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MÅNDAG 27 JANUARI
08:30-09:00 REGISTRERING

Registrering, kaffe, te och smörgås
09:00-09:10 INLEDNING

Moderatorn Maria Lindeberg, Kultur- och fritidschef,
Haninge kommun inleder konferensen
Maria arbetar som kultur- och fritidschef i Haninge
kommun och har en lång erfarenhet av strategiskt arbete
med kultur, idrott och fritid. Tidigare arbetade Maria som
förvaltningschef för vuxenutbildning och kommunala
arbetsmarknadsåtgärder i Sundbyberg.
09:10-09:20 DISKUSSION I BIKUPOR

Strategisk idrotts- och anläggningsplanering för
framtiden – vilka är dina förväntningar på dagarna?
Uppstart av konferensen där du får bekanta dig med de övriga
deltagarna och berätta om dina förväntningar på konferensen

• CIK – Centrum för idrott och kultur i Knivsta – ett lyckat projekt
baserat på innovativ samverkan
Tomas Lindgren
Projektchef
Knvista kommunfastigheter AB

Dan Johansson
Arkitekt
Norconsult

Knivstas vision och prognos är att till år 2025 ha vuxit från dagens
17 000 invånare till 25 000 invånare. Några fokusområden i visionen
är aktivt föreningsliv, folkhälsa, livspussel, boendemiljö, energi och
miljö samt fritid och kultur. Som ett viktigt led i att förverkliga visionen
har kommunen beslutat att bygga ett centrum för idrott och kultur,
Knivsta CIK. CIK är en anläggning på 15200m² med markplan i
betong och de ovanliggande våningarna i trä. Det gör projektet till
en av de största träbyggnaderna hittills i Sverige. Två bollhallar, en
mellanliggande del med scenkonstlokal för drygt 400 personer och
lokaler för kampsport och en ishall gör detta till en unik blandning
av aktiviteter i ett och samma hus och till Knivstas nya mötesplats.
Huset kommer att bli certifierat en internationell passivhusstandard.
Första delen med bollhallarna invigdes våren 2019, mellandelen
under hösten och ishallen invigs våren 2020. Under anförandet delar
Tomas och Dan med sig av erfarenheter av uppförandet av CIK.

09:20-10:10 PRAKTIKFALL

Idrott och fritid som resurs i samhällsbyggnaden
– strategisk idrotts- och anläggningsplanering 2.0
• Uppsala växer, idrotten likaså – vi utvecklar vårt samhälle
• Att genom ett helhetsgrepp på samhällsbyggnad, idrott och fritid
skapa en attraktiv kommun som erbjuder en god livsmiljö
• Hur vi har tagit fram en idrotts- och anläggningsstrategi med
fokus på ökad hälsa och välmående för många
• Detta är vår gemensamma lokalförsörjningsplan för idrott/fritid,
barn/utbildning och särskilda boenden – vinsterna med en
kommungemensam planering
• Delningsekonomiska strategier och samutnyttjande – hur ett
nytänk i planeringen kan leda till effektiva ytor och anläggningar
för flera målgrupper
• Att jobba med nya lösningar för nya behov – ekonomiskt och
socialt hållbar anläggningsutveckling med fokus på att nå ut till
nya målgrupper
Josefine Åhrman
Idrott- och fritidschef
Uppsala kommun
Josefine är idrott- och fritidschef i Uppsala kommun och
kommer att berätta hur man planerar stadens verksamheter och
anläggningar i syfte att nå en hållbar samhällsbyggnad med goda
livsmiljöer och kvaliteter för invånarna. Ett arbete som baseras på
ett strategiskt arbete i kommunen där idrott och fritid samarbetar
med stadsbyggnad för att hitta de bästa lösningarna, innehåll, ytor
och anläggningar för att möta framtidens behov.
10:10-10:40 FÖRMIDDAGSKAFFE OCH NÄTVERKANDE
10:40-11:30 PRAKTIKFALL

