
 

Morgonfika

Tisdag 07 mars 08:30 – 09:30

Morgonfika serveras på mässgolvet på anvisade platser, mot uppvisande av namnskylt.

Lokal: Konferenslunch, Tema: Aktivitet

Välkommen till Träffpunkt Idrott 2023!

Tisdag 07 mars 09:30 – 10:20
Medverkande: Nils-Olof Zethrin, expert fritid och idrott, Sveriges Kommuner och Regioner, Jonnie Nordensky,
projektledare Plats för idrott, Riksidrottsförbundet, Sara Hammar, ordförande, Svenska Badmästareförbundet, Jim Udén,
styrelserepresentant, Svenska Badbranschen, Maria Wimnell, affärsansvarig, Svenska Mässan, Maria Modig, vice
ordförande Sveriges fritids- och kulturchefsförening (SFK), kultur- och fritidsdirektör, Norrköpings kommun, Christine

Dartsch Nilsson, föreståndare, Centrum för idrottsforskning, Pernilla Warberg, moderator 

Träffpunkt Idrott 2023 - ett efterlängtat möte som vi inleder genom att lyssna till årets programråd som berättar om vad
som utmärker årets program i stort och dess första dag. Tillsammans med teamet från Träffpunkt idrott delar de även
med sig av sina guldkorn och vad du inte får missa! Håll ögonen öppna för fler överraskningar på scenen!Medverkande:
Christine Dartsch Nilsson, föreståndare Centrum för idrottsforskning (CIF), Maria Modig, vice ordförande Sveriges fritids-
och kulturchefsförening (SFK), kultur- och fritidsdirektör i Norrköping,Jonnie Nordensky, projektledare Plats för idrott,
Riksidrottsförbundet /SISU Idrottsutbildarna, Nils-Olof Zethrin, expert fritid och idrott, Sveriges Kommuner och Regioner
(SKR), Sara Hammar, styrelserepresentant, Svenska Badmästareförbundet, Jim Udén, styrelserepresentant, Svenska
Badbranschen, Maria Wimnell, affärsansvarig, Träffpunkt Idrott. Moderator: Pernilla Warberg.

Lokal: Konferenslokal A3, Tema: Aktivitet

Folksporten för alla – alltid

Tisdag 07 mars 10:30 – 10:50

Medverkande: Josefine Sinclair, Jonatan Petersson, Inez Rehn, Svenska Innebandyförbundet Arrangör: Svenska

Innebandyförbundet 

Hur Svensk Innebandy arbetar för att bli en sport för alla målgrupper, hela livet.

Lokal: Öppen scen, Tema: Aktivitet

Ungas digitala motorväg till lokala aktiviteter: Sparksapp.se

Tisdag 07 mars 10:30 – 11:00
Medverkande: Alexandra Krook, verksamhetsledare/grundare, Sparks generation, Hannah Rydstedt Nencioni, kultur-

och fritidschef, Upplands-Bro kommun 

Sparksapp.se är ett samverkansinitiativ som lanserades för 2 år sedan av den ideella organisationen Sparks Generation
och Upplands-Bro kommun med syftet att ge fler unga möjlighet till meningsfulla fritidsaktiviteter. Med hjälp av den
kostnadsfria appen, lokala förebilder och sociala medier vill de inspirera unga i åldern 10-17 år till att "hitta sin grej, sin
SPARK" och följa sin inre ledstjärna, våga testa sig fram och samtidigt ha kul på vägen. Sparksapp.se och metoden
används nu även av Sundbybergs Stad och fler är på ingång. Upplands-Bro kommun och Sparks Generation delar här
med sig av insikter, metod och påverkansarbete i samband med lanseringen av Sparksapp.se och tiden
efter.Medverkande: Hannah Rydstedt Nencioni, kultur- och fritidschef, Upplands-Bro kommun och Alexandra Krook,
verksamhetschef och grundare av Sparks Generation.

Lokal: Konferenslokal A6, Tema: Aktivitet



Hur ser framtidens vattenträning ut i Sverige?

Tisdag 07 mars 10:30 – 11:00

Medverkande: Anne Asterhäll, styrelseledamot, Svenska Badmästareförbundet 

Vatten kan användas på många olika sätt och det finns mycket att lära från hur andra länder använder vatten som
verktyg. Det kan handla om hur man arbetar med olika temperaturer och turbulens i en bassäng, eller med vattnets
motstånd som enda redskap.Vilka är de främsta skillnaderna mellan hur vi och andra länder arbetar med vatten? Vilka
är de aktuella nyheterna inom området? Hur skiljer sig våra förhållningssätt åt vad gäller professionen vatteninstruktör?
Och hur kan vi öka spridningen av den kunskap som finns för att nå en bredare publik och skapa nytta för fler?
Medverkande: Anne Asterhäll, AquaWorks, AiChi Master trainer, Styrelseledamot Svenska Badmästareförbundet.

Lokal: Konferenslokal A5, Tema: Aktivitet, Bad

Erfarenheter från pandemin och vägen framåt

Tisdag 07 mars 10:30 – 11:15
Medverkande: Erik Vesterlund, verksamhetsutvecklare, Svenska Judoförbundet, Johan R Norberg, professor
idrottsvetenskap och utredare, Centrum för idrottsforskning, Stefan Bergh, generalsekreterare, Riksidrottsförbundet,

Pernilla Warberg, moderator 

Coronapandemin kommer ingen glömma. Det blev en omställning för hela samhället med effekter som vi ser än idag.
Här ges en övergripande analys av coronapandemins effekter på svensk idrott. Programpunkten behandlar bland annat
pandemins negativa effekter i form av stängda idrottsanläggningar, tomma läktare och inställda tävlingar. I vilken
omfattning drabbades exempelvis barn- och ungdomsidrotten, elitidrotten och medborgarnas motionsvanor? Samtalet
berör även idrottens förmåga att tänka om, att anpassa sig till nya samhällsvillkor och att pröva nya vägar i en extrem
samhällssituation.Medverkande: Johan R Norberg, utredare på Centrum för idrottsforskning, Stefan Bergh,
generalsekreterare på Riksidrottsförbundet, Erik Vesterlund, verksamhetsutvecklare, Svenska Judoförbundet.
Moderator: Pernilla Warberg. Arrangör: Riksidrottsförbundet och Centrum för idrottsforskning

Lokal: Konferenslokal A3, Tema: Aktivitet

Outdoor sports – a completely new situation

Tisdag 07 mars 10:30 – 11:15
Medverkande: Karsten Dufft, Officer Sports Facilities, Environment & Sustainability, German Olympic Sports
Confederation, Marina Högland, förvaltningschef, Idrottsförvaltningen, Stockholms stad, Casper Lindemann, consultant,

The National Olympic Committee and Sports Confederation of Denmark 

Outdoor sports are booming - especially when it comes to the adult’s choice of activity. It offers completely new
opportunities and challenges, in relation to creating spaces, places to meet and proper facilities in the outdoor. This
presents new challenges in planning, support systems and policy decision-making. Practitioners in nature and of sports
must find each other in new ways, and the authorities must find the balance between conservation of nature and use of
nature. Casper Lindemann, consultant, The National Olympic Committee and Sports Confederation of Denmark,
Karsten Dufft, Officer Sports Facilities, Environment & Sustainability, German Olympic Sports Confederation. Moderator:
Marina Högland, Stockholms stad. Presented by: IAKS NordicThe seminar is held in English.

Lokal: Konferenslokal A4, Tema: Aktivitet



Kampklek – idrottens samhällsnytta

Tisdag 07 mars 11:00 – 11:20

Medverkande: Pilo Stylin, idrottskonsulent, Svenska Budo & Kampsportsförbundet Arrangör: Svenska Budo &

Kampsportförbundet 

Idrotten erhåller stora ekonomiska medel för sin nytta i samhället men amtidigt är det svårt att härleda upplevda positiva
effekter till ett unikt idrottsligt egenvärde. Ofta är det aspekter som inte är unika för idrotten som uppges vara det som
ger upphov till samhällsnytta. Genom att kombinera kunskaper från studier om barns lek med kampsport har Pilo Stylin
hittat andra argument. Barns lek har ett stort värde för personers utveckling för att bli välfungerande individer. Rätt
struktur och arbetssätt gör att även kampsport och andra idrotter kan göra anspråk på dessa effekter. I artikeln
Integrating rough-and-tumble play in martial arts: A practitioner’s model beskriver Tony Mickelsson Blomqvist Ph. D
student på Södertörns Högskola och Pilo Stylin från Svenska Budo & Kampsportsförbundet den modell som kan ligga till
grund för en ökad förståelse för kampsport och andra idrotters värde.Pilo Stylin arbetar som idrottskonsulent på
Svenska Budo & Kampsportsförbundet och är projektledare för förbundets satsning på physical literacy. Pilo är en flitigt
anlitad föreläsare och medverkar i forskningsprojekt om physical literacy och bråklek.

Lokal: Öppen scen, Språk: Svenska, Tema: Aktivitet

Barns rätt till stadsrummet

Tisdag 07 mars 11:15 – 11:45
Medverkande: Mikael Jensen, forskare/utbildare, Högskolan i Borås och Göteborgs Universitet, Melika Coskun,

verksamhetsutvecklare, Riskful Play 

På en förskolegård stod en sten som varit en självklar del av lekytan. En dag möttes barnen av ett staket runt stenen.
Varför hade de vuxna bestämt att inga barn längre skulle få klättra på stenen och varför frågade ingen barnen innan
beslutet togs? Trots ökad kunskap om vad som utgör barnvänliga utemiljöer och att barnkonventionen numera utgör en
lag i Sverige, är det vanligt att vuxenvärldens tankar kring säkerhet väger tyngst när det kommer till utformandet av
barns lekmiljöer. Följ exemplet med stenen genom att ta del av barnens, förskolans, kommunens och Riskful Plays
arbete kring artikel 12 i barnkonventionen, med syfte att involvera barnen i utvecklingen av deras egen utemiljö. Blev
stenen fri till slut?Medverkande: Melika Coskun, verksamhetsutvecklare med barnperspektiv, Riskful Play. Mikael
Jensen, utbildare/forskare inom ämnet “lek", Högskolan i Borås och Göteborgs Universitet.

Lokal: Konferenslokal A6, Tema: Aktivitet

Bastubadets former – från inspiration till varmt möte

Tisdag 07 mars 11:15 – 12:00
Medverkande: Christer Sörliden, sakkunnig, Svenska Badmästarförbundet, Håkan Dahlgren, utbildare i Aufguss,
Svenska Badmästareförbundet, Hans Hägglund, läkare och professor, Uppsala universitet, Mia Jansson,

anläggningsföreståndare Kallis och Pålsjöbaden, Helsingborg 

Bastubad har sina rötter i den grekiska mytologin och har haft stor betydelse sedan dess. Idag finns ett stort antal olika
varianter av bastur och de återfinns på såväl bad- och SPA-anläggningar som hemma hos privatpersoner. En bastu är
en social samlingsplats men bastubad har även relevans utifrån hälso- och upplevelseperspektiv. Sett till hälsa och
upplevelse så finns det mycket att lära från olika länders bastukulturer, tex den finska badkulturen, badkulturen vid
svenska kallbadhus eller den så kallade Aufguss. Möjligheten till utveckling av badanläggningar är stor. Vilka fördelar
finns med de olika bastuformerna? Vilka olika möjligheter till utveckling finns för en badanläggning?Medverkande: Mia
Jansson, anläggningsföreståndare för kallbadhusen Kallis och Pålsjöbaden i Helsingborg och initiativtagare till
Kallbadsveckan i Helsingborg, Hans Hägglund, läkare och professor, "bastudoktor" i Svenska Bastuakademin, Håkan
Dahlgren, utbildare i Aufguss inom Svenska badmästareförbundet och ansvarig för Aufguss på Sundstadbadet,
Karlstad. Moderator: Christer Sörliden, sakkunnig, Svenska Badmästareförbundet.

Lokal: Konferenslokal A5, Tema: Aktivitet, Bad



Hur man utformar ett utegym för alla

Tisdag 07 mars 11:30 – 11:50

Medverkande: Maria Elmér, Specialist inom utomhusträning, KOMPAN Sverige AB Arrangör: KOMPAN Sverige AB 

Vill du få fler människor att röra på sig? Hela 31,9 % av Sveriges befolkning 16-84 år uppgav förra året i
Folkhälsomyndighetens årliga nationella folkhälsoenkät att de inte nådde upp till minst 150 minuters pulshöjande
aktivitet per vecka, som är WHO:s rekommenderade nivå.Ett sätt att göra träning mer tillgänglig för alla är utegym. De är
gratis och kräver inget medlemskap. Om de dessutom är belägna där människor bor och utformade för att passa
människor som är ovana att träna, samt med olika förmågor, kan de vara mycket effektiva för att skapa mer rörelse
bland inaktiva. Maria Elmér, KOMPANs expert på utomhusträning, kommer under denna presentation att dela med sig
av sina tips på hur man utformar just ett utegym som lockar alla och lämpar sig för alla - oavsett vana, ålder eller
förmåga. Hon kommer att visa inspirerande exempel från världen över och berätta vad man bör tänka på när man
designar ett inkluderande utegym. Vi utlovar 20 lärorika och inspirerande minuter, och Maria svarar gärna på alla dina
frågor direkt efter presentationen.

Lokal: Öppen scen, Tema: Aktivitet

Nya grepp behövs för att få alla barn i rörelse

Tisdag 07 mars 11:30 – 12:00
Medverkande: Johan Högman, lektor idrottsvetenskap, fil dr i pedagogiskt arbete, Karlstads universitet, Johan R

Norberg, professor idrottsvetenskap och utredare, Centrum för idrottsforskning 

Inom idrottsrörelsen pågår ett stort arbete med att nå och aktivera de unga som står utanför föreningslivet. En populär
strategi är alternativa idrottsaktiviteter såsom "organiserad spontanidrott" eller olika prova-på-evenemang, vanligtvis i
samarbete mellan föreningsliv, skola och kommun. Johan Högman, forskare vid Karlstad universitet, visar i sin
avhandling att dessa aktiviteter har små förutsättningar att lyckas. Varför är det så? Och vad krävs egentligen för att
främja idrott och fysisk aktivitet hos de barn och ungdomar som till vardags inte är medlemmar i en idrottsförening. I ett
samtal med Johan R Norberg, utredare på Centrum för idrottsforskning, diskuterar Högman resultaten av sin forskning
och om behovet av att tänka i nya banor om vi ska nå de unga som är minst fysiskt aktiva. Medverkande: Johan
Högman, lektor idrottsvetenskap, fil dr i pedagogiskt arbete vid Karlstad universitet, professor Johan R Norberg,
utredare på Centrum för idrottsforskning.

