
Konferensavgift:
Deltagare i Utvärderingsringens nätverk: 3 000 kr, exkl moms
Medlem i SFK: 3 500 kr, exkl moms
Övriga: 3 900 kr, exkl moms
Morgonkaffe, lunch och eftermiddagskaffe ingår.

Anmäl dig via vår hemsida www.utvarderingsringen.se.
Vid avanmälan upp till 14 dagar före seminariet debiteras avgift enligt inbjudan.  
Ersättare får sättas in.

Inbjudan till 

Tisdagen den 12 nov 2019. Garnisonen konferens, lokal Stora Hörsalen, Karlavägen 100, Stockholm

Ur innehållet:

• Bygga, renovera och underhålla simhallar – Åsa Laurell Lyne och Bror Sederholm,  
RISE Kimab

• Anläggningar för rörelse genom hela livet – Daniel Glimvert, Svenska Gymnastikförbundet

• Driv och bygg hållbara ishallar! – Jonathan Westerlund och Jörgen Hjert,  
Svenska Ishockeyförbundet

• Konstgräs – om hållbarhet och miljö – Pernilla Holgersson samt representanter från  
kommuner och Beställargrupp konstgräs.

Utvärderingsringen
Fiskaregatan 17, 302 90 Halmstad. Tel. 0708-64 23 07. 

info@utvarderingsringen.se    www.utvarderingsringen.se  I samverkan med SFK, Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening.

Tema: Hållbarhet

Med reservation för eventuella ändringar.

Anläggningskonferens 2019
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Med reservation för eventuella ändringar.

09.00 Registrering och kaffe med smörgås

09.30
Inledning och välkomna
Anders Lundkvist, Utvärderingsringen
Leif Gustafsson, f.d. ordförande i Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening fungerar som dagens moderator.

09.45 – 11.15
Bygga, renovera och underhålla simhallar
Vinnovaprojektet ‘Hållbar Innemiljö - Simhallar’ har pågått sedan 2015 och har nu avslutats. Projektets 
slutrapport redovisas där hållbarhet är i fokus bl.a. utifrån det behov som finns för simhallar när det gäller 
längre livslängd, mindre energiåtgång och bättre miljö. Avsikten med rapporten är att ge rekommendationer 
vid byggande och renovering av simhallar samt även fungera som stöd till beställare och entreprenörer.
Åsa Laurell Lyne, Teknisk doktor, och Bror Sederholm, forskningsledare, RISE Kimab

11.30 – 12.15 
Anläggningar för rörelse genom hela livet
Gymnastik är en av de största idrotterna och den idrott som växer mest i Sverige. Inom Svensk Gymnastik 
finns också många olika discipliner och verksamheter liksom utövare i alla åldrar. Det medför att det finns 
många och skiftande behov av anläggningar och träningsmiljöer. Gymnastikförbundet är nu halvvägs inne i 
ett tvåårigt projekt som handlar om hur Svensk Gymnastik ska arbeta med anläggningsfrågor i framtiden och 
för att sprida kunskap om det stora och varierande behovet av anläggningar. Här redovisas bl. a. de olika  
behoven av anläggningar som finns, hur anläggningarna kan optimeras för att skapa så mycket verksamhet 
som möjligt och yta för grundmotorisk träning genom hela livet.
Daniel Glimvert, anläggningsansvarig på Svenska Gymnastikförbundet

12.15  Lunch
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13.15 – 14.30
Driv och bygg hållbara ishallar!
Idag finns 362 ishallar runt om i landet, men också ett stort behov av fler ishallar och isytor i flera  
kommuner. Många av landets ishallar byggdes under 1980-talet och har idag ett stort renoveringsbehov. 
Med ett utomhusklimat inomhus blir ishallen en utmaning för många. Kunskapen om att ishallen kan drivas 
energieffektivt har blivit betydligt bättre över tid och med större erfarenhet. Ishockeyförbundet menar att 
en ishall inte behöver vara så ”dyr” som många kan uppleva att den ishall som byggdes under 1980-talet är 
idag. Ishockeyförbundets anläggningssatsning presenteras tillsammans med tips om hur en ishall kan  
energieffektiviseras. Framtidens anläggning kan planeras och byggas med en hållbar inriktning både  
ekonomiskt, miljömässigt och socialt.
Jonathan Westerlund och Jörgen Hjert, Svenska Ishockeyförbundets anläggningskommitté

14.30 Kaffe

14.45 – 16.15
Konstgräs – om hållbarhet och miljö
Naturvårdsverket finansierar sedan 2017 en beställargrupp med utgångspunkten att minska miljö- och 
hälsopåverkan från konstgräsplaner. Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening, SFK, fungerar som beställar-
gruppens huvudman. Fokus ligger på problematiken med utsläpp och spridning av mikroplaster men även 
andra närliggande miljö och hälsoaspekter. Beställargruppens medlemmar består bl. a. av representanter 
från kommunernas fritids- och miljöförvaltningar, Svenska Fotbollförbundet, fastighetsbolag och sport- 
anläggningar. Beställargruppens arbete redovisas liksom pågående projekt och goda exempel från  
kommuner.
Pernilla Holgersson, Beställargruppen konstgräs och SFK:s projektsamordnare samt representanter från  
kommuner och beställargruppen.

16.15 Avslutning



Vad är Utvärderingsringen?
Utvärderingsringen är sedan 1994 ett aktivt nätverk för kommunala tjänstepersoner 
som arbetar med planering, uppföljning och utvärdering. 

Du kan välja att antingen delta som enskild person eller grupp. 
Som grupp kan du ansluta obegränsat antal kollegor från din arbetsplats/avdelning.
Som deltagare godtar du att andra i nätverk tar kontakt med dig för att ställa frågor
eller diskutera.

Hör gärna av dig till oss om du vill du veta mer.

Med vänlig hälsning
Utvärderingsringen

P.S. Se gärna vilka uppdrag som för närvarande pågår och exempel på sådana som  
vi har avslutat på www.utvarderingsringen.se  D.S.

Utvärderingsringen
Fiskaregatan 17, 302 90 Halmstad. Tel. 0708-64 23 07. 
info@utvarderingsringen.se    www.utvarderingsringen.se


