
Citat från våra tidigare konferenser 
om Framtidens boende för äldre:

”Bland de bästa jag har varit på”

”Mycket bra! I varje föreläsning fanns 
det något som jag kan ta med mig i mitt 
fortsatta arbete”

”Bra och engagerade föreläsare med stor 
förankring i verkligheten. Många bra och 
nya uppslag att ta med sig från dessa två 
dagar”

Framtidens boende 
För äldre 2015
strategisk planering och byggnation av attraktiva och behovsanpassade  
boendemiljöer för äldre anpassade till moderna arbetssätt i äldreomsorgen 

Konferens 21-22 april  |  scandic HasselbacKen, stocKHolm

anmäl dig tidigt 
– läs om våra rabatter på baksidan!

Ur inneHÅllet 

•	 Framtidens	äldreomsorg	och	boendemiljöer	–	hur	kan	vi	tänka	
nytt	och	innovativt	för	att	effektivt	möta	behovet	av	bostäder	och	
miljöer	för	en	åldrande	befolkning?

•	 Strategisk	planering	och	bostadsförsörjning	för	äldre	–	så	når	du	
en	hållbar	utveckling	på	kort	och	lång	sikt

•	 Välfärdsteknologi	som	verktyg	för	en	tryggare	hemmiljö	–	hur	du	
implementerar	teknik	i	hemmet	och	får	de	äldre	med	dig

•	 Så	utvecklar	du	ditt	befintliga	bostadsbestånd	och	skapar	 
attraktiva	och	trygga	bostäder	för	äldre

•	 Om-	och	tillbyggnation	av	äldreboenden	för	att	möta	nya	 
lagmässiga	krav	–	så	skapar	du	en	attraktiv	och	funktionell	miljö	
för	såväl	boende	som	personal

•	 Behovsanpassad	arkitektur	och	teknik	för	äldre	–	så	utformar	du	
optimala	boendemiljöer	för	äldre	med	vårdbehov

beGränsat antal deltaGarPlatser – anmäl diG idaG!
www.abilitypartner.se I Telefon	08-694	91	00	I bokning@abilitypartner.se

Arrangeras	av:

raymond dahlberg
Utredare
myndigheten för delaktighet

sPeCiellt inbjUden

övriGa talare oCH PraktikFall

bo dahlbom
Professor
it-universitetet Göteborg

key-note sPeaker

ilija batljan,	Vice	VD,	rikshem 
Per törnvall,	Ekonomidirektör,	Uppsala kommun
karin engstad,	Utvecklingsstrateg,	eskilstuna kommun 
lotta maxe,	Lokal	och	säkerhetsutvecklare,	eskilstuna kommun
lars-Göran Hellquist,	Kommunstrateg	ekonomi,	eskilstuna kommun
johan svensson,	Förvaltningschef,	kungälvsbostäder
stella lindstam,	Arkitekt	SAR/MSA, modellera arkitektur
anette eriksson,	Arkitekt	SAR/MSA,	modellera arkitektur 
anne-lie söderlund,	Chef	äldreomsorgen,	nacka kommun
eva klang vänerklint,	Områdeschef	för	område	boende	och	hälsa,	landskrona stad
linda näslund,	Arkitekt	SAR/MSA, näslund arkitektur 
elisabeth ståhlspets,	Lokalstrateg,	skellefteå kommun
erika barreby,	Strateg,	västerås stad
maria sandhagen,	Enhetschef	Hälleborgs	äldreboende,	västerås stad
anders lindberg,	projektledare,	ramböll sverige ab

Succékonferensen är tillbaka  
med ett nytt utvecklat program  
- fullbokade de två senaste åren 
och 4,2 i snittbetyg!