Planering och utformning av flexibla och hållbara
idrotts-, fritids- och kulturanläggningar
• Vilka tendenser ser vi idag vad gäller utformningen av
gränsöverskridande idrotts-, fritids- och kulturanläggningar?
• Hur utformar du en flexibel anläggning utifrån nya krav och
behov?
• Hur når du en miljö- och klimatmässigt hållbar anläggning?
Materialval, energiförbrukning, samlagda arenor för miljövinster

11:35-12:25 EXPERTANFÖRANDE

Att tillsammans med föreningar utveckla idrotts- och
fritidsmiljöer som helhet – fysiskt, organisatoriskt och
kulturellt
• Varför fungerar olika föreningar och deras idrottsliga miljöer olika
bra?
• Vilka faktorer ligger bakom en god idrottslig miljö?
• Hur stor betydelse har de materiella resurserna såsom goda
anläggningar för en god idrottslig miljö?
• Hur kan du få helheten att fungera så att du som kommun och
föreningarna samverkar effektivt i skapandet av framtidens
idrottsverksamhet och anläggning?
Per Göran Fahlström
Universitetslektor
Linnéuniversitetet
PG Fahlström är universitetslektor i Idrottsvetenskap vid Linnéuniversitetet. Hans intresse- och forskningsområden är främst
coaching, ledning och organisering, talangutveckling inom idrott,
och sport management. PG har, tillsammans med några kollegor,
nyligen avslutat ett projekt om framgångsrika idrottsmiljöer med
ungdomsinriktning, ett projekt utfört på uppdrag av Riksidrottsförbundet. Under de senaste 35 åren har han anlitats som utbildare av
idrottsledare på alla nivåer såväl i Sverige som utomlands. PG var
ordförande i EASM (European Association for Sport Management)
2013–2017.
12:25-13:25 LUNCH OCH NÄTVERKANDE
13:25-14:15 PRAKTIKFALL

Evenemang, idrottsanläggningar och friluftsmiljöer
som motor för en ökad besöksnäring och nöjda
kommuninvånare – så lyckas du i samverkan med
föreningar och näringsliv
• Hur god samverkan baserat på dialog och delaktighet har bidragit
till utveckling för såväl individer som för kommunen som helhet
• Hur vi arbetar med samverkan i praktiken med föreningar och
näringsliv för en lyckad arena- och destinationsutveckling
• Att aktivt arbeta för att föreningarna ska hålla en god kvalitet i sin
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verksamhet med inkluderande och goda idrottsliga miljöer som
attraherar nya målgrupper
Hampus Olofsson
Näringslivsutvecklare
Falu kommun

Tomas Jons
Fritidschef
Falu kommun

I Falu kommun finns Sveriges största idrottscentrum för träning
och tävling: Lugnet. En verksamhet som är något mer än ett
idrottscentrum och där man genom lyckade evenemang bidrar till
ökad besöksnäring. Vad ligger bakom en sådan lyckad verksamhet?
Hur behöver man som kommun arbeta och kravställa gentemot
föreningar för att deras verksamhet ska hålla en hög kvalitet? Hur
arbetar du med näringslivet för att utveckla idrottsområdet och skapa
värden för indvid och kommun? Hur kan en god samverkan lägga
grunden för en effektiv utveckling av ytor och anläggningar? Under
anförandet berättar Tomas och Hampus om sina erfarenheter.
14:15-14:45 EFTERMIDDAGSKAFFE OCH NÄTVERKANDE
14:45-15:35 PRAKTIKFALL

Årets
Utveckling av friluftsliv och naturområden friluftskommun
för ökad fysisk aktivitet och folkhälsa
2018
• Sambanden mellan fysisk aktivitet och vistelse i naturen för
människors psykiska och fysiska hälsa
• Att utifrån en helhetssyn på folkhälsa, fysisk aktivitet och behovet
av ökad utevistelse skapa attraktiva miljöer och områden för
många
• Att utveckla möjligheter till dagligt friluftsliv baserat på en nära
dialog med skola, föreningar och boende
• Så har ”Sveriges friluftskommun 2018” utvecklat attraktiva,
tillgängliga och trygga friluftsområden