Lokal: Konferenslokal A3, Tema: Aktivitet

Idrott hela livet – att inspirera de yngsta och de äldsta

Tisdag 07 mars 11:30 – 12:15
Medverkande: Aila Ibanez, sakansvarig vuxenidrott, motionsidrott och Idrott 65+, Riksidrottsförbundet, Kristin Ekblom,

projektledare Rörelsesatsning i skola, Riksidrottsförbundet 

Idrottsrörelsen vill vara till för alla, oavsett bakgrund, kön, ålder eller prestationsnivå. Vi kallar det idrott hela livet. Men
hur möter vi då personer i olika målgrupper och hur får vi fler att hitta in i idrotten, vare sig du är 10 eller 100 år? Möt
Kristin och Aila som arbetar mot varsin ände av ålderstrappan, nämligen Rörelsesatsning i skolan och Idrott 65 +. Vad
finns det för likheter och skillnader i arbetet med dessa målgrupper och finns det metoder att lära av varandra?Lyssna
på ett samtal som inspirerar till att få alla åldersgrupper att röra på sig. Var med och få en ökad förståelse hur arbetet
bedrivs och hur du som kommun eller annan aktör har möjlighet att medverka.Medverkande: Aila Ibanez, sakansvarig
vuxenidrott, motionsidrott och Idrott 65+, Riksidrottsförbundet, Kristin Ekblom, projektledare Rörelsesatsning i skola,
Riksidrottsförbundet.Arrangör: Riksidrottsförbundet

Lokal: Konferenslokal A4, Tema: Aktivitet



Lunchservering

Tisdag 07 mars 11:45 – 13:30

Konferenslunchen serveras på mässgolvet på anvisade platser, mot uppvisande av namnskylt.

Lokal: Konferenslunch, Tema: Aktivitet

Yoga

Tisdag 07 mars 12:00 – 12:20

Medverkande: Anna Gagner, Upper House Spa 

I år bjuder vi på fysisk aktivitet som en del av mötesplatsen!Många av oss lever i ett högt tempo som skapar spänningar
och stress i såväl kropp som sinne. En kort stund av närvaro i andetag och kropp ger en omedelbar positiv påverkan.
Här får du möjlighet att prova på ett sätt att utföra yoga som är användbart när som helst i din vardag.Med Anna
Gagner, Upper House Spa. Inga förkunskaper behövs.I samarbete med Upper House, som erbjuder dagliga
yogaklasser. Vid uppvisande av konferenskort 7-9 mars får du delta i en yogaklass utan kostnad (gäller samtliga
konferenskort och i mån av plats). För tider och bokning: https://upperhouse.se/yoga-traning/yogapass/

Lokal: Konferenslokal A3

Från inaktiv till aktiv med funktionsnedsättning

Tisdag 07 mars 13:00 – 13:30
Medverkande: Linnéa Björndahl, ansvarig Special Olympics Sweden, Svenska Parasportförbundet, Lisa Lundell, event-

och tävlingsansvarig, Svenska Parasportförbundet 

Hur kan fler personer med funktionsnedsättning bli mer fysiskt aktiva och hur skapar vi bättre rekryterings- och
utvecklingsmöjligheter i framtiden? Just nu pågår Parasport Sveriges största förändringsresa där idrotter lämnas över till
de ordinarie idrottsförbunden och arbetet för att skapa ett kompetensstöd för Parasport pågår. Linnéa Björndahl och Lisa
Lundell berättar om detta och om hur ett specialidrottsförbund, en förening eller ett distrikt kan använda Parasport
Sveriges verktyg, evenemang och kompetens för att få fler personer med funktionsnedsättning i aktivitet - och hur vi
tillsammans ser till så att alla känner sig välkomna till idrotten, utifrån sina egna förutsättningar. Medverkande:Linnéa
Björndahl, ansvarig Special Olympics Sweden, Svenska Parasportförbundet, Lisa Lundell, event- och tävlingsansvarig,
Svenska Parasportförbundet.Arr: Riksidrottsförbundet

Lokal: Konferenslokal A6, Tema: Aktivitet

Ett rörelserikt samhälle med Physical literacy som ledstjärna

Tisdag 07 mars 13:15 – 14:00
Medverkande: Annika Stedner, kultur och fritidschef, Mölndals stad, Sofia Nankler, verksamhetschef, Centrum för
fysisk aktivitet Göteborg, Anders Raustorp, professor, Göteborgs universitet, Julia Hildorzon, RF-SISU Västra Götaland,

Lisa Manhof, RF-SISU Västra Götaland 

Nyckeln till livslång fysisk aktivitet stavas Physical literacy (rörelserikedom). Physical literacy kan beskrivas som vår
förmåga, mod och vilja att delta i fysiska aktiviteter i olika sammanhang och miljöer. Lisa Manhof och Julia Hildorzon
från RF-SISU Västra Götaland berättar om initiativet Region in movement, som handlar om att skapa förutsättningar för
ett mer rörelserikt samhälle. Här arbetar kommun, region, näringsliv och civilsamhälle tillsammans med Physical literacy
som ledstjärna. Vi får lyssna till hur RF-SISU arbetar med Physical literacy för att få fler att stanna inom idrotten längre. I
ett samtal med andra samhällsaktörer får vi även inblick i hur man kan applicera Physial literacy inom t.ex. skolan eller
hälso- och sjukvården samt vid utformning av fysiska miljöer. Samtalet avslutas med fokus på möjligheter till samverkan
där en förutsättning för att lyckas skapa ett mer rörelserikt samhälle är samverkan över sektorsgränserna - hur kan vi få
till en sådan samverkan?Medverkande: Lisa Manhof och Julia Hildorzon, RF-SISU Västra Götaland, Anders Raustorp,
professor Göteborgs universitet Health Promotion Physical Activity, Annika Stedner, kultur- och fritidschef, Mölndals
stad, Sofia Nankler, verksamhetschef, Centrum för fysisk aktivitet Göteborg.

Lokal: Konferenslokal A3, Tema: Aktivitet



Ta bort alla hinder för idrott!

Tisdag 07 mars 13:30 – 13:50

Medverkande: Diana Willman, Marknadsansvarig, Zoezi AB, Tomas Öberg Arrangör: Zoezi 

Ibland är steget till att bli medlem hos idrottsanläggningar, badhus och gym onödigt långt och krångligt. Detta leder till att
många låter bli att skaffa medlemskap. Zoezi förenklar för verksamheterna, men framförallt för kunderna. Tre digitala
klick från soffan till medlem eller deltagare på anläggningen.Tomas Öberg, VD, och Diana Willman Ivarsson,
marknadsansvarig på Zoezi och känd från Sweaty Businesspodden, pratar om hur man kan förenkla kundresan och
samtidigt sitt digitala ansikte och administration. Zoezi MyBusiness är ett affärssystem som sytt samman front- och
backend där hemsidan är själva affärssystemet vilket gör kundresan kort och flexibiliteten stor. De kommer även att
prata om retention: tips på hur man behåller sina kunder och marknadsföringens och kommunikationens vikt.

Lokal: Öppen scen, Språk: Svenska, Tema: Aktivitet

Simundervisning i skolan

Tisdag 07 mars 13:30 – 14:00
Medverkande: Elisabeth Lind, projektledare, Svenska Livräddningssällskapet, Eric Johansson, enhetschef

Simkunnighet, Svenska Livräddningssällskapet 

Svenska Livräddningssällskapets presenterar sin tolkning av grundskolans läroplan. Att kunna simma och hantera
situationer i, vid och på vatten kan vara livsavgörande vid en nödsituation. En brist på simkunnighet kan även skapa en
känsla av mindervärde hos enskilda personer och begränsar möjligheter att delta i gemensamma aktiviteter och sociala
sammanhang. Hur kan vi tillsammans se till att så många som möjligt lär sig simma och utföra det på ett så säkert sätt
som möjligt?Medverkande: Eric Johansson, enhetschef Simkunnighet, och Elisabeth Lind projektledare Svenska
Livräddningssällskapet Göteborg

Lokal: Konferenslokal A5, Tema: Aktivitet, Bad

Om det digitala är det nya normala, hur kan det bidra till att öka fysisk aktivitet?

Tisdag 07 mars 13:45 – 14:30
Medverkande: Stina Lundgren Högbom, director of Sports Technology and Innovation vid Svexa och global relationship
manager vid Health and Sports Technology Initiative, Johannes Hedlund, strateg välfärd och folkhälsa, Region

Sörmland, Jakob Wikenstål, medgrundare och grundare, Nordic Sports Tech/ Sportidealisten 

Fysisk inaktivitet är den fjärde vanligaste dödsorsaken i världen. En betydande del av Sveriges befolkning har
stillasittande arbeten och livsstilar. Samtidig är vi idag alltmer beroende av teknologin både under vår fritid, inom
arbetslivet och i skolan. Hur påverkar digitaliseringen vårt sätt att röra oss och våra aktiviteter? Hur kan digitala verktyg
och lösningar få fler, män och kvinnor, unga som äldre, att tycka att fysisk aktivitet är kul och enkelt? Vilka likheter och
olikheter finns mellan digitala och fysiska aktiviteter och hur kan vi skapa den ultimata hybriden för användaren och öka
fysisk aktivitet? Medverkande: Stina Lundgren Högbom, director of Sports Technology and Innovation vid Svexa
och global relationship manager vid Health and Sports Technology Initiative, Johannes Hedlund, strateg hållbar regional
utveckling på Region Sörmland, projektleder FASIS (Fysisk aktivitet i samhällsplanering Sörmland), där en del i projektet
är att tillsammans med stadsplanerare från Sörmlands nio kommuner undersöker hur digitalisering kan möjliggöra för
fler att vara aktiva i det offentliga rummet. Samtalsledare: Jakob Wikenstål, medgrundare av Nordic Sports samt
grundare av Sportidealisten. Programpartner: Nordic Sports Tech

Lokal: Konferenslokal A4, Tema: Aktivitet



Universal Design – från gullig idé till tegelsten

Tisdag 07 mars 13:45 – 14:30
Medverkande: Henrik Stjernström, handläggare, Allmänna arvsfonden, Xinga Li, arkitekt/expert spontanidrott, X2
Architects, Ahmed Al Breihi, aktivitetsdesigner/projektledare, Riskful Play, Anne Sundberg, hållbarhetssamordnare med
fokus funktionsnedsättning, jämställdhet och miljö, kultur- och fritidsförvaltningen Jönköping, Jens Persson,

idrottsstrateg, kultur- idrott- och fritidsförvaltningen Västerås 

Hur bygger vi idrottsanläggningar där alla kan delta på lika villkor? Hur förbättrar vi tillgängligheten så att alla kan delta i
ordinarie föreningsverksamhet? Är det ens möjligt att anpassa alla anläggningar? Med ett funktionsperspektiv blir det
enklare att öka tillgängligheten till platser, pass och kunskap. Lyssna till kommunrepresentanter från Jönköping och
Västerås tillsammans med aktivitetsdesigner samt Sveriges största fond för rörelse och anläggning med krav på
funktionsanpassning. Ahmed Al-Breihi modererar och delar med sig av konkreta exempel på universell design inom
föreningsidrotten och spontanidrottsanläggningar.Universell utformning är en gullig idé. Och tegelsten.Medverkande:
Jens Persson, idrottsstrateg kultur- idrott- och fritidsförvaltningen Västerås, Anne Sundberg, hållbarhetssamordnare
med fokus funktionsnedsättning, jämställdhet och miljö, kultur- och fritidsförvaltningen, Jönköpings kommun, Xinga Li,
arkitekt med fokus på aktivitetsdesign och spontanidrott, X2 Architects, Henrik Stjernström, handläggare
idrott/spontanidrott för personer med funktionsnedsättning, Arvsfonden. Moderator: Ahmed Al-Breihi, projektledare
Riskful Play, aktivitetsdesigner, medlem i Gymnastikförbundet styrelse samt ordförande i nationella parkourkommitten.

Lokal: Konferenslokal A6, Tema: Aktivitet

Rörelseglädje genom bingo

Tisdag 07 mars 14:00 – 14:20

Dutt´n go är en gruppaktivitet som varvar animerade rörelser till musik med bingospel. Varje rörelse visas i 30 sekunder
och kan utföras stående eller sittande. Därefter visas en bingosiffra och det är dags att dutta på de fysiska
bingobrickorna. Projektet drivs av Skellefteå kommun tillsammans med lokala föreningar med nationell förankring med
medel från allmänna arvsfonden. Här kan du läsa mer: www.skelleftea.se/duttngo

Lokal: Öppen scen, Språk: Svenska, Tema: Aktivitet

Inspiration för simlärare – NPF och koordination i simskolan

Tisdag 07 mars 14:15 – 14:45

Medverkande: Ann Granqvist, simlärare och grundare av Grodsims-konceptet 

Ett tydligt, enkelt och gemensamt språk i simskolan är avgörande för att du som simlärare på ett bra sätt ska ska kunna
förmedla din kunskap. Det är även av stor vikt att förstå innebörden av en rörelse. Ann Granqvist är grundare av
Grodsims-konceptet. Hon har över 30 års erfarenhet som simlärare och har under alla dessa år strävat efter att
simskolan ska vara rolig och meningsfull för alla.Medverkande: Ann Granqvist, simlärare och grundare av Grodsims-
konceptet.

Lokal: Konferenslokal A5, Tema: Aktivitet, Bad

Kaffeservering

Tisdag 07 mars 14:30 – 15:15

Eftermiddagsfika serveras på mässgolvet på anvisade platser, mot uppvisande av namnskylt.

