Anmäl dig tidigt
– läs om våra rabatter på baksidan!

FRAMTIDENS IDROTTS- OCH
FRITIDSANSLÄGGNINGAR 2016

Strategisk och behovsanpassad idrotts- och anläggningsplanering
för en ökad folkhälsa och en hållbar samhällsutveckling
KONFERENS 26-27 JANUARI 2016 • STOCKHOLM
UR INNEHÅLLET

• För vem bygger vi våra anläggningar?
• Bättre folkhälsa och social hållbarhet genom
forskningsbaserade metoder och innovativ
anläggningsutveckling
• Utveckling av befintliga och nya anläggningar för
att svara upp mot behoven och nå en hög
nyttjandegrad
Källa: NORD Architects Copenhagen

• Unga tjejers idrott och fritidssysselsättning – så når
du en mer jämställd utveckling
• Vilka samhällsvärden bidrar idrottsanläggningar
med och hur kan du påvisa nyttan?
• Idrottsanläggningar i samhällsplaneringen
– framgångsrik samverkan för hållbara lösningar
• Trender och utveckling i byggandet av framtidens
spontanidrottsplatser och multifunktionella
idrottsanläggningar

Källa: NORD Architects Copenhagen

SPECIELLT INBJUDNA

Ulf Blomdahl
Forskningsledare
Ung livsstil
Tobias Nielsén			
VD och grundare		
Volante Research
Joakim Sternö
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Volante Research
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Johannes Pedersen
Partner
NORD Architects Copenhagen

ÖVRIGA TALARE OCH PRAKTIKFALL

Torbjörn Neiman, Kultur
och fritidsdirektör, Järfälla
kommun och ordförande,
FSKF

Maria Lind
Fritidschef
Varbergs kommun

Linus Söderling
Idrottsutvecklare
Botkyrka kommun

Magnus Åkesson
Folkhälsoutvecklare
Stockholms stad

Mia Svedjeblad
Processledare
fastighetsinvesteringar
Varbergs kommun

Patrik Ahlbin
Enhetschef
WSP Group

Tommy Jingfors
Fritids- och folkhälsochef
Borås stad

Jessica Råhlin
Fritidschef
Växjö kommun

SUCCÉKONFERENSEN ÄR TILLBAKA FÖR
TREDJE ÅRET I RAD
”Mycket bra! Varierande föreläsningar och bra kvalitet!”
”Alla föredrag var mycket intressanta!”
”Bra talare, bra lokaler, mycket bra mat, bra
arrangemang!”

Arrangeras av:
BEGRÄNSAT ANTAL DELTAGARPLATSER – ANMÄL DIG IDAG!
www.abilitypartner.se I Telefon 08-694 91 00 I bokning@abilitypartner.se

Brita Törnell
Utredare
Myndigheten för
delaktighet
Jonas Andersson
Utredare
Myndigheten för
delaktighet

FRAMTIDENS IDROTTS- OCH FRITIDSANSLÄGGNINGAR 2016
KONFERENS 26-27 JANUARI 2016 • SCANDIC HASSELBACKEN, STOCKHOLM
Källa: Liljewall arkitekter

TISDAG 26 JANUARI

09:30 Registrering, morgonkaffe och smörgås
10:00 Ordföranden inleder den första konferensdagen
Maria Modig
Kultur- och fritidsdirektör
Region Gotland

INLEDNINGSANFÖRANDE

10:10 Framtidens idrotts- och fritidsanläggningar och
långsiktiga anläggningsbeslut
• Mod att tänka långsiktigt
• Mod att legitimera idrott som en samhällsfunktion
• Mod att anta beredningsmetoder för större och långsiktiga beslut
Torbjörn Neiman
Kultur och fritidsdirektör
Järfälla kommun och ordförande, Föreningen Storstockholms
Kultur- och Fritidschefer (FSKF)
Torbjörn Neiman har bred erfarenhet av kultur-, idrotts- och fritidsfrågor efter ett antal år som förvaltningschef inom området i Södertälje,
Eskilstuna och nu som kultur- och fritidsdirektör i Järfälla. Utöver sitt
arbete i Järfälla kommun är han ordförande i Föreningen Storstockholms Kultur- och Fritidschefer (FSKF). Torbjörn är en mycket
uppskattad och erfaren föreläsare och mötesledare.

