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Kommunkulturdagarna 2017
– Att växa i samspel med kultur

ÖVRIGA TALARE OCH PRAKTIKFALL
Sara Andersson, Ordförande i kulturnämnden, Borås stad  

Medeia Ekner, Konst och stadsutveckling, Borås stad

Fredrik Lindegren, Kulturchef, Umeå kommun

Magnus Jonsson, Kulturchef, Gislaveds kommun

Viktoria Nguema, Handläggare, Kulturrådet 

Simon Strömberg, Handläggare, Kulturrådet

Lena From, Projektchef Konst händer, Statens konstråd

Zsolt Szanto, Projektledare Generationsmöten, Göteborgs stad

Erica Månsson, VD, Nilsson & Månsson AB

MODERATOR
Sten Bernhardsson 
Kulturdirektör 
Uppsala kommun

KEY-NOTE SPEAKER

Unga som aktiva medskapare i samhällsutvecklingen
Erik Amnå 
Professor i statsvetenskap 
Örebro universitet

SPECIELLT INBJUDEN
Katja Lindqvist 
Docent i företagsekonomi 
Lunds universitet

SPECIELLT INBJUDEN
Linda Lengheden 
Sociolog, genusvetare 
Täby kommun 

SPECIELLT INBJUDEN
Jonas Alwall 
Sociolog, universitetslektor 
Malmö högskola 

UR INNEHÅLLET 

• Kultur som ett strategiskt verktyg för en attraktiv och socialt hållbar stad
• Hur konst och kultur bidrar till ökad livskvalitet, hälsa och jämlikhet
• Medskapande processer där medborgarna är delaktiga i kulturdriven utveckling 
• Unga och äldre – så stärker du inflytandet och får individer att växa
• Kultur i tidiga skeden för att skapa kreativa mötesplatser och kulturutbud för alla

Konferensen och mötesplatsen för dig som arbetar 
med kulturstrategiska frågor i kommunen



ONSDAG 27 SEPTEMBER 2017

09:30 Registrering samt kaffe, te och smörgås i anrik 
miljö på Bygget

10:00 Ability Partner hälsar välkommen och lämnar 
över till konferensens moderator och inledningstalare 

INLEDNINGSANFÖRANDE
10:10 Att växa i samspel med kultur 
• Mångkultur, urbanisering, digitalisering och hög förändringstakt 

• Kan man verkligen växa och dra nytta av samhällsutvecklingen 
om man inte satsar på kutur?

• Hot och hinder mot kulturell och kreativ utveckling

Sten Bernhardsson
Kulturdirektör
Uppsala kommun

Sten Bernhardsson är kulturdirektör i Uppsala kommun sedan 8 år. 
Dessförinnan arbetade han som kulturchef i Fagersta kommun. 
Sten har en gedigen kunskap om kulturens möjligheter och arbetar 
aktivt med att utveckla Kulturstaden Uppsala. Innan sin tid som 
kulturchef arbetade Sten med pedagogisk verksamhet i Mälardalen 
samt med kulturturism i Frankrike och Marocko.

EXPERTANFÖRANDE
10:50 Kulturens attraktionskraft
• Kulturens roll för att skapa en attraktiv plats

• Vad säger forskningen om kultur och utveckling av regioner och 
städer?

• Hur kan vi förstå mänsklig och ekonomisk tillväxt genom kultur?

• Bromölla kommun – kultur som strategiskt verktyg för ökad 
attraktivitet och livskvalitet

Katja Lindqvist  
Docent i företagsekonomi 
Lunds universitet 

Katja Lindqvist är docent i företagsekonomi vid Institutionen för 
service managemant och tjänstevetenskap vid Lunds universitet. 
Katjas forskning fokuserar på kultursektorns ledning, styrning och 
organisering samt konstnärer som ledare och företagare. Under 
2014 och 2015 ansvarade hon för utformning och genomförande 
av kursen ”Att driva utveckling inom kulturella och kreativa 
näringar” för Region Skåne. Mellan åren 2016-2018 leder Katja 
forskningsprojektet ”Våra museer – Strategisk kompetensförsörjning 
och tjänsteutveckling för en kulturarvssektor i utveckling med 
samhället”, med stöd bland annat från Region Skånes kulturnämnd.

