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Med reservation för eventuella ändringar.

Inbjudan till konferens 

Anläggningskonferens 2020

Tisdagen den 10 nov 2020. Garnisonen konferens, lokal Berzelii Park, Karlavägen 100, Stockholm

Tema: 

Anläggningar för rörelse, glädje och aktivitet

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.

Ur innehållet:

Sjöbo Simanläggning 
Håkan Andersson, Sjöbo kommun

      Munktellbadet, Eskilstuna 
      Torbjörn Bergvall, Munktellbadet

Skapa förutsättningar för aktivitet 
Petri Peltonen och Ahmed Al-Breihi, Vallentuna kommun

      Att låta idrott och kultur mötas på samma plats  
      Catrine Wermelin och Kristina Hadziresic, Knivsta kommun
 

Miljöer som triggar rörelseglädje  
Hannah Rydstedt Nencioni, Upplands-Bro kommun

      Sparks Generation – verktyget som ska locka de unga  
      tillbaka till hallarna  
      Alexandra Krook, Sparks Generation
      Hannes Thörnhammar, PwC Experience Center
      Hannah Rydstedt Nencioni, Upplands-Bro kommun

Om du inte har möjlighet att delta på plats:
Om du tillhör en riskgrupp eller av annan 
anledning inte har möjlighet att delta på 
plats i Stockholm, erbjuder vi istället 
att delta via live-sändning. 
Du anger det i din anmälan.



Med reservation för eventuella ändringar.

8.30 Registrering öppnar och kaffe med smörgås serveras

8.55
Inledning och välkomna

9.00 – 9.45
Sjöbo Simanläggning
Sjöbo kommun byggde ett bad för alla. Tillgängligheten är stor och förutom motionssimning finns möjlighet till 
olika badaktiviteter på flera sätt, t ex relax i bubbelpool utomhus eller aufgussbastu inne. Badet är tillgängligt 
för allmänhet likväl för föreningsliv. Låt dig inspireras av hur ett nytt badhus kan bli verklighet i en mindre 
kommun.
Håkan Andersson, fritidschef, Sjöbo kommun

10.00 – 10.45 
Munktellbadet, Eskilstuna
Munktellbadet, det första badhuset som tilldelats Miljöbyggnad Guld. Ett badhus som erbjuder badäventyr till 
gammal som ung med allt från träningsmöjligheter till relax. Hör om framtidens badhus med tillgänglighet som 
ledstjärna.
Torbjörn Bergvall, affärsområdeschef Munktellbadet/vice ordförande Svenska Badbranschen

11.00– 11.45 
Skapa förutsättningar för aktivitet
Vallentuna kommun ville möta barn och ungas behov av rörelse för att trigga deras nyfikenhet och leklust. 
I samarbete med Korpen Vallentuna, Allmänna Arvsfonden och Riksidrottsförbundet startade Vallentuna 
kommun Riskful Play. Hör hur de arbetar utifrån målsättningen att utmana befintliga normer av dagens 
rörelseytor för att möta morgondagens behov och utmaningar.
Petri Peltonen, förvaltningschef och Ahmed Al-Breihi, projektledare, Vallentuna kommun

11.45 – 12.45  Lunch
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12.45 – 13.30
Att låta idrott och kultur mötas på samma plats
2019 invigdes CIK, Centrum för Idrott och Kultur i Knivsta kommun. Ambitionen var att låta idrott och kultur 
mötas på en och samma plats oavsett om det gäller spontan eller organiserad verksamhet. Hur gick tankarna 
i planeringen och hur har det gått?
Catrine Wermelin, fritidschef och Kristina Hadziresic, kulturchef, Knivsta kommun

13.45 – 14.30 
Miljöer för rörelseglädje
Aktivitetsytor blir allt vanligare. I Upplands-Bro har den senaste tiden bl a skapats en ny aktivitetspark,
frisbeegolfbanor, friluftsområden, höghöjdsbana, hinderbana i simhallen, sporthall mm. Var med och lyssna 
på hur Upplands-Bro har arbetat med att ta fram sina aktivitetsytor. Hur har dessa ytor främjat invånarnas 
rörelse och aktivitet?
Hannah Rydstedt Nencioni, kultur- och fritidschef, Upplands-Bro kommun

14.30 Kaffe

15.00 – 16.00
Sparks Generation – verktyget som ska locka de unga tillbaka till anläggningarna 
Vi vet att barn och unga deltar i allt mindre regelbundna aktiviteter på sin fritid. Vad är det som lockar unga 
till fritidsaktiviteter? Hur går det till? Hur får vi dem att stanna? Vi på Sparks Generation, har tillsammans med 
PwC Experience Center och Upplands-Bro Kommun, tagit fram ett verktyg som vi tror är en del i pusslet för 
att få unga att, återigen, testa och brinna för sina fritidsaktiviteter.
Alexandra Krook, Sparks Generation, Hannes Thörnhammar, PwC Experience Center  
Hannah Rydstedt Nencioni, kultur- och fritidschef Upplands-Bro kommun

16.00 Avslutning
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Vad är Utvärderingsringen?
Utvärderingsringens ledord är 

Utredning – Utvärdering – Utveckling

• Utvärderingsringen arbetar sedan många år med utrednings- och utvecklingsfrågor. 

Vi 
– genomför hela eller delar av olika utredningar
– erbjuder konsulttjänster
– erbjuder eget enkätverktyg, Enkätpanelen, som kan användas vid undersökningar via 
pappers- och/eller webbenkäter

Se mer på utvarderingsringen.se

• Sedan 1994 administrerar vi ett aktivt nätverk för kommunala tjänstepersoner 
som arbetar med planering, uppföljning och utvärdering. 

Du kan välja att delta antingen som enskild person eller som grupp. 
Väljer du att delta som grupp har du möjlighet att ansluta obegränsat antal kollegor från  
din förvaltning/ditt kontor.
När du deltar i nätverket godtar du att andra i deltagare 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


