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Arrangeras av:

Ur iNNehÅllet
•	 Hur	du	planerar	och	utformar	attraktiva	och	trygga	

boendemiljöer anpassade för de äldres behov och nya 
arbetssätt i äldreomsorgen

•	 Så	ökar	du	möjligheterna	för	kvarboende	i	hemmet	 
genom smart teknik, ökad tillgänglighet och bättre  
förutsättningar	för	social	samvaro

•	 Effektiva	strategier,	finansiering,	planering	och	 
byggnation av seniorboende, vård- och omsorgs- 
boende och demensboende 

•	 Framtidens	vård-	och	omsorgsboenden	–	så	arbetar	du	
nära verksamheten och de äldre för att nå en behovs-
anpassad	arkitektur	och	en	hållbar	vårdmiljö	

•	 Teknik	för	äldre	och	e-hälsa	-	så	drar	du	nytta	av	den	 
senaste	kunskapen	och	tekniska	lösningarna	i	din	 
planering av boendemiljöer för äldre

•	 Kreativ	samverkan	mellan	kommunen,	föreningar,	 
fastighetsbolag och byggentreprenörer för att skapa fler 
och billigare seniorbostäder

orDfÖraNDe
per törnvall 
VD
Nordic healthcare group 

citat från våra tidigare konferenser

”Jag skulle rekommendera dessa två dagar”

”Bra och engagerade föreläsare med stor för-
ankring i verkligheten. Många bra nya uppslag 

att ta med sig från dessa två dagar”

”Bland det bästa jag har varit på”

Speciellt iNBJUDNa



Onsdagen den 27 augusti

09:00 registrering med morgonkaffe och smörgås

09:30 ability partner inleder konferensen och lämnar 
över till konferensen ordförande

ineLdningsanFÖRande
09:40 framtidens äldreomsorg och boendeplanering 
för äldre
•	 Tendenser	som	påverkar	vår	planering	av	äldreomsorgen	och	 
	 boenden	för	äldre
•	 Hur	ser	framtidens	äldreomsorg	ut	–	politiska	förutsättningar,	 
 utvecklingen av den kommunala organisationen och kraven på  
 marknadsutveckling 
•	 Hur	påverkar	nya	arbetssätt	och	välfärdstjänster	vår	planering	av	 
	 boenden	för	äldre?

Per Törnvall 
VD
Nordic Healthcare Group 

Per	är	VD	och	konsult	på	Nordic	Healthcare	Group	(NHG).	Han	har	
mer	än	15	års	erfarenhet	som	förtroendevald,	kommunchef	i	 
Vaxholms kommun, ekonomidirektör och chef för kommunal egen-
regiverksamhet,	inom	äldreomsorgen,	i	Nacka	kommun.	Per	 
är	också	författare	till	ett	antal	SKL-skrifter	på	temat	styrning	och	
ledning	inom	kommunal	förvaltning.	

eXPeRtFÖReLÄsning
10:10 planering och nya boendelösningar som strategi 
för att möta framtidens demografiska utmaningar  
– senaste forskningen och utvecklingen
•	 Smart	teknologi,	åldersrelaterade	sjukdomar	och	nästa	 
	 generation	äldre	–	vilka	krav	ställer	det	på	framtida	boendemiljöer?
•	 Brukardriven	design	som	metod	för	att	utveckla	nya	boende- 
 koncept och lösningar
•	 Exempel	på	framtidsinriktade	boendekoncept	för	äldre

Karin Hoyland
Associated professor, senior researcher
norwegian University of Science and technology 
SINTEF Building and Infrastructure, norge 

Under Karins anförande får du höra om olika boendekoncept för 
äldre	och	vad	som	anses	vara	framtidens	lösningar	för	att	möta	de	
kommande	demografiska	utmaningarna	som	vi	står	inför.	Karin,	
är	associated	professor	vid	Norwegian	University	of	Science	and	
Technology	i	Trondheim,	och	en	mycket	uppskattad	föreläsare.	
Hon	har	under	de	senaste	15	åren	forskat	inom	boende	för	äldre,	
behovsanpassad	arkitektur	och	samhällsutveckling.	Hon	är	starkt	
engagerad i forskningen och den internationella utvecklingen kring 
framtida boendemiljöer och fysisk planering som strategiskt verk-
tyg	för	ett	långsiktigt	hållbart	samhälle.	Hur	boendekoncept	och	
miljöer	kan	anpassas	till	en	åldrande	befolkning	på	ett	sätt	som	
främjar	självständighet	eller	som	ger	stöd	i	vardagen	för	äldre	som	
behöver	det.	

11:00 förmiddagskaffe och nätverkande

PRaKtiKFaLL
11:30 Modern, långsiktigt hållbar och attraktiv boende-
miljö för kalmars äldre
•	 Erfarenheter	av	planering	och	genomförande	av	ny-	och	 
	 ombyggnation	av	vård	och	omsorgsboende	för	äldre
•	 Att	ta	ett	helhetsgrepp	kring	utbyggnaden	och	effektivt	inventera	 
 behov av anpassning och ombyggnation
•	 Design	med	omtanke,	välfärdsteknologi,	förbättrade	hygien- 
	 utrymmen	och	utemiljöer	–	erfarenheter	från	byggnationen	av	 
	 särskilda	boenden

Lars Axelsson Pia Olsson
Verksamhetschef Projektsamordnare
Kalmar kommun Kalmar Kommun  

i Kalmar kommun pågår ett omfattande om- och utbyggnads-
program	av	vård	och	omsorgsboenden.	Lars	och	Pia	kommer	att	
berätta	om	boendeplaneringen	från	idé	till	pågående	ny-	och	om-
byggnation.	Hur	man	arbetar	för	att	skapa	långsiktigt	hållbara	och	
moderna boendemiljöer utifrån tankarna om design med omtanke 
och med fokus på bland annat hygienutrymmen, utemiljöer och 
teknik	för	äldre.