11:50 Lunch och nätverkande

EXPERTANFÖRANDE
12:50 Ungdomars kultur- och fritidsintressen – aktuell 
forskning
• Vilka kultursatsningar efterfrågas av unga? 

• Hur har det förändrats över tid?

• Unga tjejers efterfrågan av nya ytor och mötesplatser för kultur 
och fritid

• Så skapar vi en jämställd mötesplats för unga baserat på studien 
”Ung livsstil”

Linda Lengheden
Sociolog och genusvetare
Täby kommun  

Linda är sociolog och genusvetare och presenterar aktuell 
forskning om ungas kultur och fritidsvanor utifrån studien ”Ung 
livsstil”. Linda arbetar i forsknings- och utvärderingsprojektet 
”Ung livsstil” och därutöver som projektledare för ”Jämställd 
mötesplats” i Täby kommun. Hör om en satsning på en ny 
mötesplats för äldre ungdomar med fokus på att erbjuda ett brett 
utbud av fritidsaktiviteter där kultur spelar en central roll. Samt hur 
diskussionerna varit och vilka svårigheter det kan vara med att nå ut 
och skapa delaktighet bland unga. 

KEY-NOTE SPEAKER
13:40 Ungas delaktighet och engagemang
• Unga som aktiva medskapare i samhällsutvecklingen

• På vilket sätt vill unga engagera sig och vara delaktiga?

• Hur använder unga internet och sociala medier i sin påverkan?

• Vad krävs för att skapa goda förutsättningar för ungas 
delaktighet och inflytande?

Erik Amnå
Professor i statsvetenskap
Örebro universitet 

Erik är fil. dr vid Uppsala universitet och professor i statskunskap 
vid Örebro universitet. Erik är en av Sveriges främsta forskare om 
unga i samhället och arbetar bland annat med forskningsområdet 
Youth & Society (YeS). Erik tillhör den rådgivande gruppen för IEA:s 
globala studie av samhällsengagemang och samhällsundervisning, 
värdegrundsdelegationen, styrelsen för demokratifonden, 
styrelsen för Politikerskolan ”Höj rösten” samt sitter i styrelsen för 
”Transparency International Sverige”. År 2016 fick Erik utmärkelsen 
”Guldmedalj för medborgerliga förtjänster” utav Kungliga sällskapet 
Pro Patria.  

14:30 Eftermiddagskaffe och nätverkande

PRAKTIKFALL
15:00 Konst och kultur som resurs för att skapa 
attraktiva livs- och boendemiljöer
• Konst och kultur i tidiga planeringsprocesser av stadens 

offentliga rum

• Metoder och arbetssätt för kultur som resurs för att utveckla den 
offentliga miljön

• Så ökar vi intresset för den offentliga konsten och möjliggör en 
dialog med medborgarna

Sara Andersson  
Ordförande i kulturnämnden
Borås stad

Medeia Ekner
Konst och stadsutveckling
Borås stad

Välplanerade miljöer, utformade på ett sätt som tar hänsyn till 
människans olika behov både av avskildhet och mötesplatser, 
ökar livskvaliteten och attraktionskraften. Borås stad är en 
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av de kommuner som på riktigt tagit fasta på detta och som 
utvecklar staden och platsens attraktionskraft genom konstnärlig 
gestaltning. Sara Andersson är ordförande i kulturnämnden och 
Medeia Ekner arbetar med konst och stadsutveckling i Borås 
stad. Under anförandet får du höra om konst och kultur i tidiga 
planeringsprocesser samt hur offentlig konst har bidragit till att 
stärka Borås stads attraktionskraft.