Källa:	Modellera	Arkitektur	AB



Tisdagen den 21 april 2015

09:30 registrering och morgonkaffe med smörgås

10:00 den första konferensdagen inleds

eXperTanFÖrande
10:10 Framtidens äldreomsorg och livslångt boende 
- vad vill och behöver de äldre ha då det gäller deras 
boende?
•	 Vilken	är	målgruppen	äldre	som	vi	ska	skapa	boendemiljöer	för?
•	 Hur	ser	de	äldres	behov	och	krav	ut	gällande	boendemiljö?	
•	 Behov	och	kostnader	för	olika	typer	av	boenden	–	hemmaboende,	
trygghetsboende,	vård-	och	omsorgsboende	med	mera

•	 Livslångt	boende	och	hemmet	som	vård-	och	omsorgsmiljö	 
–	vilka	är	de	senaste	trenderna	och	utvecklingen?

Ilija Batljan
Vice	VD
Rikshem 

Sveriges	kommuner	står	idag	inför	en	demografisk	utveckling	som	
kräver	en	strategisk	boendeplanering	för	äldre	och	där	man	behöver	
anpassa	boendeformer	och	miljöer	till	den	nya	generationens	äldres	
behov	och	krav.	Under	anförandet	kommer	Ilija	att	berätta	var	vi	står	
idag	vad	gäller	de	äldres	bostäder	och	boenden,	hur	målgruppen	
äldre	ser	ut	och	vilka	behov	av	omsorg	och	boendemiljöer	de	kommer	
att	ha	i	framtiden.	Ilija	är	en	mycket	uppskattad	föredragshållare	som	
har	en	bred	erfarenhet	av	äldrefrågor,	bland	annat	som	politiker	inom	
kommun	och	landsting.	Han	är	filosofie	doktor	och	har	skrivit	avhand-
lingen	”Demographics	and	Future	Needs	for	Public	Long	Term	Care	
and	Services	among	the	Elderly	in	Sweden:	The	Need	for	Planning”.	

praKTiKFall   
11:10 Prognostisering och kostnadsberäkning vid 
planering av boenden för äldre för att satsa rätt utifrån 
kommunens resurser och mål
•	 Hur	ser	framtidens	boendeplanering	för	äldre	ut	ur	ett	kommunal-
ekonomiskt	perspektiv?

•	 Politiska	förutsättningar,	utvecklingen	av	den	kommunala	 
organisationen	och	kraven	på	marknadsutveckling

•	 Hur	bör	vi	förhålla	oss	till	fördelningen	av	kostnader	mellan	 
särskilt	boende,	korttidsboende	och	hemtjänst?	

•	 Vad	kostar	de	olika	verksamheterna?
•	 Hur	du	prognostiserar	kostnaderna	för	utvecklingen	av	fastig-
hetsbeståndet	och	omsorgen	av	de	äldre	och	kopplar	till	den	
övergripande	budgeten

•	 Erfarenheter	från	Uppsala	kommuns	program	för	strategisk	 
bostadsförsörjning	för	äldre

Per Törnvall
Ekonomidirektör
Uppsala kommun

Per	Törnvall	är	nybliven	ekonomidirektör	i	Uppsala	kommun	och	
arbetade	dessförinnan	som	VD	och	rådgivare	på	Nordic	Healthcare	
Group	(NHG).	Han	har	mer	än	15	års	erfarenhet	som	förtroende-
vald,	kommunchef	i	Vaxholms	kommun,	ekonomidirektör	och	chef	
för	kommunal	egenregiverksamhet,	inom	äldreomsorgen,	i	Nacka	
kommun.	Per	är	också	författare	till	ett	antal	SKL-skrifter	på	temat	
styrning	och	ledning	inom	kommunal	förvaltning.

12:00 lunch och nätverkande

praKTiKFall
13:00 strategisk lokalplanering och att nå en hållbar 
process för boendeplanering för äldre i eskilstuna
•	 Hur	vi	har	arbetat	med	kunskapsunderlagen	i	vår	lokalresurs-
planering	för	att	säkerställa	att	ekonomi	och	kvalitet	går	ihop	

•	 Så	har	vi	synliggjort	behov	och	kostnader	för	olika	typer	av	 
bostäder	och	boenden	för	äldre

•	 Hur	vår	organisation	för	lokalplanering	ser	ut	och	hur	vi	har	lagt	
upp	processen	för	att	rätt	beslut	ska	fattas	vid	rätt	tidpunkt