12:20 lunch och nätverkande

PRaKtiKFaLL
13:20 prognostisering och kostnadsberäkning av fram-
tida boenden för äldre för att satsa rätt utifrån kommu-
nens resurser och mål
•	 Hur	Haninge	kommun	arbetar	med	att	fram	hållbara	besluts- 
 underlag genom olika prognostiseringsmodeller
•	 Så	arbetar	vi	med	analys	av	demografiutvecklingen	och	annan	 
	 omvärldsanalys	för	att	bedöma	behov	och	kostnader	av	olika	 
	 typer	av	bostäder	för	äldre
•	 Hur	vi	prognostiserar	kostnaderna	för	utvecklingen	av	fastighets- 
	 beståndet	och	omsorgen	av	de	äldre	och	kopplar	till	den	över- 
 gripande budgeten
•	 Lärdomar,	erfarenheter	och	tips	från	Haninge	kommuns	program	 
	 för	strategisk	bostadsförsörjning	för	äldre
 
Anders Höglund
Controller, lokalstrateg, kommunstyrelseförvaltningen
Haninge kommun

Haninge kommun arbetar sedan flera år tillbaka systematiskt med 
bostadsförsörjningsplanering	för	äldre.	Kommunen	växer	stadigt	
och	fram	till	år	2020	beräknas	gruppen	äldre	invånare	i	åldern	
75–79	år	vara	den	grupp	som	ökar	mest.	Under	anförandet	kom-
mer	Anders	att	berätta	om	hur	du	kan	arbeta	systematisk	med	
bostadsförsörjningsplanering	och	hur	du	kan	använda	olika	prog-
nostiseringsmodeller	för	att	ta	rätt	investeringsbeslut.	Du	får	ökade	
kunskaper	om	hur	du	kostnadsberäknar	utvecklingen	av	fastigheter	
och	äldreomsorg	med	hänsyn	till	kommunens	övergripande	mål	och	
ekonomiska	förutsättningar.

PRaKtiKFaLL
14:10 en samlad process i samverkan för planering 
och byggnation av särskilt boende – erfarenheter från 
Umeå kommun
•	 Så	har	vi	skapat	en	samlad	arbetslinje	och	process	kring	 
	 planering	och	byggnation	av	särskilda	boenden
•	 Vad	är	kloka	och	rättvisa	prioriteringar	i	ett	planerings-	och	 
	 byggprojekt?	
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•	 Så	identifierar	du	kraven	och	behoven	på	boendet	och	designar	 
	 byggnaden	med	fokus	på	tillgänglighet,	funktionalitet,	säkerhet	 
 och en inspirerande boendemiljö
•	 Hur	en	starkt	engagerad	personal	påverkat	utformningen	av	 
	 äldreboendet	vilket	har	skapat	en	funktionell	och	trivsam	arbets- 
 plats för alla
•	 Hur	vi	nått	goda	resultat	genom	satsning	på	kommunikativt	 
 ledarskap och en organisation som gör medarbetarna  
 engagerade och delaktiga 

Patrick Barnekow 
Arkitekt SAR/MSA och VD 
a-sidan arkitektkontor ab

Under	anförandet	kommer	Patrick,	arkitekten	bakom	äldreboendet	
Silverhöjden,	att	berätta	om	planering	och	uppförande	av	boen-
det,	där	man	enligt	”Lidingömodellen”	upphandlat	byggnation	och	
vårdinnehåll	samtidigt.	”Lidingömodellen”	tillsammans	med	en	
mycket drivande och engagerad personal har gjort det möjligt för 
vårdgivaren	att	redan	vid	ritbordet	överföra	all	sin	kunskap	om	äldre	
och	äldreomsorg.	Detta	har	resulterat	i	en	behovsanpassad	utform-
ning	av	äldreboendet	Silverhöjden	där	de	äldre	trivs	och	där	det	
är	lätt	för	personalen	att	arbeta.	Boendet	stod	färdigt	i	december	
2012.

17:10 ordföranden sammanfattar den första  
konferensdagen

17:20 Den första konferensdagen avslutas 

 torsdagen den 28 augusti

08:30 Morgonkaffe och smörgås

09:00 ordföranden inleder den andra konferensdagen

PRaKtiKFaLL 
09:10 välfärdsteknologi som nyckel för ökad livskvalitet 
och trygghet för den äldre
•	 Hur	kan	du	använda	ny	teknik	för	ökat	kvarboende	i	hemmen	 
	 men	också	för	förbättring	av	de	särskilda	boendena?	
•	 Så	fortsätter	Västerås	stad	att	använda	ny	teknologi	som	ett	 
 prioriterat område i syfte att skapa en kostnadseffektiv och  
 kvalitativ verksamhet
•	 Erfarenheter	av	att	inkludera	nya	målgrupper	i	arbetet	med	 
	 välfärdsteknologi	och	positiva	synergieffekter	på	vägen

