
Utan spaning – ingen aning!
Under dagen kommer Linda Lengheden och Magnus Åkesson från forsknings- och  
utvärderingsgruppen Ung livsstil att presentera och analysera resultat utifrån den  
senaste forskningen om barn och ungdomar inom följande områden:

Fritidsbanken – i varje kommun!
Under ett inslag på eftermiddagen berättar David Mathiasson om Fritidsbanken och dess 
verksamhet. Att starta och driva en Fritidsbanken i din egna kommun är ett av verktygen för 
att nå de globala målen i Agenda 2030.  

Medverkande:
David Mathiasson, verksamhetsledare Fritidsbanken, Årets peppare 2020

• Lyckas kommunerna nå målen om jämställdhet och jämlikhet?  

• Vad har hänt över tid med andelen unga som går på bibliotek, fritidsgård, kulturskola och är  
med i förening?

• Vilka fritids- och idrottsanläggningar önskar barn och ungdomar att kommunerna ska satsa på? 

• Vilka kulturinstitutioner och kulturella arenor önskar barn och ungdomar att kommunerna ska satsa på?  

• Fysisk aktivitet och hälsa

• Vilka fritidsaktiviteter vill ungdomar börja med

• Vilka är fritidsgårdens besökare idag och i framtiden?

• Under dagen lyfts och diskuteras även förslag till åtgärder för att nå ut till fler barn och ungdomar 

Medverkande:
Linda Lengheden, sociolog och genusvetare med fokus på öppen fritidsverksamhet
Magnus Åkesson, folkhälsostrateg på idrottsförvaltningen i Stockholms stad

Arrangeras av Utvärderingsringen 

i samverkan med SFK, Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening

Ung Livsstil 2020 & Fritidsbanken 
26 november 2020. Garnisonen konferens, Stora Hörsalen, Karlavägen 100, Stockholm

Nytt program  

p g a covid-19!

Se även nästa sida ð

Med reservation för eventuella ändringar.



Konferensavgift
Medlemmar i Utvärderingsringen: 3 000 kr, exkl moms
Medlemmar i SFK: 3 500 kr, exkl moms
Övriga: 3 900 kr, exkl moms
Morgonfika, lunch och eftermiddagskaffe ingår.

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

Kontaktperson: 
Gabriella Lindqvist, gabriella@utvarderingsringen.se

Utvärderingsringen
Fiskaregatan 17, 302 90 Halmstad. Tel. 0702 38 52 49
info@utvarderingsringen.se    www.utvarderingsringen.se

Konferens Ung Livsstil 2020/Fritidsbanken
26 november 2020. Garnisonen konferens, Stora Hörsalen, Karlavägen 100, Stockholm

Vad är Utvärderingsringen?
Utvärderingsringen är sedan 1995 ett aktivt nätverk för kommunala tjänstepersoner som arbetar  
med planering, uppföljning och utvärdering. Du kan välja att antingen delta som Enskild eller Grupp.
Deltar du som grupp har du möjlighet att ansluta obegränsat antal kollegor från din arbetsplats/avdelning.
När du deltar i nätverket har du kostnadsfri konsultation med oss, vi har mångårig erfarenhet av  
utredningar och enkätundersökningar.

Vill du bli delta i Utvärderingsringens nätverk eller bara veta mer?
Kontakta Susanne Lindqvist, sanna@utvarderingsringen.se

Hålltider

09.00 Incheckning - Kaffe med smörgås

09.30 Ung Livsstil

11.30 Lunch

12.30 Ung Livsstil fortsätter

14.45 Kaffe

15.00 Fritidsbanken

Ca 16.00 Konferens avslutas

Ung Livsstil startades 1984 av ett antal kommuner och Stockholms universitet. Många kommuner har under åren  

medverkat i Ung Livsstil. I dag är det 19 kommuner av olika storlek och befolkningssammansättning, bland annat  

storstäder som Stockholm och Malmö, mellanstora såsom Jönköping, Täby och Eskilstuna samt mindre kommuner  

såsom Askersund och Heby.

Ung livsstil undersöker hälsa och offentligt resursutnyttjande samt vad barn och ungdomar önskar att kommunerna  

ska satsa på. Det som studerats sedan 1985 är bibliotek, läsvanor, idrottsrörelsen, övriga föreningar, musikskolan/ 

kulturskolan, fritidsgårdar, fysisk aktivitet, spontanidrott m.m. De bakgrundsvariabler som används i studierna är  

t.ex. kön, ålder, familjeform, skolframgång, socioekonomisk bakgrund, utländsk bakgrund.

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.