EXPERTANFÖRANDE

11:00 Alla ska med när framtidens idrottsanläggningar
byggs och innehåll planeras
• För vem bygger vi våra anläggningar?
• Hur kan vi bättre förstå ungdomarnas levnadsvillkor och
preferenser?
• Att planera innehåll och anläggningar utifrån evidensbaserad
kunskap för att skapa en mer jämlik och jämställd idrott
Ulf Blomdahl
Forskningsledare
Ung livsstil
Kunskaperna om ungdomarnas levnadsvillkor och preferenser är
fortfarande mycket begränsade vilket gör att kommunernas satsningar ibland kan vara felaktiga. Genom att arbeta forskningsbaserat
kan vi nå en mer jämlik och jämställd idrott och anläggningsutbud.
Ulf är forskningsledare för det unika forskningsprojektet ”Ung livsstil”
och en mycket uppskattad föreläsare. Han delar med sig av den
pågående forskningen och sina samlade kunskaper utifrån många
års studier kring ungdomars levnadsvillkor och preferenser.

12:00 Lunch och nätverkande
PRAKTIKFALL			

13:00 Ökad fysisk aktivitet för grupper som inte är
delaktiga idag – forskningsbaserade arbetssätt som
verktyg
• Vilka är prioriterade när det gäller att skapa idrotts- och
motionsmöjligheter?

• Hur realiserar vi innehållet i Stockholms stads idrottspolitiska
program?
• Strategiskt och praktiskt arbete med underrepresenterade
grupper inom idrotten
Magnus Åkesson
Folkhälsoutvecklare
Stockholms stad
Magnus är folkhälsoutvecklare i Stockholms stad och kommer att
berätta hur man planerar stadens verksamheter och anläggningar
i syfte att anpassa till att öka jämställdheten och jämlikheten inom
idrotten. Ett arbete som tar sin utgångspunkt i forskning kring ungdomars, och särskilt tonårstjejers, livsstilsvanor och preferenser samt
hur de nyttjar de offentliga satsningarna inom idrott och fritid.

PRAKTIKFALL			

14:00 Folkhälsa som hävarm i idrotts- och anläggningsutvecklingen – hur kan vi skapa en nytänkande
planeringen för framtida satsningar?
• Välfärdsbokslut som riktmärke för att utveckla behovsanpassade
anläggningar
• Idrotten och föreningslivet som aktiva medskapare i folkhälsoarbetet
• Anläggningsutveckling för framtiden – att skapa attraktiva
konstgräsplaner, motionsspår och friluftsområden
• Anläggningar som motor i att skapa attraktiva tävlingar och
arrangemang
Tommy Jingfors
Fritids- och folkhälsochef
Borås stad
Strategiskt arbete och behovsanalys är grunden för ett kvalitativt
och effektivt folkhälsoarbete där Borås stad under flera år har jobbat samlat med folkhälsa, idrott och anläggningar. Tommy berättar
om stadens beslutsprocess för anläggningsutveckling och ökad
folkhälsa. Strategiska arbetssätt som har resulterat i kostnadseffektiva anläggningar som har tagits emot väl och som används flitigt
av medborgarna och till tävlingar samt arrangemang. Under de tre
senaste åren har staden arrangerat Friidrotts-SM, SM-veckan och
O-ringen med gott resultat. Nu fortsätter kommunens folkhälsoarbete med förnyelse av friluftsområden och motionsspår för att locka
nya målgrupper. År 2013 blev Borås stad utsedd till Sveriges bästa
breddidrottskommun.

