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2013-03-21 

Inbjudan seminarium 

”Uppföljning som 

verksamhetsutveckling” 
 
Vi producerar årligen siffror och mätetal, men vad använder vi 

dem till? Den här dagen kommer att inspirera till hur vi kan 

använda uppföljningarna för att utveckla verksamheten. 
 

 

Seminariet vänder sig till enhetschefer, verksamhetschefer och 
handläggare inom kultur- och fritidsverksamheter. 

 

 

Datum: 23 maj 

Tid: 13.00 - 16.30 

Plats: Stockholms universitet, Spelbomskan i Aula Magna 

Kostnad: 400 kr. 
Anmälan: senast 8 maj via        www.fskf.nu/anmalan 

Kursnummer 13602 

Program 
13.00 Välkommen! Presentation och inledning. 

 
13.15 – 13.45 David Jonsson från Stockholms stadsbibliotek berättar om 

Stockholms stadsbiblioteks resa mot ett ökat resultatfokus i 
verksamheten. 

 
13.45 - 14.20 Lina Karlberg från Botkyrkas kultur- och fritidsförvaltning 

samt representanter från Botkyrkas fritidsgårdar berättar hur 
man har arbetat med genom kommunikation av resultaten 
av brukarenkäter till besökare i idrottsanläggningar, badhus, 
bibliotek osv. Samt om hur man arbetat med resultaten av 
brukarenkäterna tillsammans med ungdomar. 

 
14.20 – 14.45 Fika 

 
14.45 – 15.15 Birgitta Zelezny-Ulvered, rektor på Brunnaskolan i Botkyrka, 

berättar om Botkyrkas arbete med Resultatpaletter och hur 
Brunnaskolan använder mätetal för att förbättra och utveckla 
sin verksamhet. Vänd! 

http://www.fskf.nu/anmalan
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15.15 – 16.15 Workshop och erfarenhetsutbyte kring vilka siffror och mätetal man 

arbetar med och hur man skulle kunna använda dessa för 
verksamhetsutveckling. Ta med den senaste årsredovisningen för 
din verksamhet/förvaltning. 

 
16.15 – 16.30 Avslutning. 

 

 
Välkommen! 

 

 
Nätverket för kvalitet och styrning 

 

 
Frågor? 
Kontakta Lina Karlberg lina.karlberg@botkyrka.se 

 
 
 
 

Nätverket för kvalitet och styrning 
Uppdraget för nätverket är att 

- Utbyta erfarenheter och lära av varandra i arbetet med kvalitet och styrning inom 

kultur, idrott och fritid. 
 

- Utveckla samverkan kring jämförelser, kvalitetsuppföljning och resultatmätning. 

 
- Erbjuda fortbildning på ämnet kvalitet, ekonomi och uppföljning inom kultur, idrott 

och fritid. 

mailto:lina.karlberg@botkyrka.se