Maria Gill  
Projektledare  
Västerås stad 

Ulrika Stefansson  
Projektledare  
Västerås stad

Västerås	stad	är	en	av	föregångarna	i	Sverige	inom	innovativ	
användning	av	ny	teknologi	inom	hemtjänsten	och	kommunen	var	
en	av	tre	försöksverksamheter	i	Regeringsuppdraget	”Teknik	för	
äldre”.	Nu	arbetar	kommunen	vidare	med	att	införa	teknik	för	äldre	
på	särskilda	boenden	och	för	nya	målgrupper	såsom	personer	med	
psykisk	funktionsnedsättning.	Under	anförandet	kommer	Maria	 
och	Ulrika	att	berätta	om	de	nya	projekten	att	berätta	om	de	nya	 

•	 Hur	vi	balanserar	mellan	energikrav,	utformning	och	teknik	samt	 
 personalresurser
•	 Olika	sätt	att	hantera	avsaknad	av	markytor	och	grannarnas	 
	 tyckande	och	tänkande

Åsa Zackrisson Åsa Jernbom Agneta Nilsson
Fastighetsförvaltare Planeringssekreterare Byggprojekteldare
Umeå kommun Umeå kommun Umeå kommun 

i Umeå kommun arbetar man aktivt med att möta behovet av 
bostäder	och	boendemiljöer	för	äldre.	För	att	jobba	effektivt	och	nå	
goda resultat har man skapat en samlad process för planering och 
byggnation	av	särskilda	boenden	där	socialtjänst,	byggprojektledare	
och	fastighetsförvaltare	jobbar	tätt	ihop	med	lokalprocessen.	Under	
anförandet kommer du att få höra om planeringsprocessen och 
hur man tillsammans balanserar mellan olika krav såsom etable-
ringsområde	i	en	växande	stad,	byggnadens	utformning,	teknik	och	
personalresurser.

15:00 eftermiddagskaffe och nätverkande

PRaKtiKFaLL
15:30 att framgångsrikt skapa en organisation och 
väcka engagemang i syfte att nå kostnadseffektiva 
och attraktiva seniorboenden 
•	 Hur	kan	vi	nå	en	kreativ	samverkan	mellan	kommun,	bostads- 
	 bolag,	byggentreprenör	och	de	äldre	för	fler	och	bättre	bostäder?
•	 Detta	kan	du	göra	redan	idag	för	att	involvera	de	äldre	i	 
	 planeringen	av	framtida	bostäder	
•	 Vilka	förutsättningar	står	vi	inför	när	vi	ska	planera	för	fler	 
	 seniorboenden?	
•	 Hur	kan	vi	tillsammans	komma	runt	utmaningar	med	osäker	 
	 efterfrågan	och	höga	byggkostnader?
•	 Vad	händer	på	nationell	nivå	och	vad	kan	vi	vänta	oss	för	utfall	av	 
	 pågående	utredningar	kring	bostäder?

Fredrik von Platen
Arkitekt och senior advisor
Seniorhusföreningen, Karlskrona kommun  

Seniorhusföreningens arbete i Karlskrona kommun har blivit ett 
föregångsexempel	vad	gäller	innovation	och	samverkan	för	bra	och	
billiga	seniorbostäder,	och	nu	är	fler	kommuner	igång	med	liknande	
projekt.	Nationellt	pågår	också	en	intensiv	debatt	om	hur	vi	ska	
åstadkomma	fler	bostäder	i	Sverige.	Under	anförandet	kommer	
Fredrik	att	berätta	om	vad	som	är	viktigt	för	att	lyckas	med	en	kreativ	
samverkan	i	syfte	att	nå	fler	och	bättre	seniorbostäder	för	äldre.	Du	
kommer	att	få	höra	om	seniorbostäderna	i	Karlskronas	kommun	och	
hur	arbetssättet	har	spridit	sig	till	andra	delar	av	landet.	Han	kom-
mer	också	att	belysa	utvecklingen	på	nationell	nivå	vad	gäller	arbetet	
för	att	skapa	fler	bostäder	och	vad	det	kan	ha	för	betydelse	för	din	
planering	av	bostäder	för	äldre.	Fredrik	är	ordförande	och	en	av	grun-
darna	till	Karlskrona	Seniorhusförening.	Han	är	arkitekt	och	har	bland	
annat	varit	generaldirektör	för	Boverket.	Fredrik	har	också	medverkat	
i ett flertal statliga utredningar och delegationer såsom olika PBl-
utredningar	och	Kretsloppsdelegationen.	Nu	senast	som	rådgivare	i	
och	med	framtagandet	av	Nybyggarkommissionens	program.

PRaKtiKFaLL 
16:20 Behovsanpassad planering, utformning och  
utveckling av äldreboendet Silverhöjden
•	 För	vem	bygger	vi	våra	äldreboenden?	Strategier	för	att	ta	rätt	 
 beslut från början kring alltifrån platsen för boenden till planering,  
 utformning och byggnation
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projekten, hur ny teknik tar sig uttryck i praktiken och hur det upp-
fattas	av	brukare	och	personal.	Maria	är	ansvarig	för	välfärdstekno-
logi	i	Västerås	stad	och	har	dessförinnan	lång	erfarenhet	av	arbete	
inom	äldreomsorgen.	Hon	är	en	mycket	uppskattad	föreläsare	med	
stor	förankring	i	verksamheten	och	de	äldres	vardag.

