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Arrangeras av:

Anmäl dig tidigt 
– läs om våra rabatter på baksidan!

SEPARAT BOKNINGSBAR FÖRDJUPNING 19 NOVEMBER

Socioekonomisk resursfördelning i praktiken
- träffsäker metod för likvärdighet och effektivitet
Under ledning av Boel Vallgårda, Uppdragsstrateg, Uppsala kommun

EKONOMISTYRNING FÖR  
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 
För likvärdighet, effektivitet och kvalitet i skolan 
KONFERENS 18-19 NOVEMBER • SCANDIC HASSELBACKEN, STOCKHOLM

UR INNEHÅLLET 

 Ekonomistyrning som leder till skolutveckling – effektiva  
strategier för en rättvis fördelning och kvalitet i skolan

 Behovsanpassat resursfördelningssystem som stöder  
verksamhetsutveckling och ökad måluppfyllelse

 Rätt fördelning för nyanlända – så styr vi resurserna dit de  
gör som mest nytta 

 Strategisk lokalresursplanering i praktiken – så lyckas du  
optimera lokalanvändningen 

 Skolpeng och friskolor – så undviker du överklaganden

 Att kommunicera ekonomi – konkreta verktyg för att  
strukturera tydliga och pedagogiska budskap kring ekonomi

ÖVRIGA TALARE OCH PRAKTIKFALL

Karin Jönsson 
Avdelningschef ekonomi,  
utbildningsförvaltningen 
Landskrona stad 

Mattias Wald 
Avdelningschef ekonomi och  
planering, utbildningsförvaltningen 
Landskrona stad

Marie Alkvist-Carlsson 
Biträdande förvaltningschef 
Göteborgs Stad Utbildning 
Göteborgs stad

Gunilla Axenbo 
Ekonomichef, utbildningsförvaltningen 
Stockholms stad

Christer Blomkvist 
Chef för uppföljningsenheten 
utbildningsförvaltningen 
Stockholms stad

Lena Henlöv 
Ekonomichef, utbildningskontoret 
Södertälje kommun

Monica Sonde 
Verksamhetschef för grundskolan 
Södertälje kommun

Andreas Nisser 
Fastighetschef för- och grundskolor 
AcadeMedia

Per Törnvall 
Ekonomidirektör, kommunlednings-
kontoret, Uppsala kommun

Mats Linde 
Förvaltningschef, barn- och ungdoms-
förvaltningen, Kalmar kommun

Paul Falkenstam 
Förvaltningsekonom  
Älmhults kommun

Resursfördelning som verktyg  
för resultatutveckling och en  
mer likvärdig utbildning
Roger Niklewski 
Utredare, Skolinspektionen 

Så ser Skolverket på  
kommunernas resursfördelning
Henrik Bengtsson  
Undervisningsråd, Skolverket 

Statlig ersättning för asylsökande  
elevers skolgång – rätt prognos  
och rätt ersättningsnivå 
Annica Ring 
Expert, Migrationsverket

Lär dig kommunicera ekonomi  
– räkna med retoriken
Christina Davisson 
Språkvetare och retorikexpert

SPECIELLT INBJUDNA



ONSDAG 18 NOVEMBER 2015

08.30 Registrering, kaffe och smörgås

09:00 Konferensen inleds

SPECIELLT INBJUDEN  
– Har du koll på vilka insatser som leder till framgång?
09:10 Resursfördelning som verktyg för resultatutveck-
ling och en mer likvärdig utbildning
• 1 år med den nya tillsynsmodellen – hur granskar skolinspektionen 

kommunens resursfördelning vid tillsynen?
• Effektiva strategier för att motverka segregationens negativa  

effekter inom grundskolan ur ett ekonomiskt perspektiv
• Uppföljning av resursfördelning – hur kan du tydliggöra samband 

till eventuella effekter i måluppfyllelse?
• Resursfördelning i kvalitetsarbetet – så kan ett kraftfullt resursför-

delningssystem kombinerat med ett långsiktigt utvecklingsarbete 
förbättra resultat av satsade resurser 