14:50 Eftermiddagskaffe och nätverkande
PRAKTIKFALL

15:20 Utveckling av attraktiva och multifunktionella
idrottsanläggningar där idrott, kultur och skola byggs
samman
• Trönninge idrottshall – hur kan man få med olika föreningars och
målgruppers behov i en och samma idrottshall?
• Utmaningar och möjligheter med att jobba över förvaltningsgränserna för att hitta synergieffekter
• Att utforma en flexibel och öppen hall för idrott, gymnastik och
friidrott i anslutning till skolan
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Maria Lind
Fritidschef
Varbergs kommun

Mia Svedjeblad
Processledare
fastighetsinvesteringar
Varbergs kommun

Varbergs kommun växer och därmed behovet av att jobba mer
tillsammans mellan skola, idrott, fritid och kultur i utvecklingen av
nya områden. Maria Lind och Mia Svedjeblad berättar om utvecklingen av området Trönninge som blev en nystart för samarbetet
över förvaltningsgränserna. Hör om planering och byggnation av
nya Trönninge idrottshall där man gick från idén om en traditionell
skolidrottshall till att istället bygga en flexibel och öppen multihall för
idrott, gymnastik och friidrott.

EXPERTANFÖRANDE

16:20 Idrottsanläggningar som nyttoskapare och
hävstång i den attraktiva idrotts- och kulturstaden
• Vilka samhällsvärden bidrar idrottsanläggningarna med?
• Att mäta samhällsnytta och hitta kommunala vinster med idrottsanläggningar
Tobias Nielsén
VD och grundare
Volante Research

Joakim Sternö
Analytiker
Volante Research

Under Tobias och Joakims anförande får du ta del av omvärlds- och
ekonomiska analyser med fokus på idrottsanläggningar och samhällsplanering. Tobias står med ett ben i kulturen och ett ben i ekonomisk och samhällsvetenskaplig forskning. Han har rankats som
en av årets supertalanger i Veckans affärer och är grundare och VD
för analysföretaget Volante Research. Joakim har en bakgrund inom
samhällsplanering med inriktning mot urbangeografi och kulturanalys. På Volante Research arbetar han som analytiker med fokus på
bland annat kulturella perspektiv inom platsutveckling.
Kunskapsföretaget Voltante Research genomför utredningar och
rådgivning kopplat till kultur- och idrottssektorn, underhållnings- och
upplevelseindustrin samt regional utveckling. Företaget har nyligen
tagit fram en rapport om idrottsanläggningarnas värden och effekter
för Stockholms idrottsförbund.

17:10 Ordföranden sammanfattar den första
konferensdagen
17:20 Den första konferensdagen avslutas

Välkommen till mingel!

Passa på att nätverka och utbyta
erfarenheter med kollegor från
hela landet!

EXPERTANFÖRANDE

09:10 Young immigrants´ engagement in sports
activity
• How does the adjustment of youths involved in sports change
over time?
• What explains staying in or dropping out of sports activities, and
the unequal participation of immigrants girls?
• How does parent-youth relationships influence the outcome?
Metin Özdemir
Universitetslektor
Örebro universitet
Metin is one of the researchers within “The Center for Developmental Research (CDR)” at Örebro universitet. CDR is part of an
umbrella organization known as Youth & Society (YeS). YeS is a
multidisciplinary organization including researchers in Psychology,
Political Science and Media and Communication. The collaboration
within YeS involve longitudinal studies on young people´s interest
in politics and society, and civic engagement, develop from early
adolescence into adulthood.