10:00 förmiddagskaffe och nätverkande

PRaKtiKFaLL
10:30 att möjliggöra ett ökat kvarboende i hemmet och 
samtidigt hitta lösningar för äldre som vill eller behöver 
flytta 
•	 Boendet	påverkar	hälsa	och	livskvalitet	–	vad	kan	du	göra	för	att	 
	 äldre	ska	få	åldras	i	ett	ändamålsenligt	boende	som	passar	dem?	
•	 Hur	kan	du	förbättra	det	befintliga	bostadsbeståndet	för	att	 
	 möjliggöra	ett	ökat	kvarboende	i	hemmet?
•	 Så	kan	du	nå	en	framgångsrik	samverkan	med	fastighetsägarna	 
	 för	att	matcha	rätt	hushåll	med	rätt	bostad	
•	 Flyttcoach	för	äldre	–	så	inventerar	vi	de	äldres	behov	av	stöd,	 
	 initierar	en	dialog	och	tillsammans	hjälper	den	äldre	med	sin	 
 bostadsplanering
•	 Hur	Göteborgs	stad	och	fastighetsägarna	gemensmat	arbetar	 
	 för	fler	och	bra	trygghetsbostäder	i	staden

Birgitta Branegård 
Chef utvecklingsenheten
Göteborgs stad  

I	Göteborgs	stad	är	man	nu	inne	i	andra	fasen	av	planering	och	
genomförande	av	kommunstyrelseuppdraget	”Äldres	boende”,	
en	omfattande	och	ambitiös	satsning	på	att	möta	äldres	skiftande	
bostadsbehov	med	ökad	normalisering	av	äldres	boende	som	en	
viktig	del.	Utgångspunkten	är	integrerad	bostadsplanering	och	att	
nå	en	normalisering	av	äldres	boende.	Under	anförandet	kommer	
Birgitta	att	berätta	om	stadens	arbete	i	den	andra	fasen	med	fokus	
på:	att	förbättra	det	befintliga	bostadsbeståndet,	att	nå	en	ökad	
flyttbenägen	hos	de	äldre,	matcha	rätt	hushåll	i	rätt	bostad	och	
stötta	äldres	egna	initiativ	till	att	byta	bostad.	Ett	brett	angrepssätt	
där	kommunen	samverkar	med	många	aktörer,	Senior	Göteborg,	
Boplats	Göteborg,	de	kommunala	och	privata	bostadsföretagen.

PRaKtiKFaLL
11:20 Så har flens kommun fått in verksamhetens  
perspektiv genom hela byggprocessen och utvecklat 
ett av landets mest uppskattade boenden
•	 Hur	vi	sett	till	verksamhetens	behov	och	lyft	in	deras	perspektiv	i	 
 hela processen för att skapa ett attraktivt och kvalitativt boende
•	 Från	salutogen	byggnadsdesign	till	utveckling	av	organisationen	 
	 –	så	har	byggnation	och	verksamhetsutveckling	gått	hand	i	hand	
•	 Planering	och	utformning	av	attraktiva	lokaler	och	innehåll	där	 
 boende, personal och besökare trivs och mår bra 

Andreas Bolinder  Margareta Blomqvist 
Områdeschef  Undersköterska och  
     kulturombud
Slottsängen äldreboende,   Slottsängen äldreboende, 
Flens kommun   Flens kommun 

Slottsängens	äldreboende	i	Flens	kommun	invigdes	2012,	en	upp-
märksammad	byggnation	av	vård-	och	omsorgsboende,	inspirerat	
av	Vigs	ängar,	men	med	anpassning	till	dagens	och	framtidens	
äldreomsorg.	Under	anförandet	kommer	Andreas	att	berätta	om	
nycklarna bakom ett framgångsrikt planerings- och byggprojekt med 
starkt	inflytande	från	personalen.	Hur	man	har	arbetat	för	att	på	rik-

tigt på få in verksamhetens perspektiv genom hela processen i syfte 
att	bygga	för	en	attraktiv,	trivsam	och	trygg	miljö	för	den	äldre.

12:10 lunch och nätverkande

eXPeRtFÖReLÄsning 
13:10 Öka din kunskap och förståelse om demens i din 
planering av bostäder och boendemiljöer för äldre - så 
säkrar du det bästa stödet för individ och anhöriga
•	 Hur	kan	du	identifiera	och	förstå	demenssjuka	personers	behov?
•	 Vad	är	egentligen	en	god	kvalitet	i	omvårdnaden?	
•	 Hur	ska	vi	hantera	frågor	såsom	självbestämmande	och	att	 
	 erbjuda	ett	meningsfullt	och	tryggt	vardagsliv?
•	 Vad	ställer	dessa	kunskaper	och	insikter	för	krav	på	bostäder	 
	 och	boenden	för	personer	med	demens?

Stina-Clara Hjulström
Ordförande
Demensförbundet        

Stina-Clara	är	utbildad	distriktsköterska,	med	lång	erfarenhet	av	
äldrefrågor	och	rehabilitering	av	äldre.	Hon	är	bland	annat	grundare	
till den första dagverksamheten för demenssjuka, Klockargården 
i	Löt	samt	var	sjukhemschef	på	Tibblehemmet	i	Täby	i	samband	
med	ädelreformen.	Hon	har	i	sin	roll	som	ordförande	i	Demensför-
bundet skaffat sig en unik erfarenhet av hur demensvården i Sverige 
ser	ut	idag	samt	vad	det	innebär	att	vara	demenssjuk.	Stina-Clara	
är	en	mycket	uppskattad	föreläsare	som	ägnar	mycket	av	sin	tid	
åt	att	utbilda	om	demenssjukdom.	Under	anförandet	får	du	ökade	
kunskaper om vilket behov som personer med demenssjukdom 
och dess anhöriga har, baserat på brukarnas reella erfarenheter och 
aktuell	forskning.	