•	 Bostäder	och	boendemiljöer	för	äldre	i	Eskilstuna	kommun	 
–	så	blev	resultatet	av	vårt	boendeberedningsförslag

Karin Engstad 
Utvecklingsstrateg
Eskilstuna kommun

Lotta Maxe
Lokal	och	säkerhetsutvecklare
Eskilstuna kommun

Lars-Göran Hellquist
Kommunstrateg	ekonomi	
Eskilstuna kommun

I	Eskilstuna	kommun	pågår	ett	arbete	med	att	skapa	en	hållbar	och	
långsiktig	struktur	för	boende	för	äldre	där	man	har	sett	över	helheten	
vad	gäller	lokaler.	Karin,	Lotta	och	Lars-Göran	kommer	att	berätta	om	
hur	man	har	arbetat	strategiskt	för	ökad	öppenhet	mellan	politiker,	
tjänstemän,	verksamhet	och	medborgare	för	att	ta	rätt	beslut	och	
förankra	det	nya	boendeförslaget.	Du	kommer	att	få	höra	hur	man	
har	bedömt	kostnader	för	olika	typer	av	boenden	och	kopplat	det	till	
framtidens	äldreomsorg	och	boendemiljöer	för	äldre.

praKTiKFall
13:50 Utveckling och förnyelse av det befintliga  
bostadsbeståndet för att möta de äldres behov och 
krav på bostäder
•	 Trygghetsbostäder,	seniorlägenheter	och	LSS-bostäder	i	samma	
byggnad	–	så	har	äldreverksamhet,	omsorg,	fastighet,	arkitekt	
och	entreprenör	arbetat	i	nära	samverkan

•	 Hur	vi	har	involverat	de	äldre	och	tagit	tillvara	på	deras	intresse	
för	att	vara	med	och	påverka	sitt	framtida	boende

•	 Så	har	vi	analyserat	befintliga	bostadstrukturer	och	utvecklat	
miljonprogramsområdet	med	en	blandning	av	hyresrätter	och	
tillgängliga	bostäder	för	äldre	

•	 Planering	för	att	nå	målet	om	integrerade	boendemiljöer	där	den	
äldre	kan	åldras	och	få	en	kvalitativ	boende-	och	närmiljö	

Johan Svensson
Förvaltningschef
Kungälvsbostäder

2014	fick	Kungälvs	kommuns	sitt	första	trygghetsboende,	en	
nybyggnation	som	blivit	startskottet	för	en	välbehövlig	förnyelse	av	
fastigheterna	i	kommunens	största	miljonprogramsområde.	Bygg-
nationen	har	skett	i	partneringform,	med	nära	samverkan	mellan	alla	
inblandade	parter	under	hela	byggprocessen.	Byggnaden	rymmer	
40	hyresrätter	varav	34	trygghetslägenheter,	sju	seniorlägenheter	
och	13	LSS-bostäder.	Kungälvs	kommun	har	också	uppmärksam-
mats	för	att	nå	en	hög	måluppfyllelse	inom	äldreomsorgen,	där	man	
2014	blev	rankad	som	bäst	i	Sverige	på	social	äldreomsorg.

14:40 eftermiddagskaffe och nätverkande

Framtidens boende För äldre 2015
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praKTiKFall
15:10 Hållbar design vid utvecklingen av framtidens 
äldreboende för att skapa en miljö där de äldre  
engageras och stimuleras för ökat välbefinnande
•	 Individualiserad	äldreomsorg	med	stora	mått	av	delaktighet	och	
integritet	–	så	har	det	tagit	sig	uttryck	i	arkitekturen

•	 Äppelparkens	framtida	inne-	och	utemiljöer	–	så	tänker	vi	oss	att	
verksamheten	ska	arbeta	på	boendet	och	utifrån	det	skapat	en	
unik	boendemiljö

•	 Utmaningar	med	att	utforma	ett	nytt	äldreboende	utifrån	visionen	
om	att	skapa	ett	modernt	äldreboende	som	tar	sitt	uttryck	i	
individens	möjligheter	och	arbetsplatsens	funktioner

