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I samverkan med



Andra sätt att ge stöd till föreningar
8.30 Konferensen öppnar och kaffe med smörgås serveras

8.55 Inledning

9.00 – 10.45 Vad innebär Barnkonventionen som lag för kultur- och fritidsområdet?
Barnkonventionen är lag i Sverige sedan 1 januari 2020 vilket innebär att den har en direkt påverkan på 
kultur- och fritidsverksamheter. Vi går igenom hur lagen kan tolkas och appliceras i det praktiska arbetet i 
kommunen samt hur föreningsstöd kan påverkas av lagen. 
Susann Swärd, Människorätts- och barnrättsstrateg, Region Kronoberg

10.45 – 11.00 Paus

11.00 – 11.45 Säker och trygg förening – ett annat stöd till föreningar
En del föreningar känner inte till vad de ska tänka på för att följa Barnkonventionen. För att ge föreningarna 
ett bättre utgångsläge erbjuder Växjö kommun tillsammans med RF Sisu Småland flera stödformer för att 
förbättra säkerhet och trygghet av såväl anläggning som verksamhet. Här redovisas hur Växjö kommun 
tillsammans med RF Sisu Småland och Linnéuniversitetet tagit fram materialet för certifiering till ”Säker 
och trygg förening” och hur det går till i praktiken.
Arbresha Bega, fritidsutvecklare, Växjö kommun

11.45 – 12.45 Lunch

Med reservation för eventuella ändringar
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12.45 – 13.30 Bodens kommun – Sveriges Föreningsvänligaste kommun 2020! 
”Samverkan i Boden präglas av regelbundna dialogmöten då civilsamhället lyfter ämnen, som driver på 
utvecklingen samt skapar nya samarbeten över verksamhetsgränser”, så lyder en del av den motivering som 
gav Bodens kommun titeln Sveriges föreningsvänligaste kommun 2020. Var med och lyssna på hur Boden 
för dialog med föreningslivet, fick ställa om och tänka nytt mitt under en pandemi och hur det ledde till 
framgång. 
Alf Wennskog, Bodens kommun

13.30 – 13.45 Paus

13.45 – 14.30 Ny form av stöd till föreningar
I Enköpings kommun togs beslutet att på en och samma gång dels förändra bidragssystemet och dels di-
gitalisera ansökningsförfarandet. På två år har kommunen ersatt bidragshandläggare som enbart hanterar 
ansökningar med samordnare som koordinerar arbetet med fokus på dialog med alla föreningar/hela civil-
samhället. Hur gick det till? Hur blev det?
Marita Ghafouri, samordnare civila samhället, och Camilla Rosenberg, chef utveckling och stöd, 
Enköpings kommun

14.30 – 14.45 Kaffe och fika

14.45 – 15.30 Ideell Arena – en organisation för ideell sektor
Organisationen Ideell Arena verkar utifrån att bidra till ett öppet och demokratiskt samhälle genom utveck-
ling, spridning och användning av ny kunskap. Genom att initiera olika forsknings- och utvecklingsprojekt 
och verka för ökat samarbete mellan forskare, universitet, folkbildning och de ideella organisationerna, kan 
t ex kunskap om och ledarskapet i den ideella sektorn stärkas. Hör om mötesplatsen för erfarenhetsutbyte 
mellan förtroendevalda och tjänstepersoner i ideell sektor.
Ann-Katrin Persson, ordförande Ideell Arena, förbundsrektor Sensus

Ca 15.30  Avslutning Med reservation för eventuella ändringar

PROGRAMPROGRAM



ANMÄLANANMÄLAN
Konferensavgift för att delta på plats:
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.

Konferensavgift för att delta via Zoom:
Deltagare i Utvärderingsringens nätverk: 3 000 kr, exkl moms
Medlem i SFK: 3 500 kr, exkl moms
Övriga: 3 900 kr, exkl moms

Anmäl dig via vår hemsida www.utvarderingsringen.se.
Vid avanmälan upp till 14 dagar före seminariet debiteras avgift enligt inbjudan.  
Ersättare får sättas in.
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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.
Vi erbjuder gratis konsultation i de fall du som medlem önskar stöd i ditt egna 
utvärderingsarbete.

Utvärderingsringen åtar oss även uppdrag kring undersökning – utvärdering – utveckling. 
Hör gärna av dig till oss om du vill du veta mer.

Med vänlig hälsning
Utvärderingsringen

Susanne Lindqvist Gabriella Lindqvist


