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Kultur- och fritidsarbetets roll för social hållbarhet

Med reservation för eventuella ändringar

PROGRAMPROGRAM
8.30 Konferensen öppnar och kaffe med smörgås serveras

8.55 Inledning

9.00 – 9.45 Agenda 2030 i praktiken
FN har tagit fram 17 globala utvecklingsmål, Agenda 2030, som syftar till att uppnå en socialt, miljömäs-
sigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. SKR stödjer kommunernas och regionernas arbete med 
målen. Erik Peurell berättar om hur det stödet ser ut i praktiken och hur Agenda 2030 kan tillämpas inom 
kultur och fritidsområdena.
Erik Peurell, Expert folkbildning, bibliotek och kulturskola, Tillväxt och samhällsbyggnad, SKR – Sveriges 
Kommuner och Regioner

9.45 – 10.00 Paus

10.00 – 10.45 Så leder kulturarbetet till framgång i Umeå
Umeå kommun ser medverkan och deltagande i kulturella upplevelser och fritidsaktiviteter som ett bidrag 
till känsla av delaktighet, därför skapar kommunen förutsättningar för engagemang för invånarnas gemen-
samma intressen. Vad polisen bedömer som utsatta områden finns inte i Umeå, vilket är det största kommu-
nen i Sverige utan sådana, och de ser de långsiktiga kultur- och fritidssatsningarna som en viktig roll i de 
goda resultaten. Vad innebär kulturell hållbarhet och hur skapar Umeå sin framgång?
Fredrik Lindegren, kulturdirektör, Umeå kommun

10.45 – 11.00 Paus

11.00 – 11.45 Livskvalitet nu och i framtiden
I Helsingborgs stad arbetar de med hållbarhetsperspektivet genom att bland annat beakta invånarnas livs-

kvalitet. Var med och lyssna när Helen Wiklund berättar om hur Helsingborgs stad arbetar med vad de 
kallar Livskvalitetsprogrammet. Går det att mäta livskvalitet och hur bevarar man den till kommande 
generationer?
Helen Wiklund, hållbarhetsstrateg, Helsingborgs stad



11.45 – 12.45 Lunch

12.45 – 13.30 Samarbete över förvaltningsgränserna i Mölndals stad 
För att skapa ett hållbart utvecklingsarbete i Mölndals stad har de tagit fram strategier som innebär inno-
vativt samarbete över förvaltningsgränserna. Var med och lyssna på vilka fem effektmål som driver arbetet 
i Mölndals stad och hur de försöker undvika att vara en stuprörsorganisation. Vilka effekter kan ett kultur- 
och fritidsarbete ha för livslång hälsa till nytta för vård och omsorg, vad innebär folkhälsoekonomi och vad 
är fördelarna med ett horisontellt arbete i kommunen? 
Annika Stedner, förvaltningschef, kultur- och fritidsförvaltningen & Eva Klang, vård- och omsorgschef, 
Mölndals stad

13.30 – 13.45 Paus

13.45 – 14.30 Socialt hållbarhetsarbete inom kultur och fritid
Det sociala hållbarhetsarbetet är i Kungsbacka kommun placerat under kultur- och fritidsförvaltningen. Hur 
arbetar Kungsbacka kommun med dessa frågor? Vad kan gå fel i projekt och vad kan en kommun vinna på 
att arbeta med hållbarhetsarbete inom kultur och fritid?
Astrid Bayard, utvecklingschef, kultur- och fritidsförvaltningen, Kungsbacka kommun

14.30 – 14.45 Kaffe och fika

14.45 – 15.45 Ur Dimman med Mehdi
Avsluta dagen tillsammans med Mehdi som efter ett liv med segregation, kriminalitet och missbruk vakna-
de upp och vände sitt liv tillrätta. Idag arbetar Mehdi som skolkurator i Södertälje samt föreläser om hur det 
kan vara att växa upp i en känsla av otrygghet för att sedan resa sig igen. Var börjar arbetet för att ge barn 
en trygg barndom och på vilket sätt kan idrott och fritidsaktiviteter hjälpa?
Mehdi Adnan Mossa, motivationsföreläsare, grundare av ”Ur Dimman”

Ca 15.45  Avslutning
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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