•	 Så	har	vi	utformat	byggnaden	för	att	den	ska	vara	långsiktigt	
hållbar	ur	ett	socialt	och	ekonomiskt	perspektiv	i	nära	dialog	med	
verksamheten

Stella Lindstam
Arkitekt	SAR/MSA
Modellera Arkitektur

Anette Eriksson
Arkitekt	SAR/MSA
Modellera Arkitektur

2017	invigs	ett	nytt	äldreboende	i	Hallstahammars	kommun	och	 
de	11	000	kvadratmetrarna	kommer	att	kunna	erbjuda	100	stycken	
nya	boendeplatser.	Stella	och	Anette	är	arkitekterna	bakom	 
”Äppelparken”	och	berättar	hur	man	har	utformat	det	nya	boendet	
för	att	skapa	en	inne-	och	utemiljö	av	högsta	kvalitet	och	som	
möter	moderna	arbetssätt	inom	äldreomsorgen.	Du	får	också	höra	
hur	man	har	tänkt	för	att	byggnaden	ska	stödja	en	äldreomsorg	där	
de	boendes	valmöjligheter	i	vardagen	är	stora	i	kombination	med	en	
bra	och	attraktiv	arbetsmiljö.	År	2013	vann	Hallstahammars	första	
pris	för	bästa	äldreboende	i	SPF:s	årliga	utmärkelse	och	år	2012	
var	kommunen	den	näst	bästa	kommunen	i	landet	för	pensionärer	
enligt	PRO:s	årliga	Äldrebarometer.

KeY-nOTe speaKer
16:00 Planering av äldres boendemiljöer – vad menar vi 
med det i framtidens individanpassade, teknikintensiva 
och snabbföränderliga samhälle? 
•	 Samhällstrender,	teknik	och	effektivisering	som	påverkar	hur	de	
äldre	ser	på	sitt	åldrande	och	sin	boendemiljö

•	 Hur	tror	vi	att	omsorgen	kommer	att	utvecklas	i	framtidens	och	
vad	ställer	det	för	krav	på	vår	planering	av	boendemiljöer?

•	 Är	välfärdsteknologi	lösningen?	
•	 Trender	och	tendenser	kring	äldreomsorgen	och	äldres	boende-
miljöer	som	en	egenvald,	integrerad	och	naturlig	del	av	det	
övriga	samhället

Bo Dahlbom
Professor
IT-universitetet Göteborg

Bo	är	en	mycket	inspirerande	föreläsare,	framtidsanalytiker	och	
debattör,	bland	annat	inom	omsorgsområdet,	och	som	har	väckt	
många	nya	tankar	kring	synen	på	omsorg	i	framtidens	Sverige.	Han	
är	också	professor	vid	IT-universitetet	i	Göteborg.	Under	anförandet 
berättar	Bo	om	samhällstrender	och	teknik	som	påverkar	vår	omsorg	
av	äldre,	vilken	målgruppen	äldre	egentligen	är,	vad	som	får	dem	
att	må	bra	samt	hur	vi	utifrån	det,	kan	förhålla	oss	till	framtidens	
boendemiljöer	för	äldre.	

anmäl diG idaG! telefon 08-694 91 00, fax 08-694 91 04 eller bokning@abilitypartner.se | besök oss gärna på www.abilitypartner.se!
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17:00 sammanfattning av dagen

17:10 den första konferensdagen avslutas

Onsdagen den 22 april 2015

08:30 registrering och morgonkaffe med smörgås

09:00 den andra konferensdagen inleds

eXperTanFÖrande
09:10 strategier och planering för en kvalitativ vård i 
hemmet med välfärdsteknologi som verktyg
•	 Vad	vet	vi	dag	om	möjligheterna	med	välfärdsteknologi	för	att	
underlätta	för	de	äldre	att	bo	kvar	hemma?

•	 Hur	kan	du	räkna	på	investeringar	i	välfärdsteknologi	ur	ett	 
kommunalekonomiskt	perspektiv?