10:00 Förmiddagskaffe och nätverkande
PRAKTIKFALL

10:30 Idrott för alla genom kreativ samverkan kring
ledarledd spontanidrott, kulturverksamhet och
friluftsliv
• Araby park arena – en öppen och flexibel anläggning för
framtiden – så har vi utvecklat en mötesplats för idrott och fritid
som attraherar
• Hur vi genom samverkan finansierar och driver en ledarledd och
behovsanpassad spontanidrott för barn och ungdomar
• Anläggningen som en viktig del i vårt arbete för en hållbar social
utveckling
• Idrott och demokratiska rättigheter – ett metodutvecklingsprojekt för att få ungdomar aktiva på sin fritid
Jessica Råhlin
Fritidschef
Växjö kommun
Anläggningarna är en förutsättning för att möta nya idrotts- och
fritidsvanor, få fler fysiskt aktiva och skapa inspirerande mötesplatser för idrott och kultur i staden. I Växjö kommun samarbetar
man med Växjöhem vad gäller planering, finansiering och innehåll
för Araby park arena där det finns ledarledda spontanidrottsaktiviteter som är gratis och öppna för alla. Jessica berättar om
bakgrunden till de goda resultaten samt utmaningar och möjligheter på vägen dit.

PRAKTIKFALL

ONSDAG 27 JANUARI

08:30 Samling, morgonkaffe och smörgås
09:00 Ordföranden inleder den andra konferensdagen

11:30 Spontanidrottsanläggning för ökad fysisk
aktivitet och social hållbarhet
• Folkhälsa = psykisk, fysisk och social hälsa
• Så utvecklar vi nya Alby Folkhälsopark för att det ska bli något
mer än en traditionell idrottsplats
• Att skapa jämställda idrottsplatser i miljonprogramsområden
• Medborgarinflytande i utformande och efterdrift

ANMÄL DIG IDAG!
Telefon
08-694
91 00,
fax 08-694 91 04 eller bokning@abilitypartner.se
oss gärna på www.abilitypartner.se!
ANMÄL
DIG
IDAG!
www.abilitypartner.se
I Telefon 08-694 91 00| Besök
I bokning@abilitypartner.se
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Linus Söderling
Idrottsutvecklare
Botkyrka kommun

Brita Törnell
Utredare
Myndigheten för delaktighet

I Botkyrkas idrottspolitiska program finns målsättningen att
Botkyrka ska bli bäst i Sverige på spontanidrott. En del i den
satsningen är nya Alby Folkhälsopark, en spontanidrottsanläggning som är utformad utifrån medborgarnas önskemål och med
målsättningen att locka nya målgrupper till att idrotta.

Jonas Andersson
Utredare
Myndigheten för delaktighet

12:20 Lunch och nätverkande
PRAKTIKFALL

Myndigheten för delaktighet arbetar för att alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna vara delaktiga i samhället. Lyssna till Brita och
Jonas som går igenom tillämpningen av tillgänglighetslagstiftningen
och gällande riktlinjer för dig som utvecklar idrott, fritid och dess
anläggningar.

13:20 Att planera för flexibilitet, attraktivitet och miljömässig hållbarhet – Eskilstuna badhus

14:50 Eftermiddagskaffe och nätverkande

• Attraktivt idag och i framtiden – behov och funktionsprogram för
framtidens badhus

EXPERTANFÖRANDE

• Vilka tjänster eller verksamheter ska badanläggningen erbjuda?
• Att utforma ett badhus för miljömässig hållbarhet, flexibilitet och
en väl fungerande drift

15:20 Vilka tendenser ser vi idag vad gäller
utformningen av gränsöverskridande idrotts- och
fritidsanläggningar? Hållbara byggnationer för
framtiden
• Process design och medborgardialog i utvecklingen av
anläggningar och utemiljöer

Patrik Ahlbin
Enhetschef
WSP Group

• Vad krävs för att nå en behovsstyrd arkitektur av idrottsanläggningar och offentliga utemiljöer?

Patrik Ahlbin är enhetschef på WSP Group och projektledare för
Eskilstuna nya badhus. Han har mer än 15 års erfarenhet från
ledande befattningar inom projektledning, byggnation och fastighetsutveckling. Hör om byggnationen av ett helt nytt badhus, som
har en av Sveriges få 50-metersbassänger, två flexibla tränings- och
terapibassänger och ett familjebad som har utformats med inspiration från barnen i kommunen.