PRAKTIKFALL
15:50 Att utveckla medskapande processer och bygga 
en effektiv organisation 
• Från traditionell myndighetsutövning till öppna samarbeten 

baserat på demokrati och inkludering

• Från förvaltningsdrivet till medborgardrivet 

• Att effektivt leda och utveckla en organisation som bygger på 
interkulturella samarbeten

• Hur aktiva satsningar på kultur bidrar till positiva effekter inom 
många områden

Fredrik Lindegren
Kulturchef
Umeå kommun

Många års arbete och modiga satsningar ligger bakom Umeå 
kommuns utveckling till en av Europas mest attraktiva kulturstäder. 
Staden satsar medvetet på kultur för mänsklig och ekonomisk 
tillväxt samt att göra medborgarna till medskapare av den kulturella 
utvecklingen. Fredrik är kulturchef i kommunen och projektledare 
för kulturhuvudstadsåret. Han berättar om medskapande processer 
samt hur man leder och utvecklar en organisation för kulturdriven 
utveckling. Få inspiration till nya arbetssätt inom kultur och tillväxt 
baserat på en omvänd myndighetsmodell med större plats för 
öppenhet, dialog och transparens.

Umeå kommun har uppmärksammats för att framgångsrikt arbeta 
med kultur och en hållbar stads- och samhällsutveckling, såväl 
innan som efter kulturhuvudstadsåret. Umeå kommun är nominerad 
till ”Årets superkommun 2017” - en utmärkelse som lyfter fram de 
kommuner som är särskilt väl positionerade för framtiden och det 
nya kunskapssamhället och där kultur är en viktig del.

16:50 Moderatorn sammanfattar konferensens  
första dag

17:00 Välkommen till gemensamt mingel! 

Välkommen till mingel!
– ta chansen att nätverka med 
kollegor från hela landet! 
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08:30 Samling samt kaffe, te och smörgås

09:00 Moderatorn inleder den andra konferensdagen

EXPERTANFÖRANDE
09:10 Kultur och social hållbarhet – att implementera 
en kulturstrategi för hållbar stadsutveckling
• Bristande mångfald, ökad segregering och ojämlika sociala 

villkor – nuläget

• Hur bidrar kultur till samhällets utveckling, ökad integrering och 
jämlikhet?

• Vad händer om kultur nyttjas som ett strategiskt verktyg i alla 
samhällets sektorer och nivåer?

• Malmö stad - aktuellt från följeforskningen av stadens 
implementering av ”kulturstrategi för en hållbar utveckling”

Jonas Alwall  
Sociolog, universitetslektor 
Malmö högskola  

Människors hälsa och välbefinnande hänger intimt samman med 
de sociala villkor som de lever under. Om de sociala villkoren ska bli 
bättre och mer jämlika så krävs insatser som berör alla samhällets 
sektorer och nivåer. I det sammanhanget lyfter man allt oftare fram 
kultur som en resurs för att uppnå en hållbar stadsutveckling. 
Under anförandet för du höra om aktuell forskning vad gäller 
kultur och en hållbar stadsutveckling. Jonas Alwall är verksam 
vid Institutionen för urbana studier vid Malmö högskola. En del av 
Jonas forskning består av att följa Malmö stads implementering av 
deras kulturstrategi för en hållbar utveckling. 

PRAKTIKFALL
10:00 Dialog som grund för kulturdriven utveckling
• Hur kan vi ta tillvara på handlingskraften hos medborgarna för en 

mer inkluderande utveckling där tillit och medskapande är i fokus?

• Hur skapar vi utrymme för att arbeta gränsöverskridande och ta 
höjd för komplexiteten i utmaningarna?

• Hur vi genom medborgardialog har utvecklat befintliga och nya 
mötesplatser för kultur

Magnus Jonsson
Kulturchef
Gislaveds kommun

I Gislaved har man arbetat strategikst med kultur i över 15 år och 
gått från traditionell kulturutveckling till utveckling genom dialog 
och medskapande. Detta har resulterat i en större bredd vad gäller 
kanaler och mötesplatser för kultur och där medborgarna känner 
engagemang och delaktighet. Magnus är kulturchef i kommunen 
och berättar om sina erfareheter av att jobba för en kultur närmare 
medborgaren. 