• Hur träffsäker är din fördelningsmodell? Om vikten av årlig upp-
följning av vad ersättningen leder till och samband mellan resultat 
och tilldelade resurser från år till år

Roger Niklewski
Utredare
Skolinspektionen

Skolinspektionen har identifierat utvecklingsområden som är direkt 
förknippade med resursfördelningssystemet och många kommuner be-
höver förbättra uppföljningen och utvärderingen av resursfördelningen. 
Men hur? Under denna föreläsning kommer Roger Niklewski gå igenom 
hur skolinspektionen ser på resursfördelning och förbättringsområden. 
Roger har arbetat på Skolinspektionen sedan starten 2009 och dess-
förinnan på bla Skolverket och som förvaltningschef i Lunds kommun 
och Malmö stad. 

10:00 Förmiddagskaffe och nätverkande

EXPERTANFÖRANDE
10:30 Så ser Skolverket på kommunernas resurs- 
fördelning
• Hur stora resurser satsar kommunerna på grundskolan?
• På vilket sätt fördelar kommuner resurserna till grundskolorna? 
• Finns det några förklaringar till varför skillnaderna är så stora  

mellan kommuner vad gäller resursernas storlek och hur  
resurserna fördelas mellan skolor?

• Hur har resursfördelningen förändrats de senaste åren i  
kommunerna?

• Hur följer kommunerna upp att resursfördelningen fungerar? 
• Vilka övriga faktorer är viktiga för en effektiv resursfördelning?

Henrik Bengtsson
Undervisningsråd 
Skolverket

Henrik Bengtsson är undervisningsråd på Skolverkets enhet för 
analys och utredning. Han har varit projektledare för två regerings-
uppdrag om resursfördelning i grundskolan och rapporterna 
Resursfördelning till grundskolan - rektorers perspektiv; Kommu-
nernas resursfördelning till grundskolor. Under denna föreläsning 

presenterar Henrik slutsatser, jämförelser och framgångsfaktorer för 
en effektiv resursfördelning.

EXPERTANFÖRANDE
11:30 Statlig ersättning för asylsökande elevers skol-
gång – rätt prognos och rätt ersättningsnivå 
• Hur fungerar Migrationsverkets nya e-tjänst Melker?
• Vilka bidrag finns att söka för asylsökande elever och ensam-

kommande barn?
• Så gör du en korrekt digital ansökan om statliga ersättningar 
• Lista för ensamkommande barn – så underlättar e-tjänsten för en 

mer rättvisande prognostisering 
• Viktiga lärdomar kring vanliga misstag för kommuner – så slipper 

du dikeskörningarna

Annica Ring 
Expert
Migrationsverket

Annica Ring är expert inom mottagningsområdet och projektledare 
för Migrationsverkets e-tjänst, Melker, för kommuner och landstings 
statliga ersättningsansökningar.

12:20 Lunch

PRAKTIKFALL
13:20 Ekonomistyrning som leder till skolutveckling  
– långsiktiga strategier för en rättvis fördelning
• Vår socioekonomiska modell – så tänkte vi då och så tänker  

vi nu 
• Hur styr vi för att främja en helhetssyn på elevers lärande?
• Målstyrning – aktiv prioritering av uppdrag och mål till rätt  

organisatorisk nivå
• Hur skapas incitament, drivkraft och en vilja att förändra och 

förbättra?
• Planering och uppföljning för att kvalitetssäkra resultat och som 

underlag för förbättringsarbete

Marie Alkvist-Carlsson
Biträdande förvaltningschef på Göteborgs Stad Utbildning
Göteborgs stad

Marie Alkvist-Carlsson är biträdande förvaltningschef/ekonomichef 
på Utbildningsförvaltningen i Göteborg Stad. Hon har lång erfaren-
het av resursfördelning och kommer under denna föreläsning att 
dela med sig av sina erfarenheter kring detta och hur Göteborgs 
stad genom aktiv målstyrning skapar drivkraft och incitament som 
leder till verklig skolutveckling.

