
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 idrotts- 
anläggningar 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

Program 31 januari

Med reservation för eventuella ändringar.



Program 1 februari
08.30 – 09.15 Aktuellt från SKL
Louise Andersson, Maria Jacobsson och Nils-Olof Zethrin, Sveriges Kommuner och Landsting
 
09.30 Statsbidrag inom kultur- och fritidssektorn
Om erfarenheter, möjligheter och utmaningar.
Maria Wallengren, kultur- och fritidschef, Falköpings kommun
 
Erfarenheter från statsbidrag till
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
 
10.15 Kaffe

10.30 – 11.15
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 slutre-
dovisas under våren - men hur är läget just nu.
Marwa Chebil, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor
 
11.30
Stöd till att utveckla framtidens kulturskola
På Kulturrådet finns ett relativt nyinrättat Kulturskolecentrum med uppdraget att stödja landets kommuner 
och deras kulturskolor i att utveckla sina verksamheter genom en rad olika insatser. Centret arbetar bland an-
nat med att samla in och följa upp statistik, kartlägga utbildnings- och utvecklingsbehov, följa och sprida for-
skning. Kulturskolecentrum har också i uppdrag att lyfta och sprida goda resultat och lärande exempel samt 
att kartlägga kompetensbehov hos kulturskolorna med målet att få fler utbildade pedagoger till verksamhet-
en inom det så kallade Kulturskoleklivet.
Jenny Löfström Ellverson och Malin Palm, Kulturskolecentrum
 
Ca 12.15 Konferensavslutning
Maria Wallengren, ordförande, Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening

Med reservation för eventuella ändringar.