•	 Exempel	på	lösningar	och	kommuners	satsningar	på	 
välfärdsteknologi	i	Sverige	idag

Raymond Dahlberg
Utredare
Myndigheten för delaktighet

Raymond	arbetar	sedan	maj	2014	som	utredare	på	Myndigheten	
för	delaktighet	inom	området	forskning	och	välfärdsteknologi.	Dess-
förinnan	var	han	FoU-samordnare	på	Hjälpmedelsinstitutet,	med	
regeringsuppdraget	”Teknik	för	äldre”.	Raymond	har	en	bakgrund	
som	praktiskt	verksam	arbetsterapeut	och	har	också	arbetat	som	
forskare	vid	Karolinska	Institutet.

10:00 Förmiddagskaffe

praKTiKFall
10:30 Hur välfärdsteknologi skapar nya möjligheter för 
förbättrad livskvalitet, ökad trygghet och säkerhet för 
äldre som bor hemma
•	 Nacka	som	e-hemtjänst	kommun	–	så	arbetar	vi	med	 
implementering	av	innovativ	teknik	för	ett	bättre	stöd	till	äldre	
som	bor	hemma

•	 På	vilket	sätt	kan	de	äldre	få	en	ökad	självständighet	och	 
trygghet	med	hjälp	av	tekniken?

•	 Hur	har	de	äldre	tagit	emot	förändringen?
•	 Vi	kan	ana	att	tekniken	kommer	att	innebära	utökade	möjligheter	
till	individuellt	stöd,	men	hur	ska	vi	jobba	för	att	förverkliga	alla	
möjligheter?

Anne-Lie Söderlund
Chef	äldreomsorgen
Nacka kommun

välkommen till mingel!
Passa	på	att	träffa	och	utbyta	erfarenheter	 
med	kollegor	från	hela	landet!

Källa:	Modellera	Arkitektur	AB
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I	Nacka	kommun	har	man	under	de	senaste	två	åren	utvecklat	
e-hemtjänst	och	innovativa	tekniklösningar	för	att	underlätta	för	
äldre	som	bor	kvar	hemma.	Anne-Lie	Söderlund	är	äldreomsorgs-
chef	i	Nacka	kommun	och	berättar	om	förändringsarbetet	och	hur	
tekniken	är	ett	viktigt	redskap	idag	för	att	nå	en	ökad	trygghet	och	
livskvalitet	för	de	äldre.

11:20 lunch och nätverkande

praKTiKFall
12:20 organisation och planering för en bättre omsorg 
i den äldres hem och minskat behov av korttidsboende
•	 Hur	vi	har	arbetat	för	att	förbättra	möjligheterna	till	hemmaboende	
och	individuellt	anpassade	omsorgsinsatser

•	 Så	har	vi	samarbetat	över	förvaltningsgränser	och	med	landstinget	
för	att	bättre	ta	hand	om	äldre	med	vårdbehov

•	 Hur	vi	har	minskat	behovet	av	korttidsplatser	med	25	procent	
genom	en	förbättrad	vårdkedja	för	äldre

Eva Klang Vänerklint
Områdeschef	för	område	boende	och	hälsa
Landskrona stad

I	Landskrona	kommun	har	man	gått	från	att	ha	haft	en	lång	väntelista	
till	korttidsboende	till	att	nu	kunna	stänga	25	%	av	sina	korttidsplatser.	
Därutöver	har	kommunen	förbättrad	omvårdnaden	i	hemmet	och	
minskat	kostnaderna	för	utskrivningsklara	patienter.	Under	anförandet	
kommer	Eva	att	berätta	om	Landskrona	kommuns	omsorgs-	och	 
boendestrategi	för	äldre	och	det	framgångsrika	projektet	”Mottagnings-
team	Landskrona”.	

praKTiKFall
13:10 omvandling av befintlig kommunal fastighet till 
attraktiva och tillgängliga bostäder för äldre
•	 Att	ta	vara	på	befintlig	kommunal	förvaltningslokal	för	att	skapa	
fler	och	bättre	bostäder	för	äldre	–	erfarenheter	från	kvarteret	
Egypten,	Örnsköldsvik

