
 

  

Kommunal idrottspolitik och 
idrottsanläggningar 

Inbjudan till konferens den 23-24 april 2015 

Datum: 23-24 april 2015 
Plats:  Scandic Foresta, Lidingö 
Pris:  2 000 kr för medlemmar i SFK och RF, 2 500 kr för övriga. 
Anmälan: Via länken, www.trippus.net/foresta1504 
Boende:  Bokas själva av deltagarna. 

Sveriges Fritids- och kulturchefsförening tillsammans med Riksidrottsförbundet 

bjuder in till en konferens om lokal idrottspolitik och idrottsanläggningar.  

Bland annat presenterar forskaren Karin Book sin nya forskning kring idrott och 

fysisk planering, det blir en diskussion om för- och nackdelar med 

idrottspolitiska program samt inspiration från danska Lokal- och 

anläggningsfonden, som talar om om kvinnor och män i idrottens rum. 

http://www.trippus.net/foresta1504


 

 

Kommunal idrottspolitik och idrottsanläggningar 

Program  

 

Torsdag 23 april – Lokal idrottpolitik 

12.00 Lunch och registrering 

13.00 Konferensen startar 

• Idrott och fysisk planering – synsätt, problem och möjligheter  
 Forskaren Karin Book, Malmö Högskola presenterar sin nya forskning kring 

idrott och samhällsplanering  

• Idrottspolitiska program – Behövs det? 
 Daniel Ådin (S), ordförande Fritidsnämnden i Skellefteå,  

om varför Skellefteå kommun har valt att inte ha ett  

idrottspolitiskt program. 

 Joakim Friberg (S), ordförande kultur- och fritidsnämnden  

i Lund, om hur Lunds kommun arbetar med sitt  

idrottspolitiska program 

 Paneldebatt om idrottspolitiska program, Daniel Ådin (S),  

Joakim Friberg (S) och Cinnika Beiming, Stockholms Idrottsförbund. 

• Idrott i skolan – erfarenheter från Bunkefloprojektet 
 Professor Magnus Karlsson, Lunds Universitet, delger erfarenheter från 

Bunkefloprojektet och effekter av daglig schemalagd fysisk aktivitet. 

17.00 konferensdagen avslutas 

Fredag 24 april – Idrottsanläggningar och idrottmiljöer 

09.00 Konferensdagen startar  

• Presentation av Sveriges kommuner och landstings nya politiska 
ledning 

• Vad händer med beståndet av idrottsanläggningar? 
 SKL informerar om utveckling av anläggningsbeståndet i Sverige. 

• Kvinnor och män i idrottens rum 
 Laura Munch från danska Lokale og anlægsfonden berättar om anpassade 

idrottsytor för tjejer. 

• Samarbeten mellan idrotter för att skapa koncepthallar 
 Friidrottsförbundet och Gymnastikförbundet berättar om deras samarbete 

med att ta fram en koncepthall för både gymnastik och friidrott. 

12.15 lunch 

• Hur minskar vi energianvändningen på idrottsanläggningen?  
 Katarina Bååth, Energikontoret Örebro, delger erfarenheter från projekt 

Uthållig idrott 

 Svenska Skidförbundet och Vattenfall berättar om erfarenheter från deras 

projekt om belysning i elljusspår. 

14.30 Konferensen avslutas 
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