Lokal: Konferenslunch, Tema: Aktivitet



Mindfulness

Tisdag 07 mars 14:45 – 15:05

Medverkande: Anna Gagner, Upper House Spa 

I år bjuder vi på fysisk aktivitet som en del av mötesplatsen!Många av oss lever i ett högt tempo som skapar spänningar
och stress i såväl kropp som sinne. En kort stund av närvaro i andetag och kropp ger en omedelbar positiv påverkan.
Här får du möjlighet att prova på ett sätt att utföra yoga som är användbart när som helst i din vardag.Med Anna
Gagner, Upper House Spa. Inga förkunskaper behövs.I samarbete med Upper House, som erbjuder dagliga
yogaklasser. Vid uppvisande av konferenskort 7-9 mars får du delta i en yogaklass utan kostnad (gäller samtliga
konferenskort och i mån av plats). För tider och bokning: https://upperhouse.se/yoga-traning/yogapass/

Lokal: Konferenslokal A4

Keynote: Varje rörelse räknas

Tisdag 07 mars 14:45 – 15:45

Medverkande: Mai-Lis Hellénius, professor, Karolinska Institutet 

Mai-Lis Hellénius om vårt moderna rörelsemönster, konsekvenser av vår stillasittande livsstil och vad vi kan göra för att
få alla på fötter.Mai-Lis Hellénius är professor på Karolinska Institutet i att förebygga hjärt-kärlsjukdom med fokus på
rörelsens, matens och livsstilens betydelse. Hon brukar kallas "livsstilsprofessor". Hellénius har i flera decennier arbetat
som läkare, forskare och lärare inom området och är en efterfrågad expert och föreläsare både i Sverige och
internationellt. Flera av hennes tidigare böcker har blivit prisbelönta och hon har fått utmärkelser för sin forskning och för
sitt folkhälsoarbete. Hellénius arbetar även för Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet.Det kommer även att
finnas tid för frågor från publiken.

Lokal: Konferenslokal A3, Tema: Aktivitet

Activating citizens – how cities can face the increasing challenges of inactivity

Tisdag 07 mars 15:15 – 16:00
Medverkande: Marina Högland, förvaltningschef, Idrottsförvaltningen, Stockholms stad, André Flatner, IAKS Nordic
board member, head of sports and physical activity city of Fredrikstad, Michael Gross, secretary general and global

active city manager, Evaleo Association 

Learn from Global Active Cities how to develop supportive environments for active, healthy and sustainable lifestyles,
using physical activity and sport as a driver. Participating: Michael Gross, Secretary General and Global Active City
Manager, The Active Well-being Initiative and André Flatner, President IAKS Nordic and Agency Manager City of
Fredrikstad. Moderator: Marina Högland, Head of Administration, Sports Director, Stockholms stad.Presented by: IAKS
NordicThe seminar is held in English.

Lokal: Konferenslokal A6, Tema: Aktivitet



MotoriQ - hur idrotten kan arbeta med physical literacy

Tisdag 07 mars 15:30 – 15:50

Arrangör: Svenska Budo & Kampsportförbundet 

Idag är det allmänt känt att vi rör på oss i alldeles för liten utsträckning. Majoriteten av svenska barn och vuxna har en
livsstil som i längden kan vara direkt hälsofarlig. Men trots denna vetskap står vi på många sätt handfallna inför hur vi
ska lyckas aktivera alla som rör på sig för lite. För uppenbarligen räcker det inte med pepp och hejarop och även
idrottsrörelsens insatser verkar ha svårt att hindra den negativa utvecklingen. Ett perspektiv som skulle kunna erbjuda
en lösning är det som beskrivs inom konceptet physical literacy. Physical literacy beskriver sambandet mellan fysisk
förmåga, självförtroende och motivation, vilka tillsammans kan bidra till ett aktiv liv. De senaste åren har begreppet mött
ett allt större intresse och den publicerade forskningen på ämnet har ökat markant. Så kan det holistiska synsätt på
fysisk aktivitet som physical literacy beskriver vara lösningen på våra problem? Och i så fall på vilket sätt kan
föreningsidrotten dra nytta av kunskapen?Svenska Budo & Kampsportförbundet har sedan 2017 drivit satsningen
MotoriQ med syfte utbilda i och sprida kunskap om physical literacy. Ett stort arbete har gjorts för att ledare i landets
kampsportsföreningar ska kunna tillägna sig kunskapen. Utbildningsinsatser har även omfattat skolledare, lärare,
pedagoger, fysioterapeuter, idrottsledare, kommunala tjänstemän med flera. Pilo Stylin arbetar som idrottskonsulent på
Svenska Budo & Kampsportsförbundet och är projektledare för förbundets satsning på physical literacy. Pilo är en flitigt
anlitad föreläsare och medverkar i forskningsprojekt på physical literacy och bråklek.

Lokal: Öppen scen, Språk: Svenska, Tema: Aktivitet

Workshop: Den framgångsrika snällhetskulturen

Tisdag 07 mars 15:30 – 16:45

Medverkande: Birger Lycken, ledarskapskonsult, Pr-byrån Westander 

Snällhet fungerar som ett effektivt smörjmedel för allt samarbete. Det handlar inte om mesighet, kravlöshet eller
konflikträdsla utan om att aktivt vilja andra väl. Genom en positiv spiral av ömsesidig tillit kan vi bli modigare och
åstadkomma mer tillsammans. I en stark snällhetskultur slösar kollegorna med beröm och bidrar till varandras utveckling
genom konstruktiv kritik. Maxantal för deltagare är 133 personer och det är först till kvarn som gäller. [button
type="primary" inverted="true" href="https://traffpunktidrott.se/hem/konferens/anmalan-till-workshop/"]Anmäl dig
här[/button] Birger Lycken, ledarskapskonsult på pr-byrån Westander.

Lokal: Konferenslokal A5, Tema: Aktivitet, Bad

Sveriges simhallar – pengar i sjön eller nödvändiga investeringar?

Tisdag 07 mars 16:00 – 16:20
Medverkande: Johan Einarsson, projektutvecklare, Hemsö Fastighets AB, Karl Lilja, koncernchef Tagehus, ordförande

Svenska Badbranschen Arrangör: Hemsö Fastighets AB 

Samverkan mellan offentliga och privata aktörer ger förutsättningar för innovationskraft och fler moderna
idrottsanläggningar. Karl Lilja från HemTag och Johan Einarsson från Hemsö ger sin syn på hur olika aktörers styrkor
kan bidra till lösningen på idrottens utmaningar.Hemsö arbetar brett med idrottsfastigheter över hela Sverige och är en
viktig part för att säkerställa tillgången av anläggningar.Medverkande: Karl Lilja, koncernchef Tagehus, och bland annat
ordförande Svenska Badbranschen, Johan Einarsson, projektutvecklare Hemsö Fastighets AB

Lokal: Öppen scen, Tema: Aktivitet, Bad



Parkour för nybörjare

Tisdag 07 mars 16:00 – 16:30

Medverkande: Ahmed Al-Breihi 

I år bjuder vi på aktiviteter som en del av mötesplatsen!För dig som vill prova på parkour med Ahmed Al-Breihi. Inga
förkunskaper behövs. Du kommer även att kunna passa på att diskutera rörelse och anläggning för sporten.Om
instruktören: Ahmed Al-Breihi har utformat nationella utbildningarna, samt anläggningsrekommendationerna för
parkour/freerunning. Ordförande för nationella parkour kommittén . I samarbete med Riskful Play.

Lokal: Konferenslokal A4

Parasporten under pandemin och vad händer sen?

Tisdag 07 mars 16:00 – 16:45
Medverkande: Peter Eriksson, verksamhetscontroller, Riksidrottsförbundet, Åsa L Norlin, ordförande, Svenska
Parasportförbundet, Lina Wahlgren, utredare, Centrum för idrottsforskning, Helene Ripa, paralympier, kommunikatör,

Svenska Kanotförbundet 

Parasporten i Sverige drabbades särskilt hårt av pandemin och de påföljande samhällsrestriktionerna. Antalet
deltagartillfällen minskade med över 50 %. Vad är anledningen till det och vilka lärdomar tar vi med oss? Hur
påverkades paraidrotten kortsiktigt och vilka långsiktiga konsekvenser ser vi? Hur följer vi utvecklingen?Medverkande:
Åsa L Norlin, ordförande, Svenska Parasportförbundet, Helene Ripa, paralympier/kommunikatör, Svenska
kanotförbundet, Lina Wahlgren, utredare, Centrum för idrottsforskning. Moderator: Peter Eriksson,
verksamhetscontroller, RF/SISU.

Lokal: Konferenslokal A3, Tema: Aktivitet

Morgonfika

Onsdag 08 mars 09:00 – 09:45

Morgonfika serveras på mässgolvet på anvisade platser, mot uppvisande av namnskylt.

Lokal: Konferenslunch, Tema: Anläggning

Introduktion Tema Anläggning: Idrott och samhällsplanering

Onsdag 08 mars 09:30 – 09:45
Medverkande: Nils-Olof Zethrin, expert fritid och idrott, Sveriges Kommuner och Regioner, Jonnie Nordensky,
projektledare Plats för idrott, Riksidrottsförbundet, Sara Hammar, ordförande, Svenska Badmästareförbundet, Jim Udén,
styrelserepresentant, Svenska Badbranschen, Maria Modig, vice ordförande Sveriges fritids- och kulturchefsförening
(SFK), kultur- och fritidsdirektör, Norrköpings kommun, Christine Dartsch Nilsson, föreståndare, Centrum för

idrottsforskning, Pernilla Warberg, moderator 

Vi inleder dagen genom att lyssna till programråden för Träffpunkt Idrott sammanfatta gårdagen och berätta om dagens
tema och programpunkter inom allt från det internationella perspektivet och det politiska samtalet till idrottsrörelsens
kunskapsbyggande och det kommunala arbetet. Programrådet berättar även om varför frågan om samhällsplanering är
viktig och vad du inte får missa! Medverkande: Christine Dartsch Nilsson, föreståndare Centrum för idrottsforskning
(CIF), Maria Modig, vice ordförande Sveriges fritids- och kulturchefsförening (SFK), kultur- och fritidsdirektör i
Norrköping,Jonnie Nordensky, projektledare Plats för idrott, Riksidrottsförbundet /SISU Idrottsutbildarna, Nils-Olof
Zethrin, expert fritid och idrott, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Sara Hammar, styrelserepresentant, Svenska
Badmästareförbundet, Jim Udén, styrelserepresentant, Svenska Badbranschen. Moderator: Pernilla Warberg.

Lokal: Konferenslokal A3, Tema: Anläggning



Parkour för nybörjare

Onsdag 08 mars 09:30 – 10:00

Medverkande: Ahmed Al-Breihi 

I år bjuder vi på aktiviteter som en del av mötesplatsen!För dig som vill prova på parkour med Ahmed Al-Breihi. Inga
förkunskaper behövs. Du kommer även att kunna passa på att diskutera rörelse och anläggning för sporten.Om
instruktören: Ahmed Al-Breihi har utformat nationella utbildningarna, samt anläggningsrekommendationerna för
parkour/freerunning. Ordförande för nationella parkour kommittén . I samarbete med Riskful Play.

Lokal: Konferenslokal A4

Keynote: Thinking differently or just thinking

Onsdag 08 mars 09:45 – 10:45

Medverkande: Mike Lawless, Director, LA architects, UK 

For over 30 years I have been creating sports and public buildings that have successfully responded to a simple set of
requirements. They follow a well trodden path of well defined instructions. As a result those that use the buildings have
been happy. However, from this position of apparent success, I want to suggest that the simple requirements are no
longer to be trusted. I would like to consider that the well trodden path may actually be the wrong path.We must think
completely differently about the work that we do and the way that we do. We must challenge ourselves and the way that
we approach it. I know that if we ask different questions, we get different answers, So let´s ask different questions, let´s
ask the right questions. Let us get better answers, Answers that mean more to more people - and then with a better
process, let us see what kind of building we can create for those people. The human ostrich exists. It´s time to
evolve.Mike Lawless, Director, LA architects, UKThe seminar is held in English.

Lokal: Konferenslokal A3, Tema: Anläggning

Mögel i is- och idrottshallar

Onsdag 08 mars 10:00 – 10:20

Medverkande: Anders Isven, Innovation Manager, EXGM 

Dagens mätteknik är välutvecklad och det är nu möjligt att mäta temperatur och fukthalt trådlöst i taket på is- sim- och
idrottshallar. Det går även att mäta arbetscykler för motorer till kyla och ventilation. Det innebär att man kan undvika de
konsekvenser som handhavandefel av ventilation och kyla för med sig. Batterier för dessa sensorer räcker i 17 år och
mätdata kan rapporteras till en central så att lokalansvariga kan få ett larm om något inte är som det skall. Därmed kan
man undvika att det uppstår mögeltillväxt i hallen och blir allvariga fel i kyl- och ventilationsanläggningar. Det innebär
även att underhåll kan hanteras på ett kontrollerat sätt.

Lokal: Öppen scen, Språk: Svenska, Tema: Anläggning



Rörelserikedom del 1: Change the game – hållbar samhällsutveckling med rörelserikedom
som kompass

Onsdag 08 mars 10:00 – 10:30
Medverkande: Grim Jernudd, metodutvecklare/utbildare, Change the game, Tom Englén, verksamhetsledare, Change

the game 

Change the game vill, med hjälp av ett nytt synsätt, skapa positiva rörelseupplevelser och bidra till ha?llbara och
attraktiva livsmiljo?er. Intentionen är att alla ska fa? en så bra aktiv livsresa som möjligt.Change the game har bidragit till
att Umeå, som den första platsen i Sverige, nu påbörjat sin resa till att bli ett rörelserikt samhälle. Verksamheten stöttar
även beslutsfattare, ledare och pedagoger - runt om i landet och utomlands - i att utveckla såväl involverade personers
kompetens och utbildningsprogram som själva platserna. Här får du en introduktion i det sociala innovationsverktyget
"Rörelserikedom" (Physical literacy) och en inblick i vilka skillnader verktyget kan skapa samt hur det kan tillämpas med
utgångpunkt i ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv.Tom Englén är verksamhetsledare för Change the Game
och har sedan 2014 arbetat med att sprida rörelserikedom i Umeå, runt om i Sverige och utomlands. Grim Jernudd är
metodutvecklare/utbildare på Change the Game.