10:50 Förmiddagskaffe och nätverkande
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PRAKTIKFALL
11:20 Hur konst och kultur kan bidra till ett öppnare 
samhälle där individer känner inflytande och växer
• Att genom lokal samverkan få fler att välja, skapa och ta del av 

kultur där de bor

• Att genom offentlig konst skapa platser för kreativa möten och 
mer engagerande boendemiljöer

• Kulturen som verktyg för att stärka bostadsområden med 
socioekonomiska utmaningar – praktiska exempel

Viktoria Nguema  
Handläggare   
Kulturrådet  

Simon Strömberg
Handläggare
Kulturrådet   

Lena From
Projektchef Konst händer
Statens konstråd

Genom ”Äga rum” satsar Regeringen 130 miljoner kronor på att 
stärka konst och kultur i vissa bostadsområden. Under anförandet 
kommer Viktoria Nguema och Simon Strömberg från Kulturrådet 
samt Lena From från Statens konstråd att berätta om de pågående 
utvecklingsarbetet i några bostadsområden med socioekonomiska 
utmaningar. Att få områden och individer att växa samt att arbeta 
med fokus på invånarinflytande och de boendes behov och 
önskemål. Du får höra om det senaste från ”Äga rums” båda 
delprojekt ”Kreativa platser” och ”Konst händer”.

12:20 Lunch och nätverkande

PRAKTIKFALL
13:20 Möten över generationsgränser – kultur för ökad 
hälsa, livskvalitet och delaktighet hos äldre och unga
• Att använda kultur för att skapa glädje och känsla av 

samhörighet och gemenskap hos äldre och unga

• Så har vi utformat kulturaktiviteter för olika åldrar för att skapa 
värde för såväl äldre som unga

• Generationsmöten med kulturella förtecken – ett lyckat projekt 
för flera målgrupper och som har bidragit till en minskad 
ålderssegregation 

Zsolt Szanto
Projektledare Generationsmöten
Göteborgs stad

Ålderssegregering är en förbisedd segregationsfråga och det 
finns få mötesplatser i staden där medborgare i alla åldrar möts. 
I Göteborgs stad har man sedan några år tillbaka utformat 
kulturaktiviteter för äldre och unga för att skapa möten över 
generationsgränser och för att höja de äldres och de ungas 
hälsa och livskvalitet. Forskare från Göteborgs universitet har 
följt projektet där man bland annat har sett ett tydligt värde av att 
mötas utifrån ett gemensamt kulturintresse, oavsett ålder. Under 
2017 kommer ”Generationsmöten” att införas på alla stadsdelar i 
Göteborgs stad. Zsolt är initiativtagare och ledare för projektet och 
delar med sig av erfarenheter, tips och lärdomar.
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14:10 Eftermiddagskaffe och nätverkande

PRAKTIKFALL
14:40 Kultur som en självklar del av samhälls- 
strukturen?
• Att använda konst och kultur som resurs i samhällsutvecklingen

Anders Lerner
Direktör kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen
Västerås stad

Västerås stad har nyligen antagit ett program för kultur som 
syftar till att infoga kulturplanering som en självklar  del av 
samhällsutvecklingsprocessen. Anders Lerner är direktör för kultur, 
idrott och fritid i staden och berättar om hur man utifrån målbilden 
om en socialt hållbar stad vill arbeta aktivt med kultur. Hur man 
skapar flöden och rörelser för att göra stadens kulturliv angeläget 
och tillgängligt för alla, och för att det ska stärka hållbarhet och 
attraktivitet i staden.

15:30 Moderatorn sammanfattar konferensen

15:40 Konferensen avslutas

Sagt om Ability Partners konferenser inom 
kultur- idrott- och fritid

”Väldigt bra och innehållsrikt program”

”Bra innehåll, bra balans på olika föreläsare, bra plats, bra 
mat, bra mingel”

”Många av praktikfallen var precis det som vi är i  
uppstarten av”

”Proffsig moderator, jätte bra program, god mat”

KOMMUNKULTURDAGARNA 2017
NATIONELL KONFERENS 27-28 SEPTEMBER 2017 • STOCKHOLM
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Under Kommunkulturdagarna 2017 får du

• Inspireras till hur du använder kultur som ett strategiskt verktyg för en hållbar utveckling

• Den senaste forskningen och praktiken kring kulturens roll för att skapa en attraktiv stad

• Lära dig mer om medskapande processer och hur du stärker medborgarnas inflytande  
 och delaktighet

• Höra om nya arbetssätt för att minska segregation och öka den sociala hållbarheten

• Ta del av lyckade projekt kring att tillgängliggöra kultur och nå ut till nya målgrupper