•	 Utformningen	av	lägenheterna	för	att	skapa	bostäder	som	är	
attraktiva	men	som	också	möter	tillgänglighetskraven	

•	 Hur	vi	har	tänkt	i	utformningen	av	huset	för	att	möta	behovet	av	
gemenskap	och	aktiviteter	hos	de	äldre

•	 Aktiva	boföreningar	för	att	kunna	erbjuda	den	service	och	 
bekvämlighet	som	de	äldre	förväntar	sig

Linda Näslund
Arkitekt	SAR/MSA	
Näslund Arkitektur

Linda	berättar	om	hur	man	i	Örnsköldsvik	arbetar	innovativt	och	i	
samverkan	med	de	äldre	för	att	skapa	fler	attraktiva	bostäder	med	en	
god	tillgänglighet	och	rimliga	hyreskostnader.	Under	anförandet	får	du	
höra	om	arbetet	med	att	omvandla	kommunens	egna	kontorslokaler	
till	tillgängliga	bostäder	för	äldre.	Hur	man	har	man	hittat	en	både	
ekonomiskt	hållbar	och	kvalitativ	lösning	för	fler	bostäder	för	äldre.

14:00 eftermiddagskaffe och nätverkande

praKTiKFall
14:30 om- och tillbyggnation av äldreboende för att 
skapa fler attraktiva boendeplatser och erbjuda en god 
arbetsmiljö till personalen 
•	 Vad	innebär	det	att	bygga	om	ett	sjukhushem	till	ett	attraktivt	
äldreboende?

•	 Utformning	och	planering	av	boendemiljöer	för	äldre	med	stora	
vård-	och	omsorgsbehov

•	 Så	har	i	valt	att	utforma	personalrum,	gemensamhetsytor	och	
kök	för	att	möta	nya	krav	kring	livsmedelshantering,	bemanning	
och	brand

•	 Hur	om-	och	tillbyggnationen	sker	i	dialog	med	verksamhet,	 
arkitekt	och	entreprenör	för	att	vi	ska	få	det	boendet	som	vi	vill	ha

Elisabeth Ståhlspets
Lokalstrateg
Skellefteå kommun

Under	våren	2015	färdigställs	om-	och	tillbyggnationen	av	äldreboendet	
Skogsbacken.	Elisabeth	berättar	om	erfarenheter	av	att	gå	från	ett	tradi-
tionellt	sjukhushem	till	ett	attraktivt	äldreboende	anpassat	för	äldre	med	
stora	vård-	och	omsorgsbehov,	inklusive	demenssjukdom.	Du	kommer	
också	att	få	höra	hur	man	har	skapat	en	optimal	arbetsmiljö	för	persona-
len	och	som	går	i	linje	med	lagstiftningens	krav	inom	områdena	beman-
ning,	livsmedelshantering	och	brand.

praKTiKFall
15:20 behovsanpassad planering och utformning av 
sveriges mest moderna äldreboende 
•	 Vad	är	framtidens	äldreboende?	Hur	får	man	till	det?	 
Vad	är	det	vi	har	byggt?

•	 Teknik	i	framkant	–	hur	välfärdsteknologiska	lösningar	blivit	en	
viktig	del	i	arbetet	med	att	skapa	landets	mest	moderna	äldre-
boende	

•	 Så	har	vi	valt	ut	och	implementerat	tekniska	lösningar	på	 
boendet	för	att	underlätta	vardagen	för	de	äldre	och	för	personalen

•	 Äldreboendet	Hälleborg		ur	enhetschefens	ögon	–	så	fungerar	
det	att	jobba	på	ett	boende	där	man	satsat	mycket	på	kvalitet,	
trygghet	och	trivsel	

Erika Barreby
Strateg
Västerås stad

Maria Sandhagen
Enhetschef
Västerås stad

Anders Lindberg 
Projektledare 
Ramböll Sverige AB

I	december	2014	invigdes	äldreboendet	Hälleborg	i	Västerås,	ett	
nybyggt		boende	för	äldre	som	har	beskrivits	som	”Sveriges	mest	
moderna	äldreboende”.	Lyssna	till	uppförandet	och	utformningen	av	ett	
boende	där	välfärdsteknologiska	lösningar	skapat	nya	möjligheter	för	
verksamheten	att	jobba	mer	effektivt	och	höja	säkerheten.	Du	får	också	
höra	hur	man	har	kopplat	lokalernas	utformning	till	verksamhetens	
arbetssätt	för	att	skapa	en	ökad	trivsel	för	boende	och	personal.