Anders Erlandsson
Friluftsstrateg
Sundsvalls kommun
Sundsvalls kommun fick utmärkelsen ”Årets friluftskommun
2018” för sitt målmedvetna arbete med friluftsliv och utveckling
av natur- och friluftsområden. Anders Erlandsson är friluftsstrateg
i kommunen och delar med sig av erfarenheter från det arbetet.
Du får höra om strategiskt arbete med att få fler invånare att vara
ute och njuta av naturen och friluftsliv. Hur en bred samverkan
internt, men också externt med föreningar, skola och företag är en
framgångsfaktor.
15:40-16:40 KEYNOTE SPEAKER

Active Living – hur kan vi förebygga fysisk inaktivitet?
• Active living – staden, livsmiljöer, fysisk aktivtet, idrott och
folkhälsa för invånarna – hur ser behoven ut 2030?
• Om vi vill skapa en aktiv stad som främjar rörelse, lek och fysisk
aktivitet – vad behöver vi göra då?
• Hur ser invånarnas behov ut? Vad saknas och vad kan utvecklas
i framtiden?
• Så utvecklar du aktiva bostads- och stadsområden där fysisk
aktivitet är en primär del av den tidiga planeringen
• Den gröna och aktiva staden och ytor för fysisk aktivitet och
rekreation
Jens Troelsen
Professor, Head of research, Active living
Syddanskt universitet

Jens Troelsen är professor och forskningsdirektör för Active Livingenheten vid Institutionen för sport och biomekanik vid Syddanskt
Universitet i Danmark. Han har skrivit vetenskapliga artiklar, böcker
och rapporter om miljöns betydelse för fysisk aktivitetsbeteende.
Under de senaste året har hans fokus varit på interventionsstudier
som studerar effekten av interventioner riktade till olika målgrupper
i kombination med detaljerade processanalyser. Det övergripande
syftet med forskningsprojekten är att få bevisbaserad kunskap om
hur fysisk aktiitet kan integreras i vardagen och hur den byggda
miljön med individuella och organisatoriska initiativ kan främja fysisk
aktivitet.
16:40-16:50 SAMMANFATTNING OCH AVSLUTNING

Moderatorn sammanfattar och avslutar den första konferensdagen
16:50-17:30 VÄLKOMMEN TILL GEMENSAMT MINGEL

Välkommen till mingel!
– ta chansen att nätverka med
kollegor från hela landet!
TISDAG 28 JANUARI
08:30-09:00 SAMLING

Samling, kaffe, te och smörgås
09:00-09:10 INLEDNING

Moderatorn inleder den andra konferensdagen
09:10-10:10 EXPERTANFÖRANDE

Trender kring fritids- och idrottsmönster idag och i
framtiden
• Samhällstrender såsom demografiutvecklingen, digitalisering och
individualisering som påverkar fritid och idrott
• Vem planerar vi idrott, fritid och anläggningar för i framtiden?
• Vilka förändringar i den föreningsorganiserade idrotten står vi
inför?
• Hur utvecklas våra sätt att samverka med olika aktörer inom
idrott och fritid?
• Trendspaning – fritids- och idrottsmönster idag och i framtiden
Anna Iwarsson
Folkhälsoexpert och författare
Anna Iwarsson är fokhälsobildare, författare till ett antal rapporter
och böcker samt en uppskattad moderator och föreläsare. Därtill
är Anna ordförande för Svenska Gymnastikförbundet, ledamot i
Riksidrottsstyrelsen/ Förbundsstyrelsen SISU Idrottsutbildarna samt
vice ordförande i IF Brommapojkarna. Under åren 2000-2012 var
hon generalsekreterare för IF Friskis & Svettis i nio länder. Anna är
leg sjukgymnast och har bland annat arbetat som chefsjukgymnast
på Danderyds sjukhus i Stockholm.
10:10-10:40 FÖRMIDDAGSKAFFE OCH NÄTVERKANDE
10:40-11:30 PRAKTIKFALL

