Vi hälsar dig varmt välkommen den 30 - 31 januari 2020
till Garnisonen konferens, Stora Hörsalen, Karlavägen 100, Stockholm.

Erfarenhetskonferens 2020
Tema: Hur vet vi och hur talar vi om hur bra vi är?
Erfarenhetskonferensen är ett årligt återkommande arrangemang där förtroendevalda och
tjänstemän inom kultur- och fritidssektorn kan samlas och utbyta erfarenheter.

Dag 1 avslutas med					

Att efterleva politiska beslut – 			
en berg- och dalbaneresa				
Mikke Ejrevi, avdelningschef Kultur och bibliotek
Susanne Sinclair, avdelningschef Kulturskola
Emilia Ådin, f. d. kulturnämndsordförande
Skellefteå kommun

Dag 2 avslutas med

Att dra åt samma håll – med glädje

Susanne Pettersson, “Årets kvinnliga talare 2018”

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 30 januari
11.00 Incheckning och möjlighet till lunch
Tema: Hur vet vi och hur talar vi om hur bra vi är?
Moderator: Camilla Hagman, kommunikationschef, Idrottsförvaltningen, Stockholms stad
12.00 Välkommen
Mia Wallengren, ordförande, Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening

Hur vet vi att kultur- och fritidsverksamheterna är framgångsrika?
Vad mäter vi och varför?

Sedan 1984 har Ung Livsstil studerat ungas kultur- och fritidsvanor, preferenser och trender i samverkan med
många av landets kommuner – både stora och små. Under det senaste året har undersökningar genomförts i
några mindre kommuner bl.a. Askersund, Heby, Knivsta och Sävsjö. Hur ser det ut inom kultur- och fritidssektorn idag och vad har hänt genom åren i verksamheter som idrott, bibliotek, kulturskola och fritidsgårdar.
Ulf Blomdahl, Forskningsledare Ung Livsstil

12.45 Paus
13.00 – 13.45 Hur vet vi att kultur- och fritidsverksamheterna är framgångsrika?
Vad mäter vi och varför?
Fortsättning

14.00 Kolada – nyckeltal för kommunala verksamheter

Kolada är en samlad ingång till nyckeltal om resurser, volymer och kvalitet i kommuners och regioners alla
verksamheter. Nyckeltalen bygger ofta på nationell statistik från statistikansvariga myndigheter, men också
på uppgifter direkt från kommunerna. Vilken information finns i Kolada som beskriver den kommunala
kultur- och fritidsverksamheten? Hur går det till att söka information i Kolada?
Maria Price, kanslichef, Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA)

14.45 Kaffe
15.15 – 16.00 Meningen med kultur? Kultursociologiska perspektiv

Vilka kulturella ideal förs fram när satsningar inom kulturområdet ska motiveras? Vilka goda argument finns
för att beskriva kulturens betydelse för en ung publik? Vad kan kultur betyda för barn och unga i ett skolsammanhang? Kan kultur vara en arena för integration och inkludering? Erfarenheter från olika forskningsprojekt presenteras.
Anna Lund, docent i sociologi, Stockholms Universitet

16.15 Att efterleva politiska beslut – en berg- och dalbaneresa

Vad händer när det tas politiska beslut om att ansvaret för kulturskolan ska gå över från skolan till kulturoch fritid samtidigt som resurserna ska nå ut till fler barn och unga och konstformerna ska breddas?
Mikke Ejrevi, avdelningschef Kultur och bibliotek, Susanne Sinclair, avdelningschef Kulturskola,
Emilia Ådin, f.d. kulturnämndsordförande, Skellefteå kommun.

Ca 17.00 Avslutning dag 1 med efterföljande Mingel i restaurang K-märkt, Garnisonen
Med reservation för eventuella ändringar.

Program 31 januari
08.30 – 09.15 Aktuellt från SKL

Katrien Vanhaverbeke, sektionschef, Nils-Olof Zethrin, expert fritid och idrott,
Sveriges Kommuner och Landsting

09.30 Om idrottsanläggningars påverkan på miljön

SFK är huvudman i Naturvårdsverket beställargrupp där arbetet syftar till att minska miljö- och hälsopåverkan från konstgräsplaner och liknande ytor i andra idrottsanläggningar. Fokus ligger på problematiken
med utsläpp och spridning av mikroplaster men även andra närliggande miljö och hälsoaspekter.
Senaste nytt från beställargruppens arbete redovisas.
Pernilla Holgersson, Projektledare

10.15 Kaffe
10.30 – 11.00 En Fritidsbank i varje svensk kommun?!

Fritidsbanken samlar in sport- och friluftsartiklar som inte längre används och lånar ut dem helt gratis. På
närmare 100 platser, från Kiruna i norr till Trelleborg i söder, kan folk i alla åldrar låna saker för en aktiv fritid.
Fritidsbanken bidrar till ökad inkludering, minskat stillasittande och är ett verktyg för att nå de globala målen
i Agenda 2030. Vad krävs för att din kommun ska lyckas?
David Mathiasson, Verksamhetsledare, Fritidsbanken

11.10 Att dra åt samma håll – med glädje

Hur kan ett arbetsklimat skapas där samtliga medarbetare inom en förvaltning eller organisation känner
glädje och samarbetar på ett effektivt sätt? Vad krävs för att du som medarbetare ska känna att du hamnat
på rätt plats och att du både mår och presterar bra?
Susanne Pettersson, ”Årets kvinnliga talare 2018”

12.00 Konferensavslutning

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!

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