16:10 konferensen sammanfattas

16:20 konferensen avslutas

Källa:	Modellera	Arkitektur	AB
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Intresserad	av	en	affärsutställning?
Ability	Partner	erbjuder	ditt	företag	unika	möjligheter	att	stärka	varumärket	och	
bygga	relationer	med	en	väl	avgränsad	målgrupp	såväl	under	som	efter	 
evenemanget.	Vi	skräddarsyr	upplägget	utifrån	dina	behov	och	önskemål.	

Kontakta	oss	så	berättar	vi	mer!

Stefan	Broman	 
Tel:	08-694	91	00 
Mobil:	070-999	72	35 
E-post:	stefan.broman@abilitypartner.se

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

Om	Ability	Partner
Ability	Partners	vision	är	att	förbättra	individers	och	organisationers	förmåga	att	
hantera	förändring,	växa	och	uppnå	goda	resultat.	Genom	att	lära	känna	dig	
och	din	organisations	behov	kan	vi	kontinuerligt	erbjuda	utbildningar,	seminarier,	
konferenser,	events,	nätverk	och	konsultativa	tjänster	som	hjälper	dig	i	det	dagliga	
arbetet	och	stärker	konkurrenskraften.

Ability	Partner	verkar	på	den	nordiska	marknaden	utifrån	ambitionen	att	erbjuda	
evenemang	som	ger	mest	värde	för	pengarna	samt	att	ha	100	%	nöjda	och	åter-
kommande	kunder.	

För	mer	information	om	Ability	Partner	eller	detta	evenemang,	kontakta	oss	via	
telefon	08-694	91	00.

Goda	skäl	att	delta	på	konferensen:
•	 Få	fördjupade	kunskaper	om	de	äldre	behov	och	krav	vad	gäller	olika	typer	av	boenden	i	framtiden

•	 Lär	dig	mer	om	hur	du	kan	prognostisera,	kostnadsberäkna	och	finansiera	olika	boenden	för	äldre

•	 Ta	del	av	hur	du	genom	rätt	planering	kring	lokalresurser	och	äldreomsorg	kan	spara	pengar	och	 
	 bättre	möta	kommunens	behov	på	kort	och	lång	sikt

•	 Möjlighet	att	lära	dig	mer	om	hur	du	utvecklar	ditt	befintliga	bostadsbestånd	för	att	skapa	fler	 
	 attraktiva	och	trygga	bostäder	för	äldre

•	 Få	inspiration	från	experter	samt	från	pågående	byggnationer	av	framtidens	bostäder,	 
	 mellanboenden	och	vårdboenden	för	äldre

•	 Ökade	kunskaper	om	hur	du	lyckas	i	om-	och	tillbyggnationen	av	äldreboenden	för	att	möta	 
	 lagmässiga	krav	och	skapa	en	optimal	arbets-	och	boendemiljö

•	 Veta	mer	om	hur	du	implementerar	teknik	i	hemmet	så	att	de	äldre	känner	sig	trygga	och	trivs	med	 
	 att	bo	kvar	hemma

•	 Uppdatera	dig	om	det	senaste	inom	behovsanpassad	utformning	av	boenden	för	äldre	med	 
	 vårdbehov	och	ny	teknik	för	att	öka	tryggheten	och	förbättra	arbetsmiljön

•	 Du	får	nätverka	och	utbyta	erfarenheter	med	kollegor	från	hela	landet!