Jämlikhet och jämställdhet kopplat till idrott
och idrottens miljöer – så får du det att hända

t
Sveriges mes
ttsro
id
a
ld
jämstäl
19
kommun 20

• Hur få in jämlikhet och jämställdhet inom idrott och fritid?
• Hur planerar du för en jämställd idrottsutveckling?
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• Vad krävs i form av styrmedel och incitament för att få till en
förändring?
• Jämställd användning av spontanidrottsytor och trygga
egenorganiserade idrottsaktiviteter – ta del av goda erfarenheter
Andreas Hagström
Idrottsutvecklingschef
Linköpings kommun
Linköpings kommun har fått utmärkelsen ”Sveriges mest jämställda
idrottskommun 2019” för sitt målmedvetna arbete med jämställdhet
inom idrotten. Parallellt har kommunen utvecklat ett idrottspolitiskt
program där jämställdhet är en viktig del. Under anförandet berättar
Andreas om deras utvecklingsarbete och vad som fungerat bra
vad gäller satsningar på jämlikhet, jämställdhet och idrott. Du får
också höra hur jämställdhet kommer in i kommunens idrotts- och
anläggningsstrategi.
11:35-12:25 PRAKTIKFALL

KFUM Centrals nya idrotts- och kulturcenter – hur en
ideell barn- och ungdomsförening genom egna initiativ
skapar framtidens ytor för idrott och kultur
• Hur ett mångårigt påverkansarbete, drivet av ideella
krafter, banat väg för en markreservation i syfte att lindra
anläggningsbristen
• Ungas behov i fokus – så har de unga varit delaktiga i
planeringen av den framtida anläggningens innehåll
• Goda erfarenheter av hur privata initiativ kan lindra bristen på
idrottshallar, speciellt idéburna organisationer med ett tydligt
uppdrag att möta unga människors aktuella behov
Michael Lagerkvist
Ordförande
KFUM Central
KFUM Central befinner sig i processen av framtagandet av ett
exploateringsavtal. Ambitionen är att i samarbete med Stockholm
stad och bygg- och fastighetsutvecklare uppföra ett idrotts- och
kulturcenter om drygt 10 000 kvm i framväxande Hagastaden
i centrala Stockholm. Michael Lagerkvist har varit projektledare
och är numera ordförande för arbetet med att realisera planerna
på en ny föreningsanläggning. Till föreläsningen kommer även
representanter från det Ungdomsforum som genom samråd varit
delaktiga i processen.

Camilla Fredman är tillförordnad Generalsekreterare i Svenska
konståkningsförbundet sedan juni 2019. Camilla har arbetat i
12 år med tävlingsutveckling och event inom konståkningen
utifrån utmaningen att få in konståkningens förutsättningar i
anläggningar. Under föreläsningen berättar Camilla om deras
förbundsmedlemmars behov av isytor och ishallar och vad
som kan vara bra att känna till vid utformning och beställning
av anläggningar. Svenska Konståkningsförbundet har 140
medlemsföreningar och är ett av de specialidrotsförbund som växer
mest. Bara gymnastiken har en starkare medlemstillväxt.
14:05-14:35 EFTERMIDDAGSKAFFE OCH NÄTVERKANDE
14:35-15:25 PRAKTIKFALL