• Stadsutveckling och idrott i framkant – att tillsammans skapa
framtidens flexibla platser för spontanidrott och gränsöverskridande anläggningar

EXPERTANFÖRANDE

NORD Architects Copenhagen är ett danskt arkitektkontor som
tar ett brett grepp kring arkitektur, stadsutveckling och innovation.
Byrån arbetar utifrån metoden ”process design” där förändringsledning är en viktig del av projekten. Genom hela processen arbetar
man i tvärprofessionella team med arkitekter, stadsplanerare, landskapsarkitekter, konstnärer och forskare. Johannes är partner på
NORD Architects och har arbetat med en rad uppmärksammade
projekt, från utveckling av offentliga miljöer till byggandet av skolor,
idrottsanläggningar, spontanidrottsanläggningar och vårdboenden.
Han är en mycket uppskattad och flitigt anlitad föreläsare i Danmark
och i Sverige.

14:10 Funktionsnedsättning och idrottsmiljöer – så
tolkar du lagarna gällande tillgänglighet
• Aktuell tillämpning av lagar gällande tillgänglighet i offentliga
miljöer och idrottsanläggningar.
• Hur kan kommunen tjäna på att satsa på tillgänglighet?
• Myndigheten för delaktighets arbete för att stötta kommunalt
tillgänglighetsarbete

Johannes Pedersen
Arkitekt
NORD Architects

16:10 Ordföranden sammanfattar konferensen
16:20 Konferensen avslutas

Källa: NORD Architects Copenhagen
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GODA SKÄL ATT DELTA
• Du får ökade kunskaper om strategisk och behovsanpassad idrotts- och anläggningsplanering
• Lyssna till aktuell forskning kring ungdomars idrotts- och fritidsvanor och hur du arbetar forskningsbaserat för att svara
		 upp mot behoven
• Inspiration till hur du utvecklar nya och befintliga anläggningar för att nå en högre nyttjandegrad
• Få ökade kunskaper om unga tjejers livsstil och idrottsvanor och hur du når en mer jämställd utveckling
• Få veta mer om hur du arbetar samlat med folkhälsa och idrottsanläggningar för en ökad måluppfyllelse
• Lyssna till erfarenheter från utvecklingen av nya spontanidrottsplatser och multifunktionella idrottsanläggningar
• Ta del av erfarenheter och kunskaper om samhällsplanering för ökad fysisk aktivitet och hur du utformar
		 gränsöverskridande stadsmiljöer för kultur, idrott och fritid
• Möjlighet att lära dig mer om hur den arkitektoriska utformningen av idrottsanläggningar kan locka till möten
		 och fysisk aktivitet
• Ta del av erfarenheter kring hur du planerar idrottsmiljöer som möter medborgares behov och på bästa sätt samverkar
		 med föreningar och näringsliv för att nå målen
• Du får nätverka och utbyta erfarenheter med kollegor från hela landet!

Om Ability Partner

Intresserad av en affärsutställning?

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 konkurrenskraften.

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!

Ability Partner verkar på den nordiska marknaden utifrån ambitionen att
erbjuda evenemang som ger mest värde för pengarna samt att ha 100 %
nöjda och återkommande kunder. För mer information om Ability Partner
eller detta evenemang, kontakta oss via telefon 08-694 91 00.

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

Källa: NORD Architects Copenhagen

ANMÄL DIG IDAG! www.abilitypartner.se I Telefon 08-694 91 00 I bokning@abilitypartner.se

Anmälan till: FRAMTIDENS IDROTTS- OCH FRITIDSANSLÄGGNINGAR 2016
Tid & plats

Pris

Konferens 26-27 januari 2016
Scandic Hasselbacken
Hazeliusbacken 20, Stockholm
Tel: 08-517 343 00

Ability Partner premierar tidiga bokningar samt om ni är flera från samma
organisation som bokar plats samtidigt.

