilket sätt?
Monica Sand, forskningsansvarig ArkDes och följeforskare inom regeringssatsningen Äga rum – Konst händer,
Statens konstråd.

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

Med reservation för eventuella ändringar.

Program 1 februari
08.30 – 09.15 Aktuellt från SKL

Katrien Vanhaverbeke, sektionschef, Nils-Olof Zethrin, handläggare

09.30 Statsbidrag inom kultur- och fritidssektorn
– erfarenheter, möjligheter och utmaningar

Inledare och moderator Mia Wallengren, kultur- och fritidschef, Falköpings kommun

Statsbidrag till stöd för öppen fritidsverksamhet via Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällsfrågor, MUCF

Alla kommuner har haft möjlighet att söka bidrag för att öka tillgängligheten och kvaliteten i verksamheten
vid fritidsgårdar och öppen fritidsverksamhet för ungdomar från 13 år till 20 år. Samtliga projekt ska
slutredovisas under våren – men hur är läget just nu?
Marwa Chebil, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor

10.15 Kaffe
10.30 -11.15 Erfarenheter från statsbidrag
• Avgiftsfri simskola för elever i förskoleklass

Syftet med det statliga bidraget är att elever i förskoleklass uppnår god vattenvana och förbättrade
förutsättningar för att i framtiden ta del av simundervisningen i ämnet idrott och hälsa.
Erfarenheter från Upplands-Bro kommun.
Johan Silander, simhallschef

• Avgiftsfria sommarlovs och andra lovaktiviter för barn i åldern 6 – 15 år

Syftet med det statliga bidraget är bl. a. att stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration,
motverka segregation och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund.
Erfarenheter från Falköpings kommun.
Sarha Eng, avdelningschef

11.30 Statsbidrag från Kulturrådet
Nya regler för Kulturskolebidraget

Från årsskiftet börjar nya regler gälla för bidraget som betalas ut via Kulturskolecentrum. Statsbidraget ska
användas både till att skapa en bred kulturskola för alla men också fördjupning utifrån allas olika förutsättningar dvs. förbättra kulturskolornas möjlighet till undervisning av hög kvalitet. Genom statsbidraget
ska även nya målgrupper och barn och unga med funktionsnedsättning nås samtidigt som bidraget ska
stärka verksamheten i områden med socioekonomiska utmaningar eller i glesbygd.
Malin Palm och Jenny Löfström Ellverson, Kulturskolecentrum

Ca 12.15 Konferensavslutning

Mia Wallengren, ordförande, Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening

Med reservation för eventuella ändringar.

Du är väl med?!
Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening, SFK, är en nationell bransch- och intresseorganisation för
chefer inom den kommunala fritids- och kultursektor. Föreningen är öppen för dig som är fritidschef, kulturchef eller har motsvarande befattning i kommuner och landsting.
SFK är fackligt obunden.
Föreningens syfte är att utgöra ett aktivt nätverk för erfarenhetsutbyte inom fritid och kultur, samt
att medverka till en ökad kunskap och kompetens bland SFK:s deltagare.
Det gäller inte minst utvecklande av det egna chefs- och ledarskapet.
Föreningen är också remissorgan för utredningar och/eller förslag som bland annat presenteras
på statlig nivå eller av Sveriges kommuner och landsting.
Varje år genomför föreningen en årskonferens och en erfarenhetskonferens.
Erfarenhetskonferensen genomförs i samverkan med Sveriges kommuner och landsting.
Deltar du i SFK får du rabatterad avgift på årskonferensen och erfarenhetskonferensen samt
rabatt på andra kurser och konferenser där SFK är medarrangör.
I serviceavgiften ingår även gratis prenumeration på tre tidningar, Fritid & Park samt en digital version av Idrott & Kunskap samt Nordisk sport och fritidsmiljö.
Serviceavgiften är 400 kr per år.
Vill du vara med kan du logga in på SFK:s hemsida www.fritid-kultur.se och gå in på “Delta i SFK”.
Välkommen till SFK!

SFK:s administration:
Utvärderingsringen
Tel 0708-64 23 07, sanna@utvarderingsringen.se