Anläggningar för flera målgrupper – planering av multifunktionell idrottshall vid byggnation av grundskolor i
Lund
• Så utvecklar du idrottshallar som tillgodoser såväl skolans som
föreningars och medborgares behov
• Att kombinera olika verksamheter i gemensamma projekt
• Dialogprocessen bakom framtagandet av idrottshallen för att
lyfta in såväl idrott/fritids som skolans behov
Charlotte Kristensson
Arkitekt
Fojab arkitekter
Lunds kommun har tagit fram en standard, ett lokalprogram
för idrott. Programmet beskriver de verksamhetsbehov och
funktionskrav som ska tillgodoses samt anger de ytor som
ska byggas för att skapa en gemensam standard för hela
kommunen. Lokalprogrammet sätter ramarna för en basnivå
som därefter kan utökas eller minskas beroende på varje projekts
unika förutsättningar och behov. Lunds kommuns barn- och
skolförvaltning, kultur och fritidsförvaltning, kommunkontoret samt
Lundafastigheter har utarbetat standarden i nära samarbete med
FOJAB arkitekter. Under anförandet berättar Charlotte om den nya
standarden samt processen bakom framtagandet av den.

12:25-13:25 LUNCH OCH NÄTVERKANDE
13:25-14:05 EXPERTANFÖRANDE

• Konståkning är världens största vinteridrott och växer näst mest i
Sverige
• Hur konståkningen blivit en viktig samhällsresurs då idrotten
bygger starka individer, framför allt unga tjejer/kvinnor
• Så ser vi på behovet av anläggningar inom vår idrott och den
stora avsaknad av anpassade anläggningar och miljöer för våra
behov
• Framtidens isytor och ishallar – att skapa tiillgängliga och
anpassade anläggningar för alla
Camilla Fredman
tf Generalsekreteare
Svenska konståkningsförbundet
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15:30 – 16:20 PRAKTIKFALL

Minskad miljö- och hälsopåverkan från konstgräsanläggningar genom kommungemensamma arbetssätt
• Att sätta miljö i fokus vid utveckling av framtidens
konstgräsplaner i staden
• Så har vi genom samlat ansvar drivit utvecklingsfrågor kring
konstgräs
• Hur vi arbetar med kravställan i upphandling av konstgräsplaner
för att säkra en mininal miljöpåverkan
• Pågående ny- och omläggning av runt 100 konstgräsplaner i
Stockholms stad – ta del av erfarenheter
Pye Seaton
Projektledare, fastighetskontoret
Stockholms stad
För att klara de nationella miljömålen behöver vi arbeta för en
radikal minskning av utsläpp och spridning av mikorplaster och
andra föroreningar från konstgräsanläggningar. Under anförandet
berättar Pye från Stockholms stads fastighetskontor hur de genom
samverkan och nya arbetssätt går mot en giftfri vardag och hållbara
konstgräsanläggningar. Lyssna till intressanta erfarenheter från
pågående ny- och omläggning av runt 100 konstgräsplaner i staden.
16:20-16:30 SAMMANFATTNING OCH AVSLUTNING

Moderatorn sammanfattar konferensen
16:30 KONFERENSEN AVSLUTAS

Goda skäl att delta på konferensen
• Du får ökade kunskaper om strategisk och
behovsanpassad idrotts- och anläggningsplanering
• Lyssna expertföreläsningar och prakitkfall
om planering och uppförande av hållbara
idrottsanläggningar
• Utveckla dina kunskaper om social hållbarhet och
lokalbehovsplanering av idrottsanläggningar
• Få ökade kunskaper om unga tjejers livsstil och
idrottsvanor och hur du når en mer jämställd
utveckling
• Lär dig mer om hur du arbetar samlat med folkhälsa
och idrottsanläggningar för en ökad måluppfyllelse
• Ta del av erfarenheter kring hur du planerar attraktiva
friluftsmiljöer som möter olika målgruppers behov
• Lyssna till erfarenheter från utvecklingen av nya
multifunktionella idrottsanläggningar
• Möjlighet att lära dig mer om hur den arkitektoriska
utformningen av idrottsanläggningar kan locka till
möten och fysisk aktivitet
• Du får nätverka och utbyta erfarenheter med kollegor
från hela landet

Intresserad av en affärsutställning?