Mängdrabatt vid minst 3 bokningar
Anmäl mer än 2 personer från samma organisation så betalar person
3, 4, 5 osv endast 4.980 kr exkl. moms för konferensen.

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.

Allmänna villkor

Priser och betalningsvillkor
Alla priser anges exkl. moms. Betalning sker mot faktura med 20 dagars betalningsvillkor eller
enligt separat avtal. Om betalningsfristen överskrids har Ability Partner rätt att debitera dröjsmålsränta från förfallodagen med gällande diskonto plus ett tillägg om 8 %.
Avbokningsvillkor och överlåtelse av deltagarplats
Om du av någon anledning ej kan delta på ett bokat evenemang kan du alltid överlåta din deltagarplats till en kollega. Du kan också få inbetald deltagaravgift tillbaka förutsatt att din skriftliga
avbokning är oss tillhanda senast 3 veckor (21 dagar) före evenemangets startdatum. Vid avbokning senare än 3 veckor (21 dagar) från evenemangets startdatum erhåller du ett värdebevis.
Värdebeviset kan sedan användas som betalning på ett annat av Ability Partner anordnat evenemang. Vid avbokning utgår en administrativ avgift om 1.000 kr. På vissa av våra konferenser kan
deltagandet vara fritt för vissa yrkesgrupper/målgrupper. Vid anmälan som gratisdeltagare och
om man inte deltar på evenemanget kan man komma att bli fakturerad i efterhand i form av en så
kallad ”No-show” avgift. Om inte annat anges är No-show avgiften 1.500 kr.

PERIOD

PRIS

ORDINARIE RABATT

Boka senast 13 november
Konferens - 2 hela dagar

6.480 kr

7.480 kr

1.000 kr

Boka senast 18 december
Konferens - 2 hela dagar

6.980 kr

7.480 kr

500 kr

Boka efter 18 december
Konferens - 2 hela dagar

7.480 kr

-

-

I konferenspriset ingår kaffe, lunch och dokumentation. Ovanstående rabatter
kan ej kombineras med andra erbjudanden. Obs! Alla priser är exkl. moms.

Anmäl dig idag!
Webb: www.abilitypartner.se
E-post: bokning@abilitypartner.se
Telefon: 08-694 91 00 Fax: 08-694 91 04
Traditionell post: Ability Partner,
Telegrafgränd 5, 111 30 Stockholm

Information om behandling av personuppgifter
Den personliga information som tillhandahålls av dig kommer att bevaras i en databas som
används i vår marknadsföring och kommunikation med dig. Informationen kan även komma
att delas med Ability Partners samarbetspartners. Om du önskar att dina uppgifter inte skall
användas i dessa syften ber vi dig skriva till oss via traditionell post: Personuppgiftansvarig, Ability
Partner Europe AB, Telegrafgränd 5, 111 30 Stockholm eller via e-post: info@abilitypartner.se.
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Fotografering och filmning
Vi tar ibland fotografier och filmar på våra konferenser och kurser. Bilderna och filmerna kan
komma att användas i trycksaker, på webben eller i annat kommersiellt material. Som deltagare
godkänner du att vi tar bilder och filmar på våra evenemang och att dessa får användas på
dessa sätt.
Övrigt
Ability Partner reserverar sig för mindre ändringar i programmet som exempelvis ändringar av
enskilda talare, programpunkter eller lokal för evenemanget. Ability Partner förbehåller sig också
rätten att ställa in ett evenemang. Vid inställt evenemang har beställaren rätt att få ersättning för
erlagd avgift eller ett värdebevis om motsvarande belopp. Vi förbehåller oss rätten att neka deltagande till personer som inte tillhör målgruppen samt deltagare från konkurrerande verksamhet.

Källa: NORD Architects Copenhagen
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