Källa:	Modellera	Arkitektur	AB



Anmälan till: Framtidens boende för äldre 2015

Tid & plats 
Konferens 21-22	april	2015	 
Scandic	Hasselbacken
Hazeliusbacken	20,	Stockholm
Tel:	08-517	343	00

Boende i stockholm
Vi	samarbetar	med	nedanstående	hotell.	Ange	koden	”Ability	Partner”	när	du
bokar	dig	så	erhåller	du	rabatt.
Mornington Hotel,	Nybrogatan	53.	Tel:	08-507	330	00
Freys Hotel, Bryggargatan	12.	Tel:	08-506	214	00
Victory Hotel, Lilla	Nygatan	5.	Tel:	08-506	400	50
Scandic Hasselbacken,	Hazeliusbacken	20.	Tel:	08-517	517	00
Uppge	koden	D000028081	vid	bokning	på	Scandic	Hasselbacken.

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

Information om behandling av personuppgifter 
Den	personliga	information	som	tillhandahålls	av	dig	kommer	att	bevaras	i	en	databas	som	
används	i	vår	marknadsföring	och	kommunikation	med	dig.	Informationen	kan	även	komma	
att	delas	med	Ability	Partners	samarbetspartners.	Om	du	önskar	att	dina	uppgifter	inte	skall	
användas	i	dessa	syften	ber	vi	dig	skriva	till	oss	via	traditionell	post:	Personuppgiftansvarig,	Ability	
Partner	Europe	AB,	Telegrafgränd	5,	111	30	Stockholm	eller	via	e-post:	info@abilitypartner.se.	

Fotografering och filmning 
Vi	tar	ibland	fotografier	och	filmar	på	våra	konferenser	och	kurser.	Bilderna	och	filmerna	kan	
komma	att	användas	i	trycksaker,	på	webben	eller	i	annat	kommersiellt	material.	Som	deltagare	
godkänner	du	att	vi	tar	bilder	och	filmar	på	våra	evenemang	och	att	dessa	får	användas	på	
dessa	sätt.	

Övrigt 
Ability	Partner	reserverar	sig	för	mindre	ändringar	i	programmet	som	exempelvis	ändringar	av	
enskilda	talare,	programpunkter	eller	lokal	för	evenemanget.	Ability	Partner	förbehåller	sig	också	
rätten	att	ställa	in	ett	evenemang.	Vid	inställt	evenemang	har	beställaren	rätt	att	få	ersättning	för	
erlagd	avgift	eller	ett	värdebevis	om	motsvarande	belopp.	Vi	förbehåller	oss	rätten	att	neka	delta-
gande	till	personer	som	inte	tillhör	målgruppen	samt	deltagare	från	konkurrerande	verksamhet.

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

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

periOd pris Ordinarie  raBaTT
Boka senast 20 februari
Konferens		 6.980	kr		 8.480	kr	 1.500 kr

Boka senast 27 mars
Konferens		 7.480	kr		 8.480	kr	 1.000 kr

Boka efter 27 mars
Konferens		 8.480	kr	 -	 -

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

anmäl dig idag! 
Webb:	www.abilitypartner.se
E-post:	bokning@abilitypartner.se
Telefon:	08-694	91	00
Fax:	08-694	91	04
Traditionell	post:	 
Ability	Partner,	 
Telegrafgränd	5,	 
111	30	Stockholm
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Konferenskod:	OFF1312

99%
av våra kunder  

rekommenderar oss  

– testa du också!

  

Förnamn	 Efternamn	 	e-post	adress	

Befattning	 Avdelning	 		

Telefon	 Fax 

Företag	/	organisation	 Adress	 		

Post	nr	 Ort

Tel	växel	 Bransch	 Antal	anställda

Ability Partner samarbetar med PAR
PAR är ledande inom direkt kundbearbetning. Vi kombinerar kompetens 
och informationslösningar till kraftfulla verktyg för att bearbeta dina 
kunder, hitta nya och upptäcka nya affärsmöjligheter.
    Vi förser dig med kontaktinformation för personlig bearbetning, ser till  
att din kunddatabas är korrekt samt hjälper dig analysera och dra slut- 
satser för att styra verksamheten, på kort och lång sikt.

Kontakta hakan.bjorkholmen@par.se så berättar han mer.
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Kontakta mattias.halvarsson@par.se så berättar han mer.

Källa:	Modellera	Arkitektur	AB