14:00 eftermiddagskaffe och nätverkande

eXPeRtFÖReLÄsning
14:30 Salutogen design  -hur utformar vi framtidens 
demensboenden?
•	 Salutogen	design	av	demensboenden	och	att	skapa	en	trygg,	 
	 lättolkad,	säker	miljö	som	kan	bidra	till	livskvalitet	och	socialt	 
 sammanhang
•	 Så	kan	den	arkitektoriska	utformningen	av	boenden	leda	till	en	 
	 stimulerande	boendemiljö	med	många	kontaktytor	för	de	äldre
•	 Hur	kan	den	fysiska	miljön	bidra	till	det	friska	och	underlätta	 
	 vardagen	för	personer	med	demens?
•	 Trygghet	i	demensboende	-	lösningar	där	den	äldre	kan	känna	 
 sig fri och behålla sin integritet utan att göra avkall på tryggheten
•	 Utemiljöernas	betydelse	för	välmående	hos	de	äldre	–	innovativa	 
	 sätt	att	se	på	utemiljön	för	äldre	med	demens

Maria Uddén Christina Nilson-Collste
Arkitekt SAR/MSA Arkitekt SAR/MSA
Nyréns Nyréns 
arkitektkontor   arkitektkontor 

Maria	och	Christina		är	arkitekter	SAR/MSA	med	mångårig	erfarenhet	
av	planering	av	bostäder	och	boendemiljöer	för	äldre.	I	sin	planering	
och utformning av demensboenden har man satt fokus på att, tidigt 
i	planeringsprocessen,	få	in	det	som	främjar	det	friska	hos	indivi-
den.	Maria	och	Christina	har	bland	annat	arbetat	med	Solbacken	
demensboende	som	blev	vinnare	av	Östergötlands	arkitekturpris.	
Under anförandet får du chans att öka dina kunskaper om salutogen 
design och hur den arkitektoriska utformningen av demensboenden 
kan	leda	till	en	hälsofrämjande	och	stimulerande	boendemiljö	samt	



fraMtiDeNS BoeNDe fÖr ÄlDre 

en	god	arbetsmiljö	för	personalen.	Du	får	också	höra	om	exempel	på	
lyckad	utformning	av	en	stimulerande	och	trygg	utemiljö.

eXPeRtFÖReLÄsning
15:20 från analogt till digitalt – hur du förankrar,  
planerar och genomför en lyckad övergång till digitala 
trygghetslarm
•	 Vad	innebär	egentligen	teknikskiftet	till	digitala	trygghetslarm?
•	 Hur	förankarar	och	skapar	du	opinion	internt	i	organisationen?
•	 Vad	som	är	viktigt	att	tänka	på	när	du	ska	komma	igång	med	 
 planering, organisation och val av lösning
•	 Erfarenheter	från	Karlskronas	kommuns	pågående	arbete	med	 
 övergång till digitala trygghetslarm

Niclas Brissmalm
Områdeschef digitala trygghetslarm
Sveriges kommuner och landsting  

teknikskiftet till digitala trygghetslarm och digitala larmcentraler 
är	en	högaktuell	fråga	dig	som	ansvarig	för	äldres	bostäder	och	
omsorg.	Under	anförandet	kommer	Niclas	att	berätta	om	vad	över-
gången	till	digitaliserade	trygghetslarm	innebär	och	hur	du	förankrar,	
planerar	och	genomför	detta	skifte.	Niclas	är	områdeschef	digitala	
trygghetslarm	på	SKL	med	ansvar	för	att	vägleda	och	guida	kom-
munerna i deras arbete med implementering av digitala trygghets-
larm.	Han	arbetar	också	på	Karlskrona	kommun	med	att	fortsätta	
utbyggnaden	av	digitala	trygghetslarm	i	kommunen.

16:10 ordföranden sammanfattar konferensen

16:20 konferensen avslutas

Andra konferenser från Ability Partner:

FRamtidens KOntOR Och aRbetssÄtt 
Så förbättrar du effektiviteten och når verksamhets- 
målen genom moderna och aktivitetsbaserade  
arbetssätt 
Konferens	21-22	maj	2014	| Stockholm

FRamtidens sKOL- Och FÖRsKOLemiLjÖeR 
planering och byggnation av flexibla och hållbara skollokaler anpassade för moderna arbetssätt i skolan
Konferens	14-15	oktober	2014 | Stockholm

intresserad av en affärsutställning?
Ability	Partner	erbjuder	ditt	företag	unika	möjligheter	att	stärka	varumär-
ket	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	I	Tel:	08-694	91	00	I	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	för-
måga	att	hantera	förändring,	växa	och	uppnå	goda	resultat.	Genom	att	
lära	känna	dig	och	din	organisations	behov	kan	vi	kontinuerligt	erbjuda	
utbildningar,	seminarier,	konferenser,	events,	nätverk	och	konsultativa	
tjänster	som	hjälper	dig	i	det	dagliga	arbetet	och	stärker	konkurrens-
kraften.