PRAKTIKFALL – Så vände vi en negativ trend!
14:10 Behovsanpassat resursfördelningssystem som 
stöder verksamhetsutveckling och ökad måluppfyllelse 
• Strategiplan och systematisk uppföljning – så riggar du organisa-

tionen för ett nytt grepp om måluppfyllelsen
• Har du koll på läget? – så har en bred och långsiktig satsning ökat 

kontrollen och skapat en helhet från KF ut till verksamhetsnivå
• Hur styr vi pengarna rätt? Här är våra grundprinciper för resurs-

fördelning och kompetenshöjande medel
• Mobilisering & samverkan – så skapar du en aktiv dialog och 

ökad förståelse kring resursfördelning
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EKONOMISTYRNING FÖR UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
För likvärdighet, effektivitet och kvalitet i skolan 
18-19 november • Scandic Hasselbacken, Stockholm



Karin Jönsson  
Avdelningschef ekonomi 
Landskrona stad

Mattias Wald
Avdelningschef ekonomi och planering                               
Landskrona stad  

Så här tycker skolinspektionen om Landskrona kommun. ”Landskrona 
kommun illustrerar hur en kommun genom en bred och långsiktig 
satsning för att utveckla verksamheten tycks kunna vända en negativ 
trend och öka måluppfyllelsen. De har ett resursfördelningssystem 
som tar hänsyn till elevernas förutsättningar. Genomtänkt mottagande 
av nyanlända barn och elever med noggrann kartläggning och uppfölj-
ning av kunskapsutvecklingen. Mobilisering av flera olika kommunala 
förvaltningar till stöd för skolan. Samverkan med andra kommuner, 
region Skåne, universitet och högskola.” Källa: skolinspektionen

15:00 Eftermiddagskaffe och nätverkande

PRAKTIKFALL
15:30 Rätt fördelning för nyanlända – så styr vi  
resurserna dit de gör som mest nytta
• Resursfördelning för socioekonomisk kompensation och för 

nyanlända
• Nyanlända elever och prognostisering – så här gör vi för att ha 

beredskap att ta emot nyanlända elever
• Hur säkerställer vi att resurserna används där de gör som bäst 

nytta? Gemensam modell för långsiktigt systematiskt kvalitets-
arbete

• Att förändra förutsättningar – framgångsfaktorer för ett resurs-
effektivt mottagande av nyanlända i skolan

Lena Henlöv
Ekonomichef,  
utbildningskontoret
Södertälje kommun

Monica Sonde
Verksamhetschef för  
grundskolan
Södertälje kommun

Södertäljes kommunala skolor har lyckats vända en trend av sjunkande 
betyg samtidigt som antalet nyanlända elever har ökat. På ett år har  
Södertäljes skolor klättrat 74 platser och Södertälje är en av fem  
kommuner som fyra år i rad förbättrat sina resultat enligt SKL’s rapport 
Öppna jämförelser– grundskola 2015. Utmaningarna är dock många. 
Södertälje är en av de kommuner i landet som tar emot flest nyanlända 
i dagsläget. Att styra en verksamhet där det en helt vanlig måndag kan 
dyka upp 40 nyanlända barn till som ska börja skolan är inte enkelt. Men 
Södertälje har utvecklat en spetskompetens inom detta. På denna före-
läsning får du ta del av hur de genom tydlig styrning och än mer tydlig 
uppföljning lyckas styra resurser för bästa möjliga skolresultat.

PRAKTIKFALL – Investeringar i skolmiljön – möjligheter 
och utmaningar ur ett fastighetsperspektiv
16:30 Strategisk lokalresursplanering i praktiken  
– så lyckas du optimera lokalanvändningen 
• Så skapas ett fastighetsbestånd som möter dagens och  

framtidens pedagogiska krav
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• Hur skapas hög kvalitet och ändamålsenlighet till ett pris som är 
förenligt med elev/skolpeng?