• Ny forskning kring ungas kultur- och fritidsvanor samt hur unga engagerar sig och är  
 delaktiga i samhällsutvecklingen

• Idéer till hur du utvecklar stadens offentliga miljöer genom konst och kultur

• Inspireras av kulturverksamheter som baseras på öppenhet, transparens och medborgardialog

• Veta mer om inkluderande arbetssätt genom samverkan samt förnyelse stadens rum,  
 bibliotek och museum

• Nätverka och utbyta erfarenheter med kollegor från hela landet

Om Ability Partner
Ability Partners vision är att förbättra individers och organisationers förmåga att hantera 
förändring, växa och uppnå goda resultat. Genom att lära känna dig och din organisations 
behov kan vi kontinuerligt erbjuda utbildningar, seminarier, konferenser, events, nätverk 
och konsultativa tjänster som hjälper dig i det dagliga arbetet och stärker konkurrens-
kraften. Ability Partner verkar på den nordiska marknaden utifrån ambitionen att erbjuda 
evenemang som ger mest värde för pengarna samt att ha 100 % nöjda och återkom-
mande kunder. För mer information om Ability Partner eller detta evenemang, kontakta 
oss via telefon 08-694 91 00.

Intresserad av en utställningsplats?
Ability Partner erbjuder ditt företag unika möjligheter att stärka varumärket och bygga 
relationer med en väl avgränsad målgrupp såväl under som efter evenemanget. Vi  
skräddarsyr upplägget utifrån dina behov och önskemål. Kontakta oss så berättar vi mer!

Janne Huttunen  
Tel: 08-694 91 00 | Mobil: 070-495 73 50 
E-post: janne.huttunen@abilitypartner.se
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Konferenskod: OFF1446

ANMÄLAN

Avsändare:
Ability Partner Europe AB
Telegrafgränd 5
111 30 Stockholm
 

KOMMUNKULTURDAGARNA 2017

Tid 
Konferens  
27-28 september 2017

Plats 
Bygget konferens 
Norrlandsgatan 11
Stockholm 
Tel: 08-522 468 00

Fyra sätt att anmäla sig 
Webb:  www.abilitypartner.se

Mail:  bokning@abilitypartner.se

Tel:  08-694 91 00 

Post: Ability Partner 
 Telegrafgränd 5 
 111 30 Stockholm

Betalningsvillkor
Betalning sker mot faktura med 30 dagars betalningsvillkor. Vid betalning 
efter förfallodagen utgår dröjsmålsränta med 10%.

Avbokningsvillkor
Anmälan är bindande men deltagarplatsen kan alltid överlåtas till en kollega. 
Vid skriftlig avbokning senast 4 veckor innan konferensen återbetalas full av-
gift. Vid avbokning 2-4 veckor innan konferenstillfället erhålls ett värdebevis 
som kan användas som betalning på någon annan av Ability Partners  
konferenser. Därefter utgår ingen ersättning vid avbokning. Vid avbokning 
tas en administrativ avgift på 500 kr.

99%
av våra kunder  

rekommenderar oss  

– testa du också!

Boende i Stockholm
Vi samarbetar med nedanstående hotell. Ange koden ”Ability Partner” när 
du bokar dig så erhåller du rabatt.
Mornington Hotel, Nybrogatan 53. Tel: 08-507 330 00
Freys Hotel, Bryggargatan 12. Tel: 08-506 214 00
Scandic Hasselbacken, Hazeliusbacken 20. Tel: 08-517 517 00 
Uppge koden D000028081 vid bokning på Scandic Hasselbacken. 

 Konferens 27-28 september 2017 

Förnamn Efternamn  E-post

Befattning Avdelning   

Telefon Fax 

Företag / organisation Adress   

Post nr Ort

Tel växel Bransch Antal anställda

Pris
I konferenspriset ingår kaffe, lunch och dokumentation. Rabatterna kan ej kombineras med andra erbjudanden. Alla priser är exkl. moms.

PRISER / PERSON Boka senast 16 juni Boka senast 15 september Ordinarie pris

KONFERENS 6.490 kr 6.990 kr 7.490 kr

Mängdrabatt
Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så betalar person 3, 4, 5 osv endast 4.980 kr exkl. moms per person.

1.000 kr rabatt
500 kr rabatt