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

Framtidens skol- och förskolemiljöer 2013Att planera skollokaler för varierande behov och förverkliga framtidens  
pedagogiska, flexibla och hållbara skolmiljöerKonferens 27-28 november | scandic HasselbacKen, stocKHolm

Anmäl dig tidigt 
– läs om våra rabatter på baksidan!

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

arrangeras av:

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

anmälan till: FRAMTIDENS SKOL- OCH FÖRSKOLEMILJÖER 2013 Tid & plats 
Konferens 27-28 november 2013Scandic Hasselbacken
Hazeliusbacken 20, StockholmTel: 08-517 343 00 

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

Allmänna villkorPriser och betalningsvillkor Alla priser anges exkl. moms. Betalning sker mot faktura med 30 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 personerAnmäl minst 3 personer så får ni rabatt! Person 3, 4, 5 osv betalar  
endast 4.980 kr för konferensen. 

PERIOD PRIS ORDINARIE  RABATT
Boka senast 28 septemberKonferens  

6.980 kr  8.980 kr  2.000 krBoka senast 15 novemberKonferens  
7.980 kr  8.980 kr  1.000 krBoka efter 15 novemberKonferens  
8.980 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.seE-post: bokning@abilitypartner.seTelefon: 08-694 91 00
Fax: 08-694 91 04
Traditionell post: Ability Partner, Telegrafgränd 5, 111 30 Stockholm
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Konferenskod: OFF1256

99%
av våra kunder  

rekommenderar oss  

– testa du också!

UR INNEHåLLET
•	Strategisk	lokalresursförsörjning	som	ett	effektivt	 planeringsverktyg	för	att	ta	rätt	investeringsbeslut	i	 dagens	snabbföränderliga	samhälle
•	Hur	du	når	en	ökad	effektivitet	och	måluppfyllelse	 för	skollokalerna	genom	en	bättre	samsyn	kring	 ekonomi,	teknik	och	lärmiljö
•	Att	planera	och	bygga	för	optimal	flexibilitet	i	lokalut- nyttjandet	för	att	möta	växlande	behov	av	elevplatser•	 Lösningar	och	metoder	för	kostnadseffektiv	ny-	och	 ombyggnation	för	att	skapa	en	stimulerande	och	trygg	skolmiljö	för	elever	och	lärare
•	Öka	dina	kunskaper	om	aktuell	forskning	om	fysisk	 miljö	och	inlärning	och	hur	du	utformar	framtidens	 multifunktionella	och	pedagogiska	inne-	och	utemiljöer

TALARE OCH PRAKTIKFALLInga Malm,	Chef,	barn	och	utbildningsförvaltningen,	Bollnäs kommun Thomas Eriksson,	Projektledare,	Stockholms stadBengt Olsson, rektor, Stockholms stadEva Hörnblad, lärare, Gröna skolgårdar, Malmö stad Lena Jungmark, landskapsarkitekt, Gröna skolgårdar, Malmö stadPer Berggren, vd, Hemsö Fastighets ABPeter Alvemur,	Projektutvecklare,	Hemsö Fastighets ABPetra Lökkeberg, rektor, Vittra BrotorpKristian Grimsbo,	Marknadschef,	FlexatorStefan Östman, arkitekt, Liljewall arkitekter Madeleine Nordenknekt, arkitekt, Liljewall arkitekterBjörn Sundberg,	Kapacitets-	och	investeringsansvarig,	Järfälla kommunKah Slenning Carlstam,	Barn-	och	utbildningsdirektör,	Järfälla kommunIngela Johansson,	Affärsområdeschef,	NirasAnna Möll, lokalplanerare, Trollhättans stadMalin Svensson,	Förskolechef,	Trollhättans stad

SPECIELLT INBJUDENKasper Kjeldgaard Stoltz, cand.paed i didaktik,	med	specialinriktning	relationen	mellan	arkitektur,	rum	och	didaktisk [RUMMETS SPROG] Centrum for analyse og design af læringsrum og læringsmiljøer
SPECIELLT INBJUDENGeir Odd Målsnes
arkitekt 
LINK Arkitektur

SPECIELLT INBJUDENMarie Myrup Staalsø
arkitekt 
JJW Arkitekter

ORDFÖRANDE 
Christer Gunnarsson 
Sakkunnig,	utbildningsförvaltningen Linköpings kommun

Citat från våra tidigare konferenser”Jag skulle rekommendera dessa två dagar””Bra och engagerade föreläsare med stor förankring i verkligheten. Många bra nya uppslag att ta med sig från dessa två dagar””Bland det bästa jag har varit på”

Under konferensen ”Framtidens skol- och förskolemiljö” får du:
•	Ökade	kunskaper	om	strategisk	lokalresursplanering	och	lokalanvändning av lokaler för skolan och förskolan•	 Uppdatera	dig	om	det	senaste	inom	planering	och	lösningar	för maximal flexibilitet i lokalerna i syfte att möta växlande behov

•	Metoder	och	arbetssätt	för	att	nå	en	ökad	effektivitet	 och måluppfyllelse för skollokalerna och hur du arbetar  strategiskt med ekonomi, teknik och lärmiljö
•	 Idéer	till	hur	du	genom	mindre	förändringar	kan	öka	 kapaciteten i befintliga förskolelokaler
•	 Fördjupa	dina	kunskaper	inom	kostnadseffektiv	byggnation	av framtidens skolhus
•	 Lyssna	till	erfarenheter	av	ombyggnation	av	skolhus	till	 stimulerande och trygga skolmiljöer
•	 Få	veta	mer	om	hur	du	skapar	inspirerande,	trygga	och	pedagogiska utemiljöer för förskola-skola
•	Öka	dina	kunskaper	om	aktuell	forskning	om	fysisk	miljö	och	inlärning och hur du utformar framtidens multifunktionella och pedagogiska inne- och utemiljöer

Läs mer om våra övriga evenemang på www.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 återkommande kunder. 
För mer information om Ability Partner eller detta evenemang, kontakta 
oss via telefon 08-694 91 00.