• Nyckelfaktorer för långsiktighet och hållbarhet – effektiva  
metoder för att undvika tomma lokaler och onödiga kostnader

• Nyetableringsprocess – framgångsfaktorer för att säkra projekten 
• Hur planerar du för framtidens lokalbehov och vad är egentligen 

optimal flexibilitet?

Andreas Nisser
Fastighetschef för- och grundskolor 
AcadeMedia

Det finns mycket att vinna på att arbeta smartare med resurs-
optimering vad gäller lokalkostnader men det är inte alltid enkelt och 
självklart. AcadeMedia, ett av Sveriges största utbildningsföretag är 
riktigt duktiga på detta och har lyckats hitta smarta och kostnads-
effektiva lösningar som möjliggör bästa möjliga verksamhetsnytta. 
Missa inte denna föreläsning som ger dig många nya infallsvinklar på 
smart och strategisk lokalresursplanering för skola och skolmiljöer.

17:20 Konferensens första dag sammanfattas

17:30 Konferensen första dag avslutas

TORSDAG 19 NOVEMBER 2015

08:00 Registrering, kaffe och smörgås

08:30 Konferensens andra dag inleds

08:40 Optimerad resursfördelning baserat på elevernas  
förutsättningar – så gör Sveriges största förvaltning 
• Stockholms modell för socioekonomisk resursfördelning  

– svårigheter och lärdomar
• Så tar vi fram en kartläggning av hur resurser används och vilka 

prioriteringar som kan leda till bäst resultat

Gunilla Axenbo  
Ekonomichef, Utbildningsförvaltningen
Stockholms stad

Christer Blomkvist
Chef för uppföljningsenheten
Stockholms stad

Hur använder skolorna de resurser som fördelas och hur kan vi veta 
vilka prioriteringar som kan leda till de bästa resultaten? Detta är något 
som Stockholms stad tänker ta reda på och därför kartlägger. På 
denna föreläsning får du ta del av hur denna kartläggning görs och 
vilka resultat som förväntas. Dessutom får du ta del av hur Stockholms 
stads modell för socioekonomisk resursfördelning är utformad.

PRAKTIKFALL
09:10 Resursfördelning för likvärdiga förutsättningar 
och goda resultat
• Socioekonomisk resursfördelning för ett effektivt skolsystem 
• Hur görs man en rättvis fördelning mellan skolorna?
• Parametrar för socioekonomisk fördelning
• Struktur för uppföljning och analys – vad kan du lära av siffrorna?

EKONOMISTYRNING FÖR UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
För likvärdighet, effektivitet och kvalitet i skolan 
18-19 november • Scandic Hasselbacken, Stockholm



Per Törnvall
Ekonomidirektör
Uppsala kommun

Per Törnvall har mer än 15 års erfarenhet som tjänsteman inom kom-
munal verksamhet och arbetar just nu som ekonomidirektör på kom-
munledningskontoret, Uppsala kommun. Per är också medförfattare 
till ett antal SKL-skrifter med temat styrning och ledning och medver-
kade i SNS-programmet ”Från välfärdsstat till välfärdssamhälle”.

PRAKTIKFALL – Skolpeng & friskolor 
10:00 Vad gör vi med de ökade antalet överklaganden 
och hur hanterar man komplexiteten kring rättvise-
aspekterna på bästa sätt?
• Resursfördelningsmodeller gentemot friskolor 
• Så beslutar vi om tilläggsbelopp till friskolor och så fördelas mot-

svarande resurser till de kommunala skolorna
• Att tänka på för att utforma korrekta beslutsunderlag 
• Hur gör man fördelningsmodellen rätt från början för att undvika 

överklaganden?