Lokal: Konferenslokal A6, Tema: Anläggning

Standard på liv och död

Onsdag 08 mars 10:00 – 10:45
Medverkande: Xinga Li, arkitekt/expert spontanidrott, X2 Architects, Ahmed Al Breihi, aktivitetsdesigner/projektledare,

Riskful Play, Petri Peltonen, förvaltningschef kultur- och fritidsförvaltningen, Vallentuna kommun 

Vad innebär det i praktiken när ett anläggningsprojekt lutar sig mer mot standard än medborgardialog med barn och
unga? Hur skapar vi dialog tillsammans med målgruppen nu när barnkonventionen har blivit lag och hur kan vi tolka
dialogerna så att anläggningarna blir socialt hållbara samtidigt som krav uppfylls? Riskful Play har utforskat hur
offentliga lek- och aktivitetsytor blir till och är en satsning av Vallentuna kommun och Korpen, med stöd av Arvsfonden
och Riksidrottsförbundet. Satsningen ska sta?rka barn och ungas röst i utformningen av deras rörelseytor och lägger
särskilt fokus på att utforska begreppet riskuppfattning. Målsättningen är att ta fram kunskap och verktyg som ska
underlätta utformning av icke standardiserade rörelseytor. Medverkande: Petri Peltonen, förvaltningschef kultur- och
fritidsförvaltningarna, Vallentuna kommun, Ahmed Al-Breihi, aktivitetsdesigner/projektledare Riskful Play och rörelse-
och akrobatikpedagog, Cirkus Cirkör, Xinga Li, arkitekt SAR/MSA - X2 Architects, expert inom landskap för
spontanidrott.

Lokal: Konferenslokal A4, Tema: Anläggning

Helhet skapar Hållbarhet

Onsdag 08 mars 10:00 – 11:30

Medverkande: Henrik Jansson, teknisk chef, EnviroProcess 

Med dagens ökande energi- och råvarupriser är samhällets fokus ännu tydligare mot hållbarhetsfrågor och
livscykelkostnader, samtidigt som medvetenheten om vårt ansvar för ändliga resursers blivit självklart. Begrepp som
energibesparing, miljöaspekter och total kostnadseffektivitet ersätter nu den tidigare så ofta prioriterade initiala
investeringskostnaden.Att förstå och se helheten i ett badhusprojekt, eller i en befintlig badanläggning, skapar
förutsättningar för god ekonomi, hållbarhet och en bättre framtid - där alla ska erbjudas att bada, och viktigast, att lära
sig simma.Medverkande: Henrik Jansson, teknisk chef, EnviroProcess.

Lokal: Konferenslokal A5, Tema: Anläggning, Bad



Svensk Innebandys plan för en spelplan för alla

Onsdag 08 mars 10:30 – 10:50

Medverkande: Tero Marjamäki, Josefine Sinclair Arrangör: Svenska Innebandyförbundet 

I syfte att öka tillgängligheten, få till fler idrottsytor och öka spontanidrotten lanserade Svensk Innebandy nyligen en
storsatsning på utomhusarenor för både sina distrikt och föreningar. Projektet mot föreningar går under
namnet Folksportens Arena och är en satsning som ger innebandyföreningar chansen att bygga och namnge en egen
utomhusarena. Satsningen är en del av Svensk Innebandys återstartsarbete där syftet är att få innebandyn att växa i
hela landet. Josefine Sinclair, föreningsutvecklingsansvarig, och Tero Marjamäki, kommunikationschef, pratar om
satsningen och hur man kan förenkla för spontanidrott.

Lokal: Öppen scen, Tema: Anläggning

Rörelserikedom del 2: Mötesplats Stöcke – först i Sverige att bygga med rörelserikedom som
kompass

Onsdag 08 mars 10:45 – 11:30
Medverkande: Nora Filipsson, aktivitetsledare, Stöckebygdens utveckling, Maria Bergstén, projektledare Mötesplats

Stöcke, Stöckebygdens utveckling 

Idén från några föräldrar som ville bygga en idrottshall i Stöcke, på landsbygden utanför Umeå, växte snabbt till ett
innovativt utvecklingsprojekt i 50-miljoners klassen. Ideella, offentliga och kommersiella krafter samverkar; allt är
sprunget ur bygdens gemensamma önskningar och behov och synergieffekterna med det kommersiella är flera.
Mötesplats Stöcke är ett flexibelt allaktivitetshus pa? ca 2 500 kvadratmeter med plats fo?r idrott, service, handel, kultur,
evenemang och aktiviteter. Hela byggnaden och utemiljön är utformade för att främja rörelse och aktivitet. Med
rörelserikedom som kompass och barnen som medskapare har det skapats en anläggning som uppmuntrar till rörelse
på alla ytor, under alla tider och för alla åldrar - året runt!Maria Bergstén, ordförande Stöckebygdens utveckling, Nora
Filipsson, aktivitetsledare Stöckebygdens utveckling.

Lokal: Konferenslokal A6, Tema: Anläggning

Besiktningar vid nyproduktion av badhus

Onsdag 08 mars 11:00 – 11:20

Medverkande: Michael Ohlsson, Chef Vatten PE Teknik & Arkitektur, PE Teknik & Arkitektur Arrangör: PE Teknik &

Arkitektur 

Löpande statusbesiktningar under en nybyggnation av badhus är en metodik för att väsentligt öka kvaliteten och minska
antalet fel vid slutbesiktningen. Eftersom badhus är komplexa byggnader bör man genomföra fortlöpande besiktningar
under hela byggtiden. Erfarenheter visare att hundratals fel ofta kan hittas och åtgärdas om löpande besiktningar sker
under byggtiden och egenkontroller är ofta inte tillräckligt för att försäkra sig om en hållbar byggnad. Redan i
ritningsstadiet och i samband med att ett badhus börjar byggas bör oberoende sakkunnig identifiera kritiska
besiktningspunkter i konstruktions- och funktionslösningar. Under byggtiden bör fortlöpande besiktningar göras, särskilt
av de kritiska besiktningspunkterna. Den sedvanliga slutbesiktningen kommer då att kunna utföras med ökade
möjligheter till ett bra resultat och med färre nedslag och besiktningsanmärkningar, vilket leder till ökade chanser att
klara både tidplan och budget.

Lokal: Öppen scen, Tema: Anläggning, Bad



Vilken anläggning, var, när, hur och varför? Så planerar vi för idrott, fritid och fysiska
aktiviteter

Onsdag 08 mars 11:00 – 11:45
Medverkande: Nils-Olof Zethrin, expert fritid och idrott, Sveriges Kommuner och Regioner, Mikael Franzén, strateg
fastighetsstaben, Uppsala kommun, Sophie Dahlberg, planeringschef idrottsförvaltningen, Stockholms Stad, Ingrid

Thylin, förvaltningschef kultur- och fritid, Skellefteå kommun 

Skellefteå, Uppsala och Stockholm. Tre kommuner av olika storlek berättar om hur de strategiskt och långsiktigt arbetar
med planering för anläggningar och miljöer där invånarna ska motionera och idrotta. Vilka anläggningar ska byggas, var
ska de lokaliseras, när ska de vara klara, hur ska dessa införlivas i stadsplaneringsprojekten, hur får vi finansiering för
dessa i den kommunala organisationsstrukturen, hur ska de koordineras med kultur/fritid-friluft-skola och varför just
dessa?Medverkande: Ingrid Thylin, förvaltningschef för kultur- och fritid, Skellefteå kommun, Sophie Dahlberg,
planeringschef idrottsförvaltningen, Stockholms Stad, Mikael Franzén, strateg fastighetsstaben
kommunledningskontoret, Uppsala kommun. Moderator: Nils-Olof Zethrin, expert idrott och fritid, Sveriges Kommuner
och Regioner.

Lokal: Konferenslokal A3, Tema: Anläggning

Hur har elpriserna påverkat idrotten i Sverige från norr till söder?

Onsdag 08 mars 11:00 – 11:45
Medverkande: Niklas Tornö, nationell strateg för drift och underhåll av fastigheter, Sveriges Kommuner och Regioner,
Simon Stigenberg, anläggningsansvarig, Svenska Ishockeyförbundet, Petri Peltonen, förvaltningschef kultur- och

fritidsförvaltningen, Vallentuna kommun, Hannah Rydstedt Nencioni, kultur- och fritidschef, Upplands-Bro kommun 

Höga och stigande elpriser är en fråga som påverkar både kommuner och idrotten runt om i Sverige. Frågan är knuten
till idrottsanläggningar och möjligheten att hålla en plats öppen med fortsatt goda förutsättningar för träning såväl som
för tävling. Under vintern 2022 har många kommuner och föreningar ställt om för att hantera situationen. Temperaturer
har sänkts, lysen har släckts och platser har i vissa fall stängts ner för att spara på energi. Hur har priserna påverkat den
kommunala budgeten och det lokala föreningslivet? Vilka konkreta åtgärder har gjorts och på vilket sätt har
verksamheter förändrats som en följd av åtgärderna?Medverkande: Simon Stigenberg, anläggningsansvarig, Svenska
Ishockeyförbundet, Petri Peltonen, förvaltningschef kultur-och fritidsförvaltningen, Vallentuna kommun, Hanna Rydstedt
Nencioni, kultur- och fritidschef, Upplands-Bro kommun. Moderator: Niklas Tornö, Sveriges Kommuner och Regioner.

Lokal: Konferenslokal A4, Tema: Anläggning

Yoga

Onsdag 08 mars 11:30 – 11:50

Medverkande: Anna Gagner, Upper House Spa 

I år bjuder vi på fysisk aktivitet som en del av mötesplatsen!Många av oss lever i ett högt tempo som skapar spänningar
och stress i såväl kropp som sinne. En kort stund av närvaro i andetag och kropp ger en omedelbar positiv påverkan.
Här får du möjlighet att prova på ett sätt att utföra yoga som är användbart när som helst i din vardag.Med Anna
Gagner, Upper House Spa. Inga förkunskaper behövs.I samarbete med Upper House, som erbjuder dagliga
yogaklasser. Vid uppvisande av konferenskort 7-9 mars får du delta i en yogaklass utan kostnad (gäller samtliga
konferenskort och i mån av plats). För tider och bokning: https://upperhouse.se/yoga-traning/yogapass/

Lokal: Konferenslokal A6



TestbedNordic - a test site for innovative turf companies

Onsdag 08 mars 11:30 – 11:50

Medverkande: Niall MacPhee, Robin Johansson, Facility Manager, Stockholms Fotbollförbund 

The European Commission is about to put a ban on rubber and plastic performance materials, traditionally used on
artificial turf fields. Learn more about the Nordic testbed project testing new and more sustainable solutions of infill. The
project is managed by the Stockholm Football Association in partnership with Swedish FA, Solna City and Sports Labs.
The project is financed by Vinnova - Sweden’s innovation agency.

Lokal: Öppen scen, Språk: English, Tema: Anläggning

Lunchservering

Onsdag 08 mars 11:45 – 13:30

Konferenslunchen serveras på mässgolvet på anvisade platser, mot uppvisande av namnskylt.

Lokal: Konferenslunch, Tema: Anläggning

Råder det anläggningsbrist? Behov, tillgång och analysmöjligheter

Onsdag 08 mars 12:45 – 13:15
Medverkande: Nils-Olof Zethrin, expert fritid och idrott, Sveriges Kommuner och Regioner, Erik Peurell, expert kultur,

Sveriges Kommuner och Regioner 

Råder det anläggningsbrist? Vilka frågor kan man ställa kring idrotts- och motionsvanor i förhållande till de kommunala
anläggningsbestånden? Hur kan dessa sättas i relation till de ekonomiska satsningarna? Hur sätter vi detta i relation till
det vi vet om kultur? Följ med på ett samtal mellan SKR:s experter kring vilka frågor man kan ställa sig i förhållande till
de rapporter och nyckeltal som SKR tillhandahåller.Medverkande: Nils-Olof Zethrin, expert idrott och fritid, Sveriges
Kommuner och Regioner, Erik Peurell, expert kultur, Sveriges Kommuner och Regioner. Arrangör: Sveriges Kommuner
och Regioner

Lokal: Konferenslokal A3, Tema: Anläggning

Nya allmänna råd om bassängbad

Onsdag 08 mars 13:00 – 13:45

Medverkande: Elin Stenberg, utredare enheten för miljöhälsa, Folkhälsomyndigheten 

Lyssna till en presentation från Folkhälsomyndigheten med följande teman:- Vad är nytt i våra nya allmänna råd jämfört
med de föregående?- En genomgång av vilka lagkrav (enligt miljöbalken) som gäller angående egenkontroll för den som
driver och sköter ett bassängbad.- Om inte lagstiftningen uppfylls - vilka möjligheter till sanktioner har
tillsynsmyndigheten?- Provtagning och övervakning av desinfektionseffekten - var och när bör prover tas och vad är
syftet med provtagningen?- Vilka hälsorisker finns om riktvärdena för bassängbad inte hålls?- Smittspridning på ett
bassängbad - vilka krav kan ställas vid en smittspårning?- Information om nationell strategi för miljöbalkstillsyn och
prioritering av tillsyn av bassängbad.Medverkande: Elin Stenberg, utredare enheten för miljöhälsa,
Folkhälsomyndigheten. Detta är en digital presentation med möjlighet till interaktion via Menti och med utrymme för
publiken att ställa frågor i slutet av presentationen.

Lokal: Konferenslokal A5, Tema: Anläggning, Bad



Friskvård och idrott i framtiden – vilken betydelse får detta för planering av anläggningar i
Göteborgs stadsutveckling?