Intresserad av en affärsutställning?
Ability Partner erbjuder ditt företag unika möjligheter att stärka varumär-
ket 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	I	Tel:	08-694	91	00	I	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

Anna Möll 
Malin SvenssonLokalplanerare FörskolechefTrollhättans stad Trollhättans kommunFör att möta ett ökat antal förskolebarn och längre fram öppna upp för fler platser inom grundskolan har Trollhättans stad med enkla medel byggt om en grundskola och skapat en flexibel och modern förskola.	Under	anförandet	kommer	Anna	och	Malin	att	berätta	om	ombyggnationen och hur man har arbetat utifrån konceptet ”Design med omtanke” där man arbetar behovsstyrt och nära verksamheten med fokus på de aktiviteter och den dynamik som man vill uppnå i lokalerna. Du kommer också att få höra hur man har förnyat försko-lans utemiljöer till att passa såväl de yngre som de äldre barnen.

EXPERTANFÖRANDE15:50 Skolbyggnation och Offentlig-Privat-Samverkan  – kan det vara en väg att gå för att nå långsiktigt håll-bara skollokaler?
•	 Exempel:	Persbråten,	Oslo	–	en	OPS-modell	som	lett	till	nytt	  fokus och beslut under planläggningsfasen
Ombyggnation av skolmiljöer – vad krävs för att om-byggnation och kombination mellan nytt och gammalt ska resultera i kvalitativa skolmiljöer? •	 Exempel:	Midtbygda	barneskole,	Röyken	kommun	-	utmanande	  miljö med stimulerande interiör och landskap

Geir Odd Målsnes
Arkitekt
LINK Arkitektur, Norge

Geir är partner och grundare av LINK arkitektur som i dag är en av de största arkitektbyråerna i Skandinavien med runt 300 anställda, som arbetar inom alla typer av arkitektområden såsom arkitektur, interiör, landskap och planläggning. Under de senaste 12 åren har LINK arkitektur fått möjligheten att formge och utveckla många skolmiljöer. Geir har arbetat mycket med skolor, speciellt i den inledande fasen och under anförandet kommer han att berätta om projekt som är genomförda utifrån olika pedagogiska plattformar och riktlinjer, fram till brukarbaseade lärmiljöer.
16:40 Ordföranden sammanfattar konferensen
16:50 Konferensen avslutas

Konferens  
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Efternamn 

 e-post adress Befattning 
Avdelning 
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Fax 

Företag / organisation 
Adress 

  Post nr 
Ort

Tel växel 
Bransch 

Antal anställda

Ability Partner samarbetar med PARPAR 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.

ability partner.indd   1

2011-02-09   14.15

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

Källa: JJW Arkiteter

Ur innehållet
•	 Framtidens	kontor	och	arbetssätt	–	senaste	forskningen,	trenderna	

och	utvecklingen	vad	gäller	nya	arbetssätt	och	kontorslösningar

•	 Hur	du	skapar	ökad	effektivitet,	lönsamhet	och	medarbetar-	

engagemang	genom	att	skapa	ett	kontor	och	nya	arbetssätt	som	

stöttar	organisationens	övergripande	mål	och	arbetsprocesser

•	 Så	kartlägger	du	vilket	arbetssätt	och	vilken	lokalutformning	som	

passar	din	organisation	och	era	mål	bäst

•	 Så	skapar	du	kreativa	och	goda	arbetsmiljöer	som	möjliggör	både	

individuellt	arbete,	samarbete	i	grupper,	möten	etc

•	 Nya	sätt	att	arbeta	–	så	förankrar	du	organisationsförändringen	

och	skapar	en	effektiv	förändringsprocess

•	 Att	öka	attraktionskraften	och	behålla	de	bästa	medarbetarna		

–	vilka	krav	ställer	det	på	framtidens	kontor,	arbetssätt	och		

ledarskap?•	 Hur	du	skapar	en	mer	lärande	arbetsmiljö	där	effektivt	samarbete		

och	samverkan	är	kritiska	framgångsfaktorer	

•	 Hur	leder	du	som	chef	effektivt	i	en	virtuell	aktivitetsbaserad		

organisation	som	bygger	på	digital	snarare	än	fysisk	närvaro	

Framtidens kontor  

och arbetssätt

– så förbättrar du effektiviteten och når verksamhetsmålen genom moderna 

och aktivitetsbaserade arbetssätt

Konferens och mötesplats den 28-29 januari 2014 | stocKholm

Anmäl dig tidigt	
–	läs	om	våra	rabatter	på	baksidan!

BeGrÄnSAt AntAl DeltAGArPlAtSer – AnMÄl DiG iDAG!

www.abilitypartner.se I Telefon	08-694	91	00	I bokning@abilitypartner.se

Arrangeras	av:

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

Anmälan	till: Framtidens kontor och arbetssätt

Tid & plats 
Konferens 28-29 januari 2014 

lundqvist & lindqvist Klara strand

Klarabergsviadukten 90, stockholm

tel: 08-698 87 00Boende 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 bokningar

anmäl mer än 2 personer från samma organisation så betalar person

3, 4, 5 osv endast 6.980 kr för konferensen. obs! priserna är exkl. moms. 