Paul Falkenstam
Förvaltningsekonom
Älmhults kommun

Att fördela resurser rättvist och på lika villkor både gentemot friskolor 
och kommunala skolor är lättare sagt än gjort. Överklaganden från 
friskolor ökar dramatiskt och kräver väldigt mycket av både tid, kraft 
och resurser när de väl är ett faktum. Älmhults kommun har haft ett 
antal överklaganden mot sig som givit dom möjligheten att analysera 
och säkerställa att fördelningsmodellen är rätt från början – för att 
slippa allt krångel med överklaganden. Är era modeller vattentäta? 
På denna föreläsning får du ta del av Paul Falkenstams erfarenheter 
kring hur man ser till att allt blir rätt från början.

10:30 Förmiddagskaffe och nätverkande

PRAKTIKFALL
11:00 SALSA som svänger – effektiv ekonomistyrning i  
praktiken
• Vilka parametrar är viktiga för en hållbar budget? – så utvecklar 

du dina budgetprocesser för att bli mer differentierad efter behov 
och utmaningar

• Hur bygger du tillförlit i dina siffror för rätt beslut och effektivt 
utnyttjande av resurser?

• Att hantera utmaningen med att styra intäkters snabbrörlighet 
kontra kostnadernas trögrörlighet

• Så skapar du en röd tråd i din ekonomistyrning – från fullmäktige 
ut i verksamheterna 

Mats Linde
Förvaltningschef
Kalmar kommun

Kalmar fördelar sedan flera år resurserna inom skola och förskola 
efter socioekonomiska bakgrundsfaktorer. I skolinspektionens 
rapport ”Kommunernas resursfördelning och arbete mot segrega-
tionens negativa effekter i skolväsendet” lyfts Kalmar fram som en 
av två kommuner av trettio som har ett väl fungerande resursför-
delningssystem. Mats Linde är förvaltningschef i Kalmar kommun 
och har arbetat inom utbildningssektorn i över tjugo år. Han har 
erfarenhet från både högskola och kommunal organisation och en 
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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.

fråga som alltid engagerat honom är effektiv resursfördelning. Under 
denna föreläsning får du ta del av Mats erfarenheter och Kalmars 
framgångsrika arbete med resursfördelning.

SPECIELLT INBJUDEN  
– Lär dig kommunicera ekonomi – räkna med retoriken!
11:40 Konkreta verktyg för att strukturera tydliga och 
pedagogiska budskap kring ekonomi
• Hur inger du förtroende?
• Hur sätter du ord på dina siffror?
• Hur gör du för att säga mycket på kort tid?
• Hur förklarar och kommunicerar du ekonomi så att andra förstår?

Christina Davisson
Språkvetare och retorikexpert 

Pengar är ett laddat ämne – inte minst när vi har delade meningar 
om hur de ska användas för att förverkliga visioner och nå verksam-
hetsmål. Då räcker det inte med sakkunskap. Det räcker inte med 
torra fakta heller. Det räcker inte ens att räkna rätt. Du och dina ord 
måste vara kopplade till verksamhetens kärnvärden för att få tyngd 
och trovärdighet.Christina Davisson är språkvetare och retorikexpert 
och har under 4 år arbetat som lärare i retorik och praktisk svenska 
vid Stockholms universitet. Hon har 14 års erfarenhet av att trimma 
muntliga presentationer åt nyckelpersoner i både näringsliv och 
offentlig sektor. Christina är specialiserad på att gå på djupet och 
göra det svåra enkelt och roligt. Hon är även författare till boken 
Rampfeber och konsten att hantera den.

12:30 Konferensen sammanfattas och avslutas

12:40-13:30 Lunch för fördjupningens deltagare

13:30-16:45 FÖRDJUPNING

SOCIOEKONOMISK RESURSFÖRDELNING 
I PRAKTIKEN – TRÄFFSÄKER METOD FÖR 

LIKVÄRDIGHET OCH EFFEKTIVITET 
Under ledning av Boel Vallgårda, Uppdragsstrateg,  
Uppsala kommun
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SEPARAT BOKNINGSBAR FÖRDJUPNING 18 NOVEMBER            Begränsat antal platser!