Onsdag 08 mars 13:15 – 14:00
Medverkande: Camilla Örnberg Elfvelin, Johan Sävhage, förvaltningsdirektör idrotts- och föreningsfövaltningen,
Göteborgs Stad, Bettan Andersson, ordförande idrotts- och föreningsnämnden, Göteborgs Stad, Jonnie Nordensky,

projektledare Plats för idrott, Riksidrottsförbundet 

Vi ser att allt fler vill välja rörelse friare och mer individuellt; många föreningar får allt svårare att rekrytera nya
medlemmar. Dessutom har det under lång tid varit svårt att få ledare och framförallt ideella krafter att engagera sig.
Samtidigt ser vi en kö till vissa idrotter på grund av att det saknas tider och ytor för att utöva sin idrott på. Vi ser
dessutom att vi inte lyckas skapa lika bra förutsättningar för flickor som för pojkar, och färre barn från utsatta områden
deltar i föreningsaktiviteter. Göteborgs Stad planeras växa med 6300 invånare per år de närmsta 20 åren, till ca 700 000
invånare. Göteborgs Stad behöver i sin långsiktiga planering tillgodose framtidens idrottande barn, unga, vuxna och
seniorer, men också de som inte vill idrotta men ha möjlighet att röra sig på andra sätt. Vilka former av idrott och rörelse
ska vi skapa möjligheter för? Kommer multifunktionsanläggningar även med "gamingrum" vara framtiden? Var ska nya
anläggningar etableras?Medverkande: Bettan Andersson, ordförande i idrotts- och föreningsnämnden, Göteborgs Stad,
Johan Sävhage, förvaltningsdirektör idrotts- och föreningsförvaltningen, Göteborgs Stad, Camilla Örnberg Elfvelin,
idrotts- och föreningsförvaltningen, Göteborgs Stad, Jonnie Nordensky, projektledare Plats för idrott,
Riksidrottsförbundet.

Lokal: Konferenslokal A6, Tema: Anläggning

Bollsporter för alla!

Onsdag 08 mars 13:30 – 13:50

Medverkande: Mats Magnusson, vd, sportchansen sweden ab, Sandra Carlborg, 6-faldig världsmästare i Long Drive 
Arrangör: Sportchansen 

Sedan ett år tillbaka finns Sportchansen, ett "världsunikt spontanidrottskoncept" som erbjuder användare att prova på 7
olika bollsporter: fotboll, hockey, tennis, innebandy, golf, basket och handboll. Sportchansen har tagit fram sammanlagt
21 banor, 3 i varje disciplin, som de producerar i egen regi i Västergötland. En viktig komponent är att de vill skapa
möjligheter för alla att vara med oavsett förutsättningar och det finns även möjlighet till digital åtkomst till anläggningen
via mobilen. Ledande föreningar har bidragit med sin expertis och sina erfarenheter vad gäller såväl utformningen som
hur man skapar en god och inkluderande värdegrund. På www.sportchansen.com kan du läsa mer och på mässgolvet
kan du se konceptet in action med hjälp av både ungdomar och äldre.

Lokal: Öppen scen, Språk: Svenska, Tema: Anläggning

En kunskapsplattform för idrotts- och fritidsanläggningar

Onsdag 08 mars 13:30 – 14:00

Medverkande: Daniel Glimvert, projektledare, Centrum för idrottsforskning 

Centrum för idrottsforskning (CIF) har fått i uppdrag av regeringen att upprätta och driva en kunskapsplattform för
anläggningar och utemiljöer för idrott och fritid. Plattformen ska utveckla, samla och förmedla kunskap. Daniel Glimvert
är projektledare på CIF och presenterar nuläge och tankar framåt i processen med att bygga upp plattformen.

Lokal: Konferenslokal A3, Tema: Anläggning



Konstgräs, hållbarhet och idrottspolitiska mål

Onsdag 08 mars 13:30 – 14:15
Medverkande: Nils-Olof Zethrin, expert fritid och idrott, Sveriges Kommuner och Regioner, Thomas Sterner,
avdelningschef, Malmö stad, Pernilla Holgersson, konsult hållbara innovationssystem, Anthesis Group, Erik Peurell,

expert kultur, Sveriges Kommuner och Regioner 

Ett samtal lett av Erik Peurell, Sveriges Kommuner och Regioner, om konstgräs, idrottsanläggningar, mikroplast och
hållbarhet i relation till kunskapsläge, upphandlingsprocesser och idrotts- och miljöpolitik. Här får ni ta del av
erfarenheter och reflektioner kring utvecklingen av mer hållbara anläggningar för fotboll, från övergripande nationell nivå,
från kommunernas konstgräsnätverk som aktivt arbetar för att både förbättra möjligheterna att spela fotboll och att göra
det på anläggningar för framtiden.Medverkande: Thomas Sterner, avdelningschef, Malmö Stad samt Kommunernas
Konstgräsnätverk Nils-Olof Zethrin, expert fritid och idrott, Sveriges Kommuner och Regioner, Pernilla Holgersson,
projektledare Kommunernas Konstgräsnätverk , konsult hållbara innovationssystem, Anthesis Group. Moderator: Erik
Peurell, expert kultur, Sveriges Kommuner och Regioner.Arrangör: Sveriges Kommuner och Regioner

Lokal: Konferenslokal A4, Tema: Anläggning

Mindfulness

Onsdag 08 mars 14:00 – 14:20

Medverkande: Anna Gagner, Upper House Spa 

I år bjuder vi på fysisk aktivitet som en del av mötesplatsen!Många av oss lever i ett högt tempo som skapar spänningar
och stress i såväl kropp som sinne. En kort stund av närvaro i andetag och kropp ger en omedelbar positiv påverkan.
Här får du möjlighet att prova på ett sätt att utföra yoga som är användbart när som helst i din vardag.Med Anna
Gagner, Upper House Spa. Inga förkunskaper behövs.I samarbete med Upper House, som erbjuder dagliga
yogaklasser. Vid uppvisande av konferenskort 7-9 mars får du delta i en yogaklass utan kostnad (gäller samtliga
konferenskort och i mån av plats). För tider och bokning: https://upperhouse.se/yoga-traning/yogapass/

Lokal: Konferenslokal A5

Träffa Patrik Brenning – Årets sportjournalist 2022

Onsdag 08 mars 14:00 – 14:20

Medverkande: Patrik Brenning 

Aftonbladets Patrik Brenning har utsetts till Årets sportjournalist 2022. Han prisas för sina uppmärksammade
granskningar av barn- och ungdomsidrotten. Texterna har handlat om allt från hur unga tjejer utnyttjas arbetsrättsligt och
sexuellt av professionella ridstall till utslagningen inom ungdomsishockey.Fakta Årets sportjournalistPatrik Brenning,
Aftonbladet, tilldelas utmärkelsen 2022 med motiveringen:"För granskning av missförhållanden i ungdoms- och
breddidrotten, som stryker under journalistikens grundpelare att ge de utsatta en röst och utrymme."Vinnaren utses av
Svenska sportjournalistförbundet. Årets sportjournalist har funnits sedan 1987 och delas ut i samarbete med Träffpunkt
Idrott. Förutom ära och diplom får vinnaren 15 000 kronor.I juryn sitter: Lasse Granqvist (ordförande), Maud Bernhagen,
Petter Nilsson, Daniel Sandström och Petra Thorén.

Lokal: Öppen scen



Rörelseförståelse i samhällsplanering – en grund för hållbart välbefinnande

Onsdag 08 mars 14:15 – 15:00

Medverkande: Johannes Hedlund, strateg välfärd och folkhälsa, Region Sörmland 

Våra vardagsmiljöer såsom boendemiljöer, skolor, parker, transportvägar och idrottsplatser har stor betydelse för vårt
fysiska och psykiska välbefinnande. Men, insatser vi gör delas ofta upp i antingen främjande av fysisk aktivitet eller
psykisk hälsa och välbefinnande. Rörelseförståelse (Physical literacy) är ett förhållningssätt som ser till hela människan.
Hur skapar vi förstärkande processer med större verkan för hållbart välbefinnande genom att förena kropp och knopp?
Hur kan rörelseförståelse bli ett nytt perspektiv för hur vi bygger och utvecklar städer nu och för
framtiden?Medverkande: Johannes Hedlund, strateg välfärd och folkhälsa, Region Sörmland

Lokal: Konferenslokal A6, Tema: Anläggning

Hur fångar vi fysisk aktivitet i samhällsplanering?

Onsdag 08 mars 14:15 – 15:00
Medverkande: Alex Bergström, ordförande kultur- och fritidsberedningen, Sveriges Kommuner och Regioner, Björn

Eriksson, ordförande, Riksidrottsförbundet, Pernilla Warberg, moderator 

Hur upplever vi att fysisk aktivitet kommer in i planeringen idag? Vilka utmaningar står kommuner inför och hur kan olika
aktörer bidra för att skapa goda förutsättningar för idrott och rörelse på lokal nivå? Idrottsrörelsen och Sveriges
kommuner och Regioner knyter ihop den röda tråden kring idrott och samhällsplanering och diskuterar de svåra
frågorna kring ämnet utifrån sina olika perspektiv. Medverkande: Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet, Alex
Bergström (s), ordförande kultur och fritidsberedningen, Sveriges Kommuner och Regioner. Samtalet leds av Pernilla
Warberg.

Lokal: Konferenslokal A3, Tema: Anläggning

Kaffeservering

Onsdag 08 mars 14:30 – 15:15

Eftermiddagsfika serveras på mässgolvet på anvisade platser, mot uppvisande av namnskylt.

Lokal: Konferenslunch, Tema: Anläggning

Vi behöver detaljplanera för friluftsidrotterna

Onsdag 08 mars 15:00 – 15:45
Medverkande: Emelie Anneroth, etnolog och kulturgeograf, Sweco, Anette Önerud, projektledare, Arena Vattnet,

Henrik Schöldström, idrottspolitisk samordnare/kommunikatör, RF - SISU Stockholm 

Ibland glömmer vi att idrottens arenor består av mer än till exempel idrottshallar och utomhusplaner. Många idrotter
nyttjar luft, vatten, mark, vatten, väg och klippor i sitt idrottsutövande. Vilka möjligheter har dessa idrotter att bedriva
träning och tävling i storstäderna? Hur ska de så kallade friluftsidrotterna få plats att till exempel åka skidor, segla,
paddla kanot, orientera i växande städer och regioner? 1992 bodde cirka 1 665 000 invånare i Stockholms län. 2022 är
det närmare 2,4 miljoner i regionen. Det finns inte obegränsat med mark och mark är en värdefull resurs. Vilka regelverk
påverkar friluftsidrotterna, och vilka möjligheter finns till att planera smart för olika idrotter och mer effektiv användning
av de utrymmen som finns att tillgå?RF-SISU Stockholm har anlitat Sweco för en rapport om friluftsidrotternas
möjligheter att verka utifrån allemansrätten och synen på hållbarhet vad gäller vilt, mark och miljö. De berättar om
studien och bakgrunden till initiativet. Anette från projektet Arena Vattnet berättar om vattenidrotternas gemensamma
arbete med att belysa och utveckla anläggningar och idrottsmiljöer för idrott på vattnet, hur dessa kan användas av fler
och bli mer attraktiva och värdefulla platser i det offentliga rummet. Medverkande: Anette Önerud, projektledare Arena
Vattnet, Emelie Anneroth, etnolog och kulturgeograf på Sweco samt projektledare för rapporten. Moderator: Henrik
Schöldström, Idrottspolitisk samordnare/kommunikatör, RF-SISU Stockholm.

Lokal: Konferenslokal A4, Tema: Anläggning



Rörelsefaktor – planera för fysisk aktivitet

Onsdag 08 mars 15:30 – 16:00

Medverkande: Åsa Samuelsson, planeringsarkitekt, Fojab Arkitekter, Emma Pihl, planeringsarkitekt, Fojab Arkitekter 

Folkhälsan är en av vår tids stora utmaningar och vi vet att hur mycket vi rör på oss påverkar hälsan. Men hur skapar vi
de bästa förutsättningarna för miljöer som uppmuntrar till fysisk aktivitet och hur kan rörelse och idrott integreras i
stadsutveckling och planeringsprocesser?Emma och Åsa från FOJAB berättar om verktyget Rörelsefaktor som hjälper
till att synliggöra frågor om fysisk aktivitet i processer kopplade till samhällsplanering och byggande. Verktyget hanterar
alla typer av rörelse i ett sammanhang, tydliggör vilka faktorer i den byggda miljön som påverkar rörelse och ger stöd i
att på ett strukturerat sätt samarbeta kring och lyfta fram frågor om fysisk aktivitet.Medverkande: Emma Pihl och Åsa
Samuelsson, arkitekter på FOJAB arkitekter.

Lokal: Konferenslokal A3, Tema: Anläggning

Hur garanterar vi en säker badanläggning?

Onsdag 08 mars 15:30 – 16:15

Medverkande: Mille Örnmark 

Ett offentligt bad omfattas av produktsäkerhetslagen, och där ansvaret oftast ligger längre upp i organisationen. Ett sätt
att säkerställa att man uppfyller sitt ansvar är att följa EU-standarden SS-EN 15228-2, där Sverige varit delaktig i
framtagandet. Mille Örnmark delar med sig av konsekvenser och möjligheter med standarden som syftar till att skapa ett
säkert bad. Du ges även insyn i möjligheten till implementering i den egna verksamheten. Medverkande: Mille Örnmark,
Svenska Badbranschens representant i CEN (Europas Standardiseringskommitté).

Lokal: Konferenslokal A5, Tema: Anläggning, Bad

Workshop: Från ÖP till drift – en ny vägledning

Onsdag 08 mars 15:30 – 17:00

Medverkande: Erik Heribertson, Jonnie Nordensky, projektledare Plats för idrott, Riksidrottsförbundet 

I denna workshop går vi från ord till handling. Var med och bidra när vi ska sätta ner foten kring en vägledning.
Riksidrottsförbundet tar just nu fram en vägledning för hur idrott kommer in i samhällsplaneringen. Hur fungerar
processen, när kommer idrottsfrågor in, hur behandlas önskemål om idrottsytor, hur kan idrott tas upp i översiktsplanen
är några av frågorna vi vill ge svar på. Kortfattat - en vägledning om hur idrottsfrågor på bästa sätt kan komma in i
planeringsprocesser. Var med och tyck till innan vi sätter punkt. Bidra med förslag, tips och tankar från ditt perspektiv.
Arbetet leds av Erik Heribertson som har en mångårig erfarenhet utifrån sin roll som kultur- och fritidschef i ett flertal
kommuner. Maxantal för deltagare är 84 personer och det är först till kvarn som gäller. [button type="primary"
inverted="true" href="https://traffpunktidrott.se/hem/konferens/anmalan-till-workshop/"]Anmäl dig här[/button] Arrangör:
Riksidrottsförbundet Medverkande: Jonnie Nordensky, Riksidrottsförbundet, Erik Heribertson.