Om Ability Partner

Ability Partner erbjuder ditt företag unika möjligheter att stärka varumärket och
bygga relationer med en väl avgränsad målgrupp såväl under som efter
evenemanget. Vi skräddarsyr upplägget utifrån dina behov och önskemål.
Kontakta oss så berättar vi mer!

Ability Partners vision är att förbättra individers och organisationers förmåga att
hantera förändring, växa och uppnå goda resultat. Genom att lära känna dig och din
organisations behov kan vi kontinuerligt erbjuda utbildningar, seminarier, konferenser,
events, nätverk och konsultativa tjänster som hjälper dig i det dagliga arbetet och
stärker konkurrenskraften.
Ability Partner verkar på den nordiska marknaden utifrån ambitionen att erbjuda
evenemang som ger mest värde för pengarna samt att ha 100 % nöjda och
återkommande kunder. För mer information om Ability Partner eller detta
evenemang, kontakta oss via telefon 08-694 91 00.

Källa: Stockholms stad

Janne Huttunen
Tel: 08-694 91 00
Mobil: 070-495 73 50
E-post: janne.huttunen@abilitypartner.se
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Plats
Hotell Hasselbacken
Hazeliusbacken 20
Stockholm

Webb:

www.abilitypartner.se

Mail:

bokning@abilitypartner.se

Tel:

08-694 91 00

Post:

Ability Partner
Telegrafgränd 5
111 30 Stockholm
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Pris
I konferenspriset ingår kaffe, lunch och dokumentation. Rabatterna kan ej kombineras med andra erbjudanden. Alla priser är exkl. moms.

PRISER / PERSON

Boka senast 8 november

NATIONELL KONFERENS

6.990 kr

1.500 kr

rabatt

Boka senast 20 december
7.790 kr

batt

700 kr ra

Ordinarie pris
8.490 kr

Mängdrabatt vid minst 3 bokningar
Anmäl 3 personer eller fler från samma organisation samtidigt så betalar person 3, 4, 5 osv endast 5.990 kr exkl. moms per person.

Konferens 27-28 januari 2020

Förnamn

Efternamn

E-post

Befattning

Avdelning			

Telefon

Fax

Företag / organisation

Adress			

Post nr

Ort

Tel växel

Bransch

Antal anställda

Betalningsvillkor

Boende

Avbokningsvillkor

Stockholm City
Mornington Hotel - Nybrogatan 53. Tfn 08-507 330 00
Ange kod: Ability Partner
Freys Hotel - Bryggargatan 12. Tfn 08-506 214 00
Ange kod: Ability Partner

Anmälan är bindande men deltagarplatsen kan alltid överlåtas till en kollega.
Vid skriftlig avbokning senast 4 veckor innan konferensen återbetalas full avgift. Vid avbokning 2-4 veckor innan konferenstillfället erhålls ett värdebevis
som kan användas som betalning på någon annan av Ability Partners
konferenser. Därefter utgår ingen ersättning vid avbokning. Vid avbokning
tas en administrativ avgift på 500 kr.

Vi samarbetar med nedanstående hotell där du får rabatt på boendet
om du anger våra koder vid bokning.

Djurgården
Hotell Hasselbacken - Hazeliusbacken 20. Tfn 08-502 541 40
Bokning: sales@hasselbacken.com. Ange kod: Ability Partner - Part
Pop House Hotel - Djurgårdsvägen 68. Tfn 08-502 541 40
Bokning: frontdesk@pophouse.se. Ange kod: Ability Partner - Part
Stockholm och övriga Sverige
Scandic - Se Scandics hemsida för olika hotell.
Ange kod: D000028081

Konferenskod: OFF1545

© Ability Partner 2020

Betalning sker mot faktura med 30 dagars betalningsvillkor. Vid betalning
efter förfallodagen utgår dröjsmålsränta med 10%.