Socioekonomisk resursfördelning i praktiken
- träffsäker metod för likvärdighet och effektivitet

Är du helt hundra på att ni fördelar era resurser på rätt grunder? Som ansvarig för resursfördelningen till skolorna skall du vara det. En  
av grundbultarna i det svenska skolsystemet är likvärdighetsprincipen och sedan skollagen skärptes ställs nu ännu tydligare krav på  
kommunerna att utbildningen ska vara kompenserande. Men hur många faktorer ska man använda för att skatta skillnaderna mellan  
skolorna? Hur stor ska omfördelningen vara och hur skapar man förståelse och acceptans för olika sätt att fördela resurserna, även på  
de skolor som får mindre pengar än andra? Det gäller också att följa upp att resurserna används effektivt men har du rätt verktyg? 

Frågorna kring hur man lyckas med detta i praktiken är många och komplexa. På denna fördjupning får du en ordentlig genomgång av 
vad du behöver ta i beaktning och hur du ska gå tillväga, när du tar fram förslag och beslut ska tas om en fördelningsmodell baserad på 
socioekonomiska faktorer. 

UR INNEHÅLLET

8 steg för en optimal socioekonomisk resursfördelning 

1. Vilka systematiska skillnader i den socioekonomiska elevsammansättningen och vilka faktiska omständigheter behöver du ta i beaktning?

2. Vilken modell ska ni välja? Så tar du fram en modell för att beräkna skillnaderna i behov som passar just din kommun

3. Landsbygdsskolor och nyanlända elever – behövs separata modeller för vissa saker?

4. Hur avgör du graden av omfördelning – hur mycket mer pengar ska den ena skolan ha jämfört med den andra?

5. Hur skapar du en tillräcklig omfördelning? Effektiva sätt att optimera omfördelningen med en begränsad pott

6. Legitimitet – så skapar du förståelse och acceptans för kommunens sätt att fördela resurserna

7. Effektivitet – så följer du upp vad de tilldelade resurserna leder till

8. Träffsäkerhet – så följer du upp om modellen fungerar som tänkt och så hanterar du eventuella justeringar och omfördelningar

UNDER LEDNING AV
Boel Vallgårda
Uppdragsstrateg 
Uppsala kommun  

Boel har 25 års erfarenhet av socioekonomisk resursfördelning till förskola, grundskola, gymnasieskola och äldreomsorg i Uppsala. Hon 
bistår även andra kommuner vid framtagande av fördelningsmodeller och är författare till SKL:s skrift Socioekonomisk resursfördelning till 
skolor – så kan kommunen göra, som uppmärksammas positivt i Skolverkets lägesbedömning 2015.

Hålltider

13:30 Fördjupningen inleds 
16:45 Fördjupningen avslutas

Vi bryter passet för eftermiddagskaffe.
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Konferenskod: OFF1344

 Konferens   Fördjupning

Förnamn Efternamn  e-post adress 

Befattning Avdelning   

Telefon Fax 

Företag / organisation Adress   

Post nr Ort

Tel växel Bransch Antal anställda

Anmälan till: EKONOMISTYRNING FÖR UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Tid & plats 
Konferens 18-19 november 2015
Fördjupning 19 november 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
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 4.980 kr exkl. moms för konferensen och 2.480 kr för
fördjupningspasset.

PERIOD PRIS ORDINARIE  RABATT
Boka senast 25 september
Konferens  6.480 kr 7.480 kr 1.000 kr
Fördjupningspass  2.980 kr 3.780 kr 800 kr

Boka senast 6 november
Konferens  6.980 kr 7.480 kr 500 kr
Fördjupningspass 3.480 kr 3.780 kr 300 kr

Boka efter 6 november
Konferens  7.480 kr - -
Fördjupningspass 3.780 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 99%

av våra kunder  

rekommenderar oss  

– testa du också!

Intresserad av en affärsutställning?

Ability Partner erbjuder ditt företag unika möjligheter att stärka 
varu-märket 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!

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