Lokal: Konferenslokal A6, Tema: Anläggning



Hållbara och tillgängliga snöanläggningar

Onsdag 08 mars 16:00 – 16:30
Medverkande: Mattias Hägglund, anläggningsansvarig, Svenska Skidförbundet, Jonas Braam, anläggningskonsulent,
Svenska Skidförbundet, Lina Normark, projektledare Hemmabacken, Svenska Skidanläggningars organisation (SLAO),

Elina Bergström, projektledare Hemmabacken, Friluftsfrämjandet 

Sverige är ett land där traditionerna inom skid- och snowboardsport är både anrika och av stor betydelse. En
förutsättning för utövning är tillgängliga snöanläggningar på hemmaplan, både på längden och i backen.
Förutsättningarna för snönederbörd varierar dock från norr till söder och klimatförändringar har gjort att gränsen för
vinterlandet Sverige har flyttats allt längre norrut. Samtidigt har moderna anläggningar med hållbart tillverkad snö totalt
förändrat spelplanen för vintersport på snö. Anläggningar med säkrad snö under vintersäsongen har dock i många
kommuner nedprioriterats med hänvisning till att investeringen är dyr och energikrävande i förhållande till dess nyttja
och användande. Svenska skidanläggningars organisation (SLAO), Svenska skidförbundet (SSF), och Friluftsfrämjandet
bedriver tillsammans ett arbete för att främja folkhälsan genom skidåkning, både längd och alpint. I en gemensam studie
har de sammanställt befintlig evidens, kunskap och fakta om skid- och snowboardåkningens samhällsnytta. Studien
redovisar de andra hållbarhetsaspekterna, ekonomi och miljö, och syftar till att ge en bild av anläggningars totala
hållbarhetspåverkan och berätta om vilka nyttor anläggningar med säkrad snö kan innebära för en kommun och dess
invånare. Nyttor som exempelvis kan bestå i att ge människor en koppling till naturmiljöer i sitt närområde, till
hälsofrämjande och skonsam motionsaktivitet utomhus vintertid, eller att lokala idrottsföreningar får möjlighet att skapa
aktiviteter för en bred målgrupp från minsta barn till äldsta pensionär.Medverkande: Elina Bergström, projektledare
Hemmabacken, Friluftsfrämjandet, Lina Normark,projektledare Hemmabacken, SLAO Svenska Skidanläggningars
Organisation, Jonas Braam, anläggningskonsulent längd, Svenska Skidförbundet, Mattias Hägglund,
anläggningsansvarig, Svenska Skidförbundet

Lokal: Konferenslokal A4, Tema: Anläggning

Introductory recreational facilities

Onsdag 08 mars 16:15 – 17:00
Medverkande: Lisa Mari Watson, managing director, Tverga, Ola Mattsson, development consultant, The Danish

Foundation for Culture and Sports Facilities, Mike Lawless, Director, LA architects, UK 

The Nordic countries are at the top of the ranking when it comes to the number of active citizens, which is partly due to a
long tradition of well-organized sports associations. However, there are still well over 1/3 of the population who may not
see themselves in the existing sports communities or who, for other reasons, are not active. How do we get more of the
citizens that are not accustomed to sports involved and engaged in recreational activities? Should we build more of the
same, or supplement with other types of facilities and perhaps think across sectors? How can the facility contribute in
organizing the activity and help lower the barrier to participation? Participating: Mike Lawless, Director, LA architects,
Lisa Mari Watson, Managing Director, Tverga. Moderator: Ola Mattsson, Development Consultant, The Danish
Foundation for Culture and Sports Facilities.The seminar is held in English.

Lokal: Konferenslokal A3, Tema: Anläggning

Badanläggningarnas betydelse för stärkt folkhälsa

Onsdag 08 mars 16:30 – 17:00

Medverkande: Mikael Olausson, områdesansvarig säkerhet, Svenska Livräddningssällskapet 

I Sverige finns det cirka 550 offentliga simhallar och cirka 2700 badplatser, anläggningar där en kommun oftast står som
huvudman. Historiskt har badanläggningarna utgjort viktiga platser för att stärka folkhälsan genom att likvärdigt och
jämställt lära barn om vattensäkerhet och simning, erbjuda motionssim för allmänheten och tillhandahålla rekreation och
lek för befolkningen i stort. Vilken är badanläggningens funktion för att nå hundra procent vattenvana och simkunnighet
hos Sveriges befolkning? Hur kan perspektivet vidgas och därmed involvera samtliga kommunala badanläggningar som
potentiella arenor för stärkt folkhälsa och vilka beslut behöver fattas idag för att möta behovet 2030?Medverkande:
Mikael Olausson, områdesansvarig Säkerhet, Svenska Livräddningssällskapet.

Lokal: Konferenslokal A5, Tema: Anläggning, Bad



Morgonfika

Torsdag 09 mars 09:00 – 09:45

Morgonfika serveras på mässgolvet på anvisade platser, mot uppvisande av namnskylt.

Lokal: Konferenslunch, Tema: Politik

Introduktion Tema Idrott och Politik

Torsdag 09 mars 09:30 – 09:50
Medverkande: Nils-Olof Zethrin, expert fritid och idrott, Sveriges Kommuner och Regioner, Jonnie Nordensky,
projektledare Plats för idrott, Riksidrottsförbundet, Sara Hammar, ordförande, Svenska Badmästareförbundet, Jim Udén,
styrelserepresentant, Svenska Badbranschen, Maria Modig, vice ordförande Sveriges fritids- och kulturchefsförening
(SFK), kultur- och fritidsdirektör, Norrköpings kommun, Christine Dartsch Nilsson, föreståndare, Centrum för

idrottsforskning, Pernilla Warberg, moderator 

Vi inleder årets sista dag genom att lyssna till programråden som berättar om såväl tidigare dagar som vad som
utmärker denna tredje dag. De delar även med sig av sina guldkorn och vad du inte får missa!Medverkande: Christine
Dartsch Nilsson, föreståndare Centrum för idrottsforskning (CIF), Maria Modig, vice ordförande Sveriges fritids- och
kulturchefsförening (SFK), kultur- och fritidsdirektör i Norrköping,Jonnie Nordensky, projektledare Plats för idrott,
Riksidrottsförbundet /SISU Idrottsutbildarna, Nils-Olof Zethrin, expert fritid och idrott, Sveriges Kommuner och Regioner
(SKR), Sara Hammar, styrelserepresentant, Svenska Badmästareförbundet, Jim Udén, styrelserepresentant, Svenska
Badbranschen. Moderator: Pernilla Warberg.

Lokal: Konferenslokal A3, Tema: Politik

Regeringens satsningar för bättre folkhälsa

Torsdag 09 mars 09:50 – 10:15

Medverkande: Tina Sahlén, Stabschef hos socialminister Jakob Forssmed, Socialdepartementet 

Tina Sahlén, stabschef hos Jakob Forssmed, socialminister med ansvar för folkhälsa och idrott, pratar om vikten av
folkhälsa, idrott, gemenskap, och berättar bland annat om regeringens gemenskapssatsning och fritidskortet.

Lokal: Konferenslokal A3, Tema: Politik

Vill man bada som invånare?

Torsdag 09 mars 10:00 – 10:30

Medverkande: Maria Celén, CSO, Origo Group 

Origo Group presenterar Svenska Badbranschens årliga undersökning kring befolkningens inställning till
badhus/simhallar och deras service: Origorapporten 2022. Undersökningen är den femte som genomförs och resultaten
jämförs med föregående års resultat, för att visa utvecklingen sedan 2018. Cirka 1000 personer i åldrarna 16-75 år ingår
i denna rikstäckande marknadsundersökning som ger svar på nöjdhet och åtgärdspotential, vad gäller trygghet,
personal och utrymmen.Medverkande: Maria Celén Törnqvist, CSO, Origo Group.

Lokal: Konferenslokal A5, Tema: Bad, Politik



Hur motverkar vi otillåten påverkan och matchfixning inom idrotten?

Torsdag 09 mars 10:00 – 10:45
Medverkande: Jakob Uddeholt, samordnare mot matchfixning, Riksidrottsförbundet, Robert Laul, journalist/författare,
Göteborgs Posten, Karolina Hurve, utredare, Brottsförebyggande rådet, Jens Littorin, författare/journalist, Dagens

Nyheter 

Kriminaliteten inom idrotten ökar i världen. Brå definierar otillåten påverkan som trakasserier, hot, våld, skadegörelse
och korruption. Det handlar alltså om att påverka tjänsteutövningen och är aspekter som påverkar inte bara idrotten utan
även demokratin. Karolina Hurve berättar utifrån sin studie Om otillåten påverkan inom idrotten hur man kan arbeta
förebyggande och Riksidrottsförbundet delar med sig av hur deras målgrupper jobbar med otillåten
påverkan/matchfixning. Tillsammans med Robert Laul, författare, journalist Göteborgs-Posten, diskuterar vi vidare
mediernas roll för de som jobbar med frågorna. - Vilka typer av trakasserier, hot och våld drabbar olika funktioner inom
idrottsföreningarna?- Vilka typer av korruption förekommer och anses ligga bakom påverkansförsök?- Vilka externa
krafter och yttre påverkan från brottsligheten påverkar matchfixning och vilken betydelse har spelbranschen?- Hur ser
arbetet med att förebygga och hantera otillåten påverkan respektive matchfixning ut? -Hur kan vi se på medias
roll?Medverkande: Karolina Hurve, utredare, BRÅ, Robert Laul, författare, journalist Göteborgs-Posten, Jakob Uddeholt,
samordnare mot matchfixning, RF/SISU. Moderator: Jens Littorin, författare och journalist Dagens Nyheter.

Lokal: Konferenslokal A4, Tema: Politik

Spelförändrare för skid- och rullsport: Tillgänglig och säker idrott för alla

Torsdag 09 mars 10:30 – 10:50

Medverkande: Jonas Braam, anläggningskonsulent, Svenska Skidförbundet Arrangör: Svenska Skidförbundet 

Svenska Skidförbundet berättar hur tillgängligheten till säker snö och säkra miljöer för rullsport kommer att förändra
spelplanen helt för skid- och rullsporten. Hur rörelsemiljöer skapas där barn, ungdomar, vuxna, 60+, personer med och
utan funktionshinder, motion och elit aktiveras tillsammans sida vid sida året runt.Medverkande: Jonas Braam,
anläggningskonsulent längd- och rullskidor, Svenska Skidförbundet.

Lokal: Öppen scen, Tema: Anläggning

Idrotten och fysisk aktivitet i Sverige idag – hur ser det egentligen ut?

Torsdag 09 mars 10:30 – 11:15
Medverkande: Kajsa Mickelsson, huvudsekreterare, Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet, Jonas
Arnoldsson, verksamhetscontroller, Riksidrottsförbundet, Johan R Norberg, professor idrottsvetenskap och utredare,

Centrum för idrottsforskning 

Samhället står inför flera utmaningar såsom bland annat ökad ohälsa hos våra barn och ungdomar, ökade klyftor mellan
de med en god respektive sämre hälsa, samt ökad segregation. I nuläget når idrottsrörelsen många barn och ungdomar
men de når inte alla. För att möta våra utmaningar är vi många som behöver hjälpas åt. I detta pass lyfter vi en del av de
rådande utmaningar som samhället och idrotten står inför idag. Dessa resultat/data kommer ligga till grund för
efterföljande panelsamtal.Medverkande: Johan R Norberg, utredare på Centrum för idrottsforskning, Jonas Arnoldsson,
verksamhetscontroller, Riksidrottsförbundet samt Kajsa Mickelsson, huvudsekreterare, Kommittén för främjande av
ökad fysisk aktivitet.

Lokal: Konferenslokal A3, Tema: Politik



Idrottens möjligheter att förebygga mäns våld mot kvinnor

Torsdag 09 mars 10:30 – 11:15

Medverkande: Daniel Alsarve, docent i idrottsvetenskap, Örebro universitet 

Sedan 2017 finns en nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. I och med idrottens bredd
och påverkanskraft menar regeringen att den också ska involveras i det förbyggande arbetet mot mäns våld mot
kvinnor. Centrum för idrottsforskning (CIF) fick därför under 2022 i uppdrag att analysera vilket förebyggande arbete
som är lämpligt och påkallat inom idrotten. Daniel Alsarve presenterar här idrottsrörelsens möjligheter att förebygga och
hantera våld i nära relation. Våldets dimensioner och hur dessa hänger samman förklaras med utgångspunkt i en socio-
ekologisk modell där ett kritiskt perspektiv på män och maskuliniteter också ingår. Genom att exemplifiera individuella,
relationella, organisatoriska och strukturella våldsformer är syftet att skapa motiv till varför detta är en viktig fråga att
arbeta med inom idrottsrörelsen.

Lokal: Konferenslokal A6, Tema: Politik

Parkour för nybörjare

Torsdag 09 mars 10:45 – 11:15

Medverkande: Ahmed Al-Breihi 

I år bjuder vi på aktiviteter som en del av mötesplatsen!För dig som vill prova på parkour med Ahmed Al-Breihi. Inga
förkunskaper behövs. Du kommer även att kunna passa på att diskutera rörelse och anläggning för sporten.Om
instruktören: Ahmed Al-Breihi har utformat nationella utbildningarna, samt anläggningsrekommendationerna för
parkour/freerunning. Ordförande för nationella parkour kommittén . I samarbete med Riskful Play.

Lokal: Konferenslokal A5

Besiktningar av befintliga badhus

Torsdag 09 mars 11:00 – 11:20

Medverkande: Michael Ohlsson, Chef Vatten PE Teknik & Arkitektur, PE Teknik & Arkitektur Arrangör: PE Teknik &

Arkitektur 

Var står vi nu? Vilket läge har vi att utgå ifrån? För att besvara dessa frågor och för att fastställa underhållsbehovet för
de badhus som redan är uppförda bör man utföra en statusbesiktning. Regelbundna besiktningar medför snabbare
återkoppling på brister och fel och kostnader kan minimeras.Statusbesiktning av befintliga badhus är ett viktigt verktyg
som ger information om renovering är möjlig eller eller ej. Statusbesiktning kan även minimera akuta kostnader genom
att problem kommer upp tidigt. När statusbesiktningen av det befintliga badhuset är genomförd får kommunen en klarare
bild av renoveringsbehovet, och tidsplanen kan påverkas av hur omfattande renoveringsbehovet visar sig vara.