PERIOD 

PRIS 
ORDINARIE  RABATT

Boka senast 22 november

Konferens  

9.980 kr  11.980 kr 

2.000 kr

Boka senast 20 december

Konferens  

10.980 kr  11.980 kr  

1.000 kr

Boka efter 20 december

Konferens  

11.980 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: inf1266

ÖVriGA tAlAre OCh PrAKtiKFAll

Christina Bodin-Danielsson, Arkitekt	SAR/MSA,	Tekn.	Doktor, 

Brunnberg & Forshed Arkitekter

Maria Forsell,	HR-Manager,	Volvo Cars

heléne lidström,	Projektledare	–	Aktivitetsbaserat	arbetssätt,	Microsoft

Jennica lenning,	Projektledare	”New	Ways	of	Working”,	Swedbank

Britt lindqvist,	Utvecklingschef, Vasakronan

ingrid höög,	VD,	Wise Professional

Pernilla Widlund,	Förändringsledare,	Skanska AB

Marco Checchi,	Affärschef, BSK Arkitekter

Pia l Stider,	HR-Strateg,	Försäkringskassan

Mats Bohman,	Administrativ	Direktör,	nacka kommun

OrDFÖrAnDe
Jonas Falk Arkitekt	M.Arch		

Strategisk Arkitektur 
SPeCiellt inBJUDen

Jonas hurtigh Grabe 

Chef	Skandinavien		
Veldhoen

SPeCiellt inBJUDen

luc Kamperman 
Partner		Veldhoen

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.

ability partner.indd   1

2011-02-09   14.15

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

Läs mer om våra övriga evenemang på 

www.abilitypartner.se

Goda skäl att delta på konferensen:

•	 Möjlighet	att	uppdatera	dig	avseende	de	viktigaste	trenderna	och	 

 utvecklingen kring framtidens arbetssätt och kontorsmiljöer

•	 Få	möjlighet	att	få	ta	till	dig	den	senaste	forskningen	kring	framtidens	 

 ledar- och medarbetarskap i flexibla och aktivitetsbaserade kontors- 

 miljöer och arbetssätt
•	 Lär	dig	mer	om	hur	du	kan	arbeta	med	att	kartlägga	behoven	av	att	 

 introducera nya sätt att arbeta på

•	 Ta	del	av	hur	andra	organisationer	har	arbetat	praktiskt	med	att	 

 införa ett aktivitetsbaserat arbetssätt

•	 Du	får	ökad	kunskap	till	hur	du	kan	arbeta	med	organisations- 

 förändring och få med alla medarbetarna på tåget

•	 Få	insikt	i	hur	effektiv	lokalutformning	kan	stötta	nya	sätt	att	arbeta	 

 på och bidra till såväl ökat trivsel som effektivitet

•	 Du	får	ökad	kunskap	kring	hur	du	genom	att	ändra	sättet	att	arbeta	 

 på och utformning av ny kontorsmiljö kan attrahera de bästa medar- 

 betarna samt behålla dem

•	 Praktiska	exempel	på	hur	du	kan	mäta	och	styra	arbetet	i	en	flexibel	 

 och virtuell arbetsmiljö
•	 Lär	dig	om	hur	du	vid	stora	förändringsprocesser	sätter	 

 människan i centrum för att få bästa möjliga måluppfyllelse 

•	 Möjlighet	att	lära	dig	mer	om	hur	modern	digital	teknik	kan	stötta	ett	 

 mer mobilt och aktivitetsbaserat arbetssätt 

•	 Lär	dig	undvika	fallgroparna	vid	införandet	av	ett	aktivitets-baserat	 

 arbetssätt •	 Nätverka	och	utbyta	erfarenheter	med	kollegor	från	hela	landet!

Om Ability Partner
ability partners vision är att förbättra individers och organisationers 

förmåga att hantera förändring, växa och uppnå goda resultat. 

Genom att lära känna dig och din organisations behov kan vi 

kontinuerligt erbjuda utbildningar, seminarier, konferenser, events, 

nätverk och konsultativa tjänster som hjälper dig i det dagliga 

arbetet och stärker konkurrenskraften.

ability partner verkar på den nordiska marknaden utifrån ambi-

tionen att erbjuda evenemang som ger mest värde för pengarna 

samt att ha 100 % nöjda och återkommande kunder. för mer 

information om ability partner eller detta evenemang, kontakta oss 

via telefon 08-694 91 00.

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 i tel: 08-694 91 00 i 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

Nytt tillfälle av succékonferensen  

– fullbokad i oktober!



Anmälan till: fraMtiDeNS BoeNDe fÖr ÄlDre

tid & plats 
Konferens 27-28	augusti	2014
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	30	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 16 maj
Konferens		 6.980	kr		 8.480	kr	 1.500 kr

Boka senast 27 juni
Konferens		 7.680	kr		 8.480	kr	 800 kr

Boka efter 27 juni
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:	OFF1282

Förnamn efternamn  e-post adress 

Befattning Avdelning   

telefon Fax

Företag / organisation Adress   

Post nr Ort

Tel	växel	 Bransch	 Antal	anställda

99%
av våra kunder  

rekommenderar oss  

– testa du också!

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.

ability partner.indd   1 2011-02-09   14.15

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