Lokal: Öppen scen, Språk: Svenska, Tema: Bad

Idrottens landsbygdsprogram

Torsdag 09 mars 11:00 – 11:30

Medverkande: Niclas Bromark, distriktsidrottschef, RF-SISU Västerbotten 

Idrottsrörelsen finns i nästan alla små som stora samhällen. Vi vill bli en starkare medspelare för att sluta klyftorna
mellan stad och land och få hela Sverige att leva. Hur kan idrotten och föreningslivet bidra till attraktiva boendemiljöer,
bättre hälsa, socialt kitt, stolthet och besöksnäring? Vill och kan idrottsföreningarna ta ett ansvar utanför
kärnverksamheten? Vilka förutsättningar och samverkansformer behöver utvecklas för att tillsammans med fler ta nya
steg? Medverkande: Niclas Bromark, distriktsidrottschef, RF-SISU Västerbotten.Arrangör: Riksidrottsförbundet

Lokal: Konferenslokal A4, Tema: Politik



Idrottspolitiskt panelsamtal – hur skapar vi förutsättningar tillsammans för ökad fysisk
aktivitet?

Torsdag 09 mars 11:30 – 12:15
Medverkande: Emma Ahlström Köster, ledamot, riksdagens kulturutskott, Amanda Lind, ordförande, riksdagens
kulturutskott, Bettan Andersson, ordförande idrotts- och föreningsnämnden, Göteborgs Stad, Björn Eriksson,

ordförande, Riksidrottsförbundet, Pernilla Warberg, moderator 

Under konferensens två första dagar har initiativ och projekt lyfts fram som stärker idrotten på olika nivåer. Panelen
knyter ihop säcken och samtalar kring det idrottspolitiska landskapet, hur vi ska minska stillasittandet i Sverige och vad
som krävs för att få fler att delta i den organiserade idrotten eller att ta sig ut på egen hand.- Varför är så många inaktiva
- vem är den skyldige?- Vilka initiativ kan skapa fler aktiviteter och attrahera målgrupper som inte annars nås?- Vilket
mandat och ansvar har olika roller och hur kan de olika respektive rollerna bidra till att skapa bättre förutsättningar för
idrott och rörelse?- Vad betyder regeringens satsning på ökad folkhälsa i form av tex fritidskort för barn och unga, eller
satsningen på elitidrott?- Hur skapar vi en god tillgång till platser att idrotta på och bygger ett samhälle utifrån fysisk
aktivitet?Medverkande: Amanda Lind (MP), ordförande, riksdagens kulturutskott, Emma Ahlström Köster (M), ledamot,
riksdagens kulturutskott, Bettan Andersson (V), ordförande idrotts- och föreningsnämnden, Göteborgs Stad, Björn
Eriksson, ordförande, Riksidrottsförbundet. Moderator: Pernilla Warberg.

Lokal: Konferenslokal A3, Tema: Politik

Lunchservering

Torsdag 09 mars 11:30 – 13:15

Konferenslunchen serveras på mässgolvet på anvisade platser, mot uppvisande av namnskylt.

Lokal: Konferenslunch, Tema: Politik

Står vi inför ett trendbrott inom jämställdheten inom idrott?

Torsdag 09 mars 12:15 – 13:00
Medverkande: Angelica Lindeberg, kommersiell chef, Svenska Spel Damhockeyligan, Per Widén, chef utbildning-
utvecklingsavdelningen, Svenska Fotbollförbundet, Sofia B Karlsson, konsult jämställd och inkluderande idrott, Therese

Alshammar, tävlingssimmare med 72 internationella mästerskapsmedaljer 

Flera av Sveriges mest framgångsrika idrottsutövare är kvinnor. Förutsättningarna för kvinnor som verkar inom eliten
förbättras ständigt - och ser vi inte ett trendbrott? Samtidigt finns det fortsatt utmaningar både i det svenska
föreningslivet och på internationell nivå. Medverkande: Therese Alshammar, före detta tävlingssimmare med 72
internationella mästerskapsmedaljer, Per Widén, chef utbildnings- och utvecklingsavdelningen, Svenska
Fotbollförbundet, Angelica Lindeberg, kommersiell chef SDHL. Moderator: Sofia B Karlsson.

Lokal: Konferenslokal A6, Tema: Politik

Brott och otrygghet inom svensk idrott

Torsdag 09 mars 12:30 – 13:00

Medverkande: William Reinler, kriminolog, Stiftelsen Tryggare Sverige 

Vilka brott är det som egentligen drabbar svensk idrott och hur är förbund och föreningar rustade för att hantera
problemet? Stiftelsen Tryggare Sverige har genom en enkät- och intervjustudie kartlagt situationen inom idrottsrörelsen
och resultaten visar att 73 % av förbunden fått kännedom om brott begångna det senaste året. Samtidigt saknar
omkring hälften av förbunden rutiner för att förebygga, rapportera och hantera brotten. Ett sällan uppmärksammat
problem är också idrottsanläggningarnas fysiska förutsättningar. Flera föreningar berättar om otrygghet på och omkring
idrottsanläggningarna. Detta drabbar i synnerhet barn och kvinnor vilket är i linje även med tidigare forskning. Vad kan
vara bra att veta i kommuner och föreningar på vägen framåt? Välkommen att ta del av en lägesbild över brott och
otrygghet inom svensk idrott!Medverkande: William Reinler, kriminolog, Stiftelsen Tryggare Sverige.

Lokal: Konferenslokal A4, Tema: Politik



Satsning på kompetensförsörjning i badbranschen

Torsdag 09 mars 12:30 – 13:00
Medverkande: Torbjörn Bergvall, affärsområdeschef, Munktellbadet, Mikael Olausson, områdesansvarig säkerhet,

Svenska Livräddningssällskapet, Sara Hammar, ordförande, Svenska Badmästareförbundet 

Under många år har aktörerna inom svenska bad jobbat tillsammans för att skapa en gemensam plattform kring vad
som ska vara en minsta gemensamma nämnare för att vara anställningsbar på bad. Behovet av personal i
badanläggningar är stort. Samtidigt står många helt utanför arbetsmarknaden. Nu finns det möjlighet att ändra på det.
Genom ett stöd från Arbetsförmedlingen har det skapats förutsättningar för att arbeta fram en gemensam yrkeprofilering
och en modell för validering. Med yrkesprofilerna "introduktion badpersonal" och "badvärd" som verktyg finns det
potential att stärka branschen i den viktiga kompetensförsörjningen. Arbetet har tydliggjort kraven på medarbetare, vilket
kommer att underlätta rekrytering av personal såväl som samverkan med olika arbetsmarknads- och
utbildningsaktörer.Medverkande:Torbjörn Bergvall, vice ordförande Svenska Badbranschen, Sara Hammar, ordförande
Svenska Badmästareförbundet, Mikael Olausson, områdesansvarig säkerhet, Svenska Livräddningssällskapet.

Lokal: Konferenslokal A5, Tema: Bad, Politik

Hållbara konstgräs

Torsdag 09 mars 13:10 – 13:30
Medverkande: Martina Persson, utvecklingsledare, Idrotts- och föreningsförvaltningen, Göteborg, Pernilla Holgersson,

konsult hållbara innovationssystem, Anthesis Group Arrangör: Idrotts- och föreningsförvaltningen, Göteborgs stad   

Hur bygger vi hållbara konstgräsplaner utifrån sporten och politikens ramar? Beaktar vi idag alla tre dimensioner av
hållbarhet? Konstgräsplaner med gummigranulat klassas som miljöfarlig verksamhet, men de är nödvändiga i allt tätare
städer där många står i kö för att få spela boll året runt. Så vad är rimligt, för vem - vem avgör?

Lokal: Öppen scen, Tema: Politik

Mistra Sport and Outdoors – vägar till ökad hållbarhet inom idrotten och friluftslivet

Torsdag 09 mars 13:15 – 13:45
Medverkande: Daniel Svensson, universitetslektor, Malmö universitet, Susanna Hedenborg, ordförande Centrum för

idrottsforskning, professor i idrottsvetenskap, Malmö universitet, Peter Fredman, professor, Mittuniversitetet 

Presentation av forsknings- och samverkansprogrammet Mistra Sport and Outdoors. Programmet omfattar 40 forskare
och 50 samarbetspartners som tillsammans tar fram ny kunskap för att skapa en rörelse för ökad miljömässig hållbarhet
inom idrotten och friluftslivet i Sverige. Forskningen består av sex teman: Kunskap och utveckling, transporter, mark och
vatten, material och utrustning, evenemang, samt beteende och styrmedel.Medverkande: Professor Peter Fredman
programchef för Mistra Sport & Outdoors, professor Susanna Hedenborg, Malmö universitet, Daniel Svensson, lektor
Malmö universitet.

Lokal: Konferenslokal A4, Tema: Politik



Hur förverkligar vi de idrottspolitiska besluten på lokal nivå?

Torsdag 09 mars 13:15 – 14:00
Medverkande: Mia Wallengren, förvaltningschef fritid- och folkhälsa, Borås stad, Charlotta Stenhem, distriktsidrottschef,
RF-SISU Örebro, Patrik Karlsson, distriktsidrottschef, RF-SISU Skåne, Hannah Rydstedt Nencioni, kultur- och

fritidschef, Upplands-Bro kommun 

Idrottspolitiska frågor är lika viktiga på lokal nivå som nationell nivå. I det här samtalet behandlas samma
frågeställningar som under det nationella panelsamtalet men nu utifrån en kommunal kontext. Vi samtalar kring det
idrottspolitiska landskapet, hur vi ska minska stillasittandet i Sverige och vad som krävs för att få fler att delta i den
organiserade idrotten eller att ta sig ut på egen hand. Samtalet förs med utgångspunkt i tjänstepersonperspektiv. -
Varför är så många inaktiva - vem är den skyldige?- Vilka initiativ kan skapa fler aktiviteter och attrahera målgrupper
som inte annars nås?- Vilket mandat och ansvar har olika roller och hur kan de olika respektive rollerna bidra till att
skapa bättre förutsättningar för idrott och rörelse?- Vad betyder regeringens satsning på ökad folkhälsa i form av tex
fritidskort för barn och unga, eller satsningen på elitidrott?- Hur skapar vi en god tillgång till platser att idrotta på och
bygger ett samhälle utifrån fysisk aktivitet?Medverkande: Patrik Karlsson, distriktsidrottschef, RF-SISU Skåne, Charlotta
Stenhem, RF-SISU Örebro, Mia Wallengren, förvaltningschef Fritid- och Folkhälsa, Borås kommun. Moderator: Hannah
Rydstedt Nencioni.

Lokal: Konferenslokal A3, Tema: Politik

Hur ska fler kommuninvånare få tillgång till moderna badhus – äga eller hyra?

Torsdag 09 mars 13:15 – 14:00
Medverkande: Åsa Nordell Holmstrand, projektutvecklingschef, Hemsö Fastighets AB, Therese Alshammar,
tävlingssimmare med 72 internationella mästerskapsmedaljer, Claes Thunblad, chef affärsutveckling, nationell
samordnare för Sund konkurrens, Byggföretagen, Thomas Perslund, VD arenor och fastigheter, Uppsala kommun, Hans

Albrektsson 

Det råder stor efterfrågan på nya badhus i Sverige. Många av dagens anläggningar är gamla och nedgångna då de
byggdes för över 40 år sedan och nu har uppnått sin tekniska livslängd. Hur ska fler kommuninvånare få tillgång till
moderna badhus? Vilka olika alternativ finns när en kommun ska bygga nytt och ersätta den gamla anläggningen? Hur
går man bäst tillväga? Vilka lärdomar går att dra? Bör kommunen bygga och äga anläggningen själv eller hyra av en
extern aktör? Vilka är för- och nackdelarna, möjligheterna och utmaningarna? Medverkande: Therese Alshammar, en av
Sveriges främsta idrottare genom tiderna, Claes Thunblad, tidigare KSO Järfälla, nu affärsutvecklingschef
Byggföretagen och ordförande RF/SISU Stockholm, Thomas Perslund, VD Arenor och fastigheter, Uppsala kommun.
Samtalet modereras av Hans Albrektsson.

Lokal: Konferenslokal A5, Tema: Bad, Politik



Hur möter vi det snabbt växande intresset bland flickor för ishockey?

Torsdag 09 mars 13:15 – 14:00
Medverkande: Jörgen Hjert, ledamot anläggningskommittén, Svenska Ishockeyförbundet, Sara Ridderlund,

projektledare Dam och Flickprogrammet, Svenska Ishockeyförbundet 

Intresset för ishockey bland flickor ökar snabbt. Om intresset fortsätter att öka i samma takt kommer andelen utövande
tjejer inom ett decennium vara lika stor som inom fotboll och andra hallsporter.Jämställdhet, med målet att öka antalet
tjejer som spelar ishockey, är ett av det mest prioriterade områdena inom Svensk Ishockey. Svensk Ishockeys Dam och
Flicksatsning är ett gemensamt grepp genom hela rörelsen för att råda bot på den könsmässiga snedfördelningen inom
ishockeyn. För ett drygt år sedan startades ett projekt med utgångpunkt i förutsättningar för förändring och som mynnat
ut i strategier fram till 2030. En av strategierna handlar om hur man ska kunna erbjuda bra utvecklingsmiljöer i hela
landet. En annan handlar om hur man ska kunna tillgodose det ökade behovet, som kommer med det ökande antalet
spelare, av isytor Parallellt med arbetet för att öka antalet kvinnliga spelare har Svenska Ishockeyförbundet tagit fram en
ny version av den vägledande skriften "Bygga Ishall". Den nya versionen lyfter fram betydelsen av att inkludera ett
jämställdhetsperspektiv i planering och konstruktion av de moderna och innovativa ishallar som nu byggs för att möta
det nya intresset. Såväl framtidens som befintliga anläggningar kommer behöva ställa om och energieffektivisera för att
klara det nya förutsättningarna med fler utövare och högre elpriser. Genom dokumentet Energieffektivisering ishallar
presenterar Svenska Ishockeyförbundet en rad åtgärdsförslag för att besvara denna uppkomna problematik.
Medverkande:Sara Ridderlund, Projektledare Dam och Flickprogrammet, Svenska Ishockeyförbundet. Jörgen Hjert,
Ledamot Anläggningskommittén, Svenska Ishockeyförbundet.

Lokal: Konferenslokal A6, Tema: Politik

Kaffeservering

Torsdag 09 mars 13:45 – 14:30

Eftermiddagsfika serveras på mässgolvet på anvisade platser, mot uppvisande av namnskylt.

Lokal: Konferenslunch, Tema: Politik

Hållbarhet och klimat – vägar till ökad hållbarhet inom idrott, kultur och friluftsliv

Torsdag 09 mars 14:15 – 15:00
Medverkande: Niklas Tornö, nationell strateg för drift och underhåll av fastigheter, Sveriges Kommuner och Regioner,
Anders Larsson, docent, Göteborgs universitet, Peter Fredman, professor, Mittuniversitetet, Marina Högland,

förvaltningschef, Idrottsförvaltningen, Stockholms stad 

En grundläggande förutsättning för idrotts- och fritidsaktiviteter är platser att utöva dem på. Idrott- och fritidspolitiska mål
har en direkt koppling till hållbarhet i samhällsbyggandet. Transporter, tillgänglighet och anläggningar som inte påverkar
miljö och klimat diskuteras med experter inom regional planering, innovation, klimat och idrott.Programpunkten tar sin
utgångspunkt i forskningsinsatser som bedrivs inom forsknings- och samverkansprogrammet Mistra Sport and Outdoors
där 40 forskare och 50 samarbetspartners skapat ny kunskap och en rörelse för ökad miljömässig hållbarhet inom
idrotten och friluftslivet Medverkande: Peter Fredman programchef för Mistra Sport & Outdoors, Anders Larsson, docent
kulturgeografi, Göteborgs universitet, leder bland annat temat "hållbara transporter" inom forskningsprogrammet Mistra
Sports & Outdoor, Marina Högland, chef idrottsförvaltningen, Stockholms stad, arbetar med utgångspunkt i
översiktsplanen, stadens strategi för idrottsanläggningar, kaj- respektive spontanidrottsstrategi för att bygga en attraktiv
stad för aktiva invånarna som samtidigt ska bidra till miljö och klimatmässig hållbarhet. Moderator: Niklas Tornö,
Sveriges kommuner och Regioner.

Lokal: Konferenslokal A4, Tema: Politik



Årets mest hållbara idrott!

Torsdag 09 mars 14:30 – 14:50
Medverkande: Anton Landehag, Demoskop, Simon Strandvik, Hållbarhetsexpert inom möten och evenemang,

Grundare certifieringen Hållbart Evenemang, Greentime, Monika Ölund, Svenska Mässan, Thomas Björn 

Idrottens Hållbarhetsbarometer är ett initiativ av föreningen Idrottens Kraft och analysföretaget Demoskop AB som
frågar svenska folket inom åtta delområden: Vilken idrott var mest hållbar det senaste året? Nu är det dags att
presentera den tredje upplagans pristagare i Idrottens Hållbarhetsbarometer. Senast delade fotboll och skidor på
utmärkelsen, tätt följda av golf, handboll och innebandy. Medverkar gör Thomas Björn, en av initiativtagarna till Idrottens
Kraft, Anton Landehag, Demoskop AB, och Simon Strandvik på Greentime AB som certifierar bland annat
idrottsevenemang enligt konceptet Hållbart evenemang - nu senast Handbolls-VM herrar.Presentationen av resultatet i
Idrottens Hållbarhetsbarometer 2022 föregås av en diskussion om hur Sverige kan bli starkare och mer hållbart med
hjälp av idrott. Moderator: Monika Ölund, Svenska Mässan.

Lokal: Öppen scen, Tema: Politik

En mer tillgänglig idrott för tjejer och kvinnor med migrationsbakgrund

Torsdag 09 mars 14:30 – 15:00

Medverkande: Sahar Khalili, KFUM Linköping Bollihop, Cecilia Björk, verksamhetsansvarig, KFUM Linköping Bollihop 

Tjejer och kvinnor med migrationsbakgrund står långt från föreningslivet och idrottsrörelsen och en framkomlig väg för
att inkludera fler är att rucka på befintliga strukturer. Sedan 2016 har KFUM Linköping Bollihop bedrivit öppna träningar i
futsal, fotboll och basket för tjejer 8-19 år. Sedan april 2020 har de tack vare finansiering från Allmänna Arvsfonden även
kunna bedriva verksamhet för tjejernas mammor. Lyssna för att ta del av deras nyckelmetoder och tips på hur vi kan få
ett mer inkluderande föreningsliv i Sverige.Medverkande: Cecilia Björk, verksamhetsansvarig, Sahar Khalili,
projektledare, KFUM Linköping Bollihop.

Lokal: Konferenslokal A6, Tema: Politik

Idrott, politik och regionerna

Torsdag 09 mars 14:30 – 15:00
Medverkande: Nils-Olof Zethrin, expert fritid och idrott, Sveriges Kommuner och Regioner, Maria Vejdal,
verksamhetschef, välfärd och folkhälsa, Region Sörmland, Ante Jankovic, sektionschef attraktivitet och livsmiljö, Region

Jönköpings län, Jens Lejhall, regionutvecklare, Västra Götalandsregionen 

Vad händer i regionerna rörande idrotten och varför? Det regionala utvecklingsuppdraget sätter ljuset på regionernas roll
i förhållande till idrott. Med utgångspunkt i processer i bland annat Västra Götalandsregionen med "Handlingsplan fysisk
aktivitet för barn och unga 2019-2022", Region Sörmlands "Fysisk aktivitet i Samhällsplanering" samt Region
Jönköpings län diskuterar vi regionernas roll i förhållande till idrott och fysiska aktiviteter.Medverkande: Jens Lejhall,
regionutvecklare, Västra Götalandsregionen, Ante Jankovic, sektionschef attraktivitet och livsmiljö, Region Jönköpings
län, Maria Vejdal, verksamhetschef, välfärd och folkhälsa, Region Sörmland. Moderator: Nils-Olof Zethrin, expert fritid
och idrott, Sveriges Kommuner och Regioner.Arrangör: Sveriges Kommuner och Regioner

Lokal: Konferenslokal A3, Tema: Politik



Vad är värdet på vår simundervisning?

Torsdag 09 mars 14:30 – 15:15
Medverkande: Torbjörn Bergvall, affärsområdeschef, Munktellbadet, Christer Sörliden, sakkunnig, Svenska

Badmästarförbundet, Mikael Olausson, områdesansvarig säkerhet, Svenska Livräddningssällskapet 

I ett land med över 100 000 sjöar och mer än 50 000 mil vattendrag är simkunnighet en nödvändighet och
simundervisningen i skolan måste vara en självklarhet. Det ska inte vara någon skillnad på var i Sverige eleven bor utan
det måste finns en likvärdighet. Även den elev som redan kan simma 200 meter ska få lov att delta i simundervisningen.
Istället för att uppfinna hjulet kan vi genom att dela med oss av våra erfarenheter och samarbeta sätta våra barn och
ungdomar i fokus. Genom en strukturerad, ansvarsuppdelad och kostnadseffektiv simundervisning skapar vi möjligheter
för att främja simkunnigheten.Medverkande: Torbjörn Bergvall, affärsområdeschef Munktellbadet/ ordförande i Svenska
Badbranschen, Mikael Olausson, områdesansvarig säkerhet, Svenska Livräddningssällskapet. Moderator: Christer
Sörliden, sakkunnig, Svenska Badmästareförbundet.

Lokal: Konferenslokal A5, Tema: Bad, Politik

Varför leva med smärta?

Torsdag 09 mars 15:00 – 15:20

Walkfeeling jobbar med människors unika rörelsemönster - hur vi belastar kroppen när vi rör oss varje dag för att
förebygga och helt ta bort spänningar och värk eller upptäcka vår fulla potential i den idrott vi utövar. 

Lokal: Öppen scen

Aktiv hela livet – lokal idrottspolitik i praktiken

Torsdag 09 mars 15:15 – 15:45
Medverkande: Nils-Olof Zethrin, expert fritid och idrott, Sveriges Kommuner och Regioner, Andreas Hagström,

idrottsutvecklingschef, Linköpings kommun 

Ett samtal om utveckling, sjösättande och erfarenheter av Linköpings kommuns lokala idrottspolitiska program ""Aktiv
hela livet"" som bl.a. innehåller nytt bidragssystem, ny anläggningsstrategi och satsning på jämställd idrott. Nils-Olof
Zethrin, Sveriges Kommuner och Regioner, samtalar med idrottsutvecklingschef Andreas Hagström. Vi får följa
processen från att det politiska uppdraget formulerades till dess effekter.Medverkande: Andreas Hagström,
Idrottsutvecklingschef, Linköpings kommun. Moderator: Nils-Olof Zethrin, Expert idrotts och fritidspolitik, avd. Tillväxt och
samhällsbyggnad, Sveriges Kommuner och Regioner.Arrangör: Sveriges Kommuner och Regioner

Lokal: Konferenslokal A6, Tema: Politik



Hållbar idrott till vilket pris?

Torsdag 09 mars 15:15 – 16:00
Medverkande: Erik Backman, universitetslektor idrotts- och hälsovetenskap, Högskolan Dalarna, Mattias Hägglund,
anläggningsansvarig, Svenska Skidförbundet, Maria Modig, vice ordförande Sveriges fritids- och kulturchefsförening

(SFK), kultur- och fritidsdirektör, Norrköpings kommun, Pernilla Warberg, moderator 

Vi går till konstgjorda badplatser när vi vill simma, vi träffas i mässhallar istället för att samlas på torget, vi har vägar som
tillåter transport året runt. Allt för att skapa en kontinuitet i vår vardag. Utvecklingen ser likadan ut inom idrotten.
Bollplaner av gräs, skidspår av konstsnö och isbanor av konstfruset vatten. Vad får dessa för konsekvenser för
samhället och för social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet? Hur förhåller vi oss till den motsägelsefulla utveckling där
alla aktörer säger sig arbeta för mer hållbarhet och miljöhänsyn men våra utövandevanor och anläggningar blir mer
specialiserade och avancerade och riskerar att tillföra ökad belastning? Hur ska man som kommun, i kontexten av
ökade priser för bland annat el och material, tänka när man ska göra investeringar i alla dessa
anläggningar?Medverkande: Erik Backman, universitetslektor idrotts- och hälsovetenskap, Maria Modig, vice ordförande
Sveriges fritids- och kulturchefsförening (SFK), kultur- och fritidsdirektör Norrköpings kommun, Mattias Hägglund,
anläggningsansvarig, Svenska Skidförbundet. Moderator: Pernilla Warberg.

Lokal: Konferenslokal A3, Tema: Politik

Borås Stad och idrottsrörelsens arbete med inkludering

Torsdag 09 mars 15:15 – 16:00
Medverkande: Abdirahman Jama, ledare, Norrby idrott och kulturförening, Maahir Cumar, ledare, Norrby idrott och
kulturförening, Marie-Louise Bengtsson, Borås stad, Kristine Josephsson, RF-SISU Västra Götaland, Per Jagemark, RF-

SISU Västra Götaland 

För att få fler i rörelse måste vi tänka nytt och prova nya arbetssätt där den öppna ungdomsverksamhetens resurser
behöver möta den organiserade idrottsrörelsen på platser där behoven finns. Hur kan arbetet gå från idé till aktiviteter?
Borås stad berättar om sitt arbete tillsammans med RF-SISU Västra Götaland. Syftet med verksamheten är att skapa
inkluderande mötesplatser i idrottssvaga områden för att stärka individer och föreningar med utbildning och rekrytering
för att få fler aktiva medlemmar, ledare och ideellt engagerade i samverkan med andra aktörer i lokalsamhället. Lyssna
till Per Jagemark och Kristine Josephsson från RF-SISU Västra Götaland, Marie-Louise Bengtsson från Borås stad samt
ledare från Norrby Idrott och kulturförening som tillsammans berättar mer om initiativet och framgångsfaktorerna.

Lokal: Konferenslokal A4, Tema: Politik

Bollihop

Torsdag 09 mars 15:30 – 15:50

Medverkande: Sahar Khalili, KFUM Linköping Bollihop, Cecilia Björk, verksamhetsansvarig, KFUM Linköping Bollihop 
Arrangör: KFUM Linköping 

Bollihop har funnits sedan 2016 och drivs idag av KFUM Linköping med syfte att inkludera fler tjejer i idrottsvärlden och
involvera mammor för att stärka både flickor och föräldrar inom idrotten. Målet är att skapa möjligheter för alla tjejer och
deras föräldrar oavsett bostadsområde eller bakgrund att idrotta och utvecklas i sitt närområde, samt i längden skapa ett
mer hållbart och inkluderande föreningsliv. Verksamheten bedrivs i tre socioekonomiskt utmanande områden i Linköping
och har de senaste tre åren finansierats av Allmänna Arvsfonden. Träningarna är öppna och kostnadsfria och ställer
inga krav på förkunskaper. Du kommer som du är när du vill och kan! Utöver ordinarie träningar erbjuder vi många olika
typer av sociala aktiviteter på lov och helger.Via årets talarpresent bidrar Träffpunkt Idrott till stötta Bollihop så att de kan
fortsätta sitt viktiga arbete.

Lokal: Öppen scen, Tema: Politik



Svenska trender för fritid och folkhälsa

Torsdag 09 mars 15:30 – 16:00

Medverkande: Mille Örnmark 

Trender kommer och går. Vårt sätt att leva och resonera påverkades under den globala pandemin och trenderna har
förändrats i kanske än snabbare takt än vi normalt är vana vid. Just nu har vi energiförsörjningen som den kanske
viktigaste trendskaparen. Vilka trender gällde innan och hur ser det ut idag och i framtiden? Vad saknas för att kunna
följa trenderna och behövs exempelvis en verksamhets-, bemanning- och affärsplan? Medverkande: Mille Örnmark,
sakkunnig Fritid och folkhälsa.

Lokal: Konferenslokal A5, Tema: Bad, Politik
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