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FRAMTIDENS LSS 2022

Så utvecklar du en kvalitativ och rättssäker funktionsstödsverksamhet
som svarar upp mot nya behov
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KONFERENS 15 SEPTEMBER 2022 I STOCKHOLM ELLER DIGITALT
UR INNEHÅLLET
Framtidens LSS – så stärker du organisationen och arbetssätten för att möta nya behov
Juridiken kring LSS – nya ändringarna i LSS om personlig assistans samt aktuell tillämpning av LSS och
närliggande lagar
Utveckling av personalens kompetens – så rustar du teamet så att de kan arbeta kvalitativt och möta den
enskildes behov
Proaktiv och hälsofrämjande LSS – forskningsbaserade arbetssätt som främjar hälsa hos
personer med intellektuell funktionsnedsättning
Delaktighet på alla plan – strategier för att öka individens inflytande över sin egen levnadssituation
Kunskapsbaserad LSS – så skapas en verksamhet som är organiserad runt individen och där alla arbetar
från ett pedagogiskt förhållnings- och arbetssätt
Missbruk, psykisk ohälsa och kognitiva svårigheter – så säkrar du ett gott stöd till individer med komplexa behov

TALARE
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Uppsala kommun
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Björn Lind
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TORSDAG 15 SEPTEMBER

10:55-11:20 KAFFE OCH NÄTVERKANDE
11:20-12:00 PRAKTIKFALL

08:30-09:00 REGISTRERING

Registrering, kaffe, te och smörgås
09:00-09:10 INLEDNING

Konferensens moderator George Rein, Leg. psykolog,
handledare och utbildare, Psykologkonsult hälsar
välkommen och inleder konferensen
09:10-09:45 EXPERTANFÖRANDE

Framtidens LSS, insatser och stöd – hur svarar vi upp
mot behoven?

Lagändringarna i LSS – hur bedöms rätten till
personlig assistans och vilka blir konsekvenserna för
verksamheterna?
• Lagändringarna i LSS som utmönstrar ingående kunskaper
samt inför föräldraavdrag - vad innebär detta i praktiken vid
bedömningen av rätten till personlig assistans?
• Stärkt rätt till personlig assistans vid behov av egenvård - vad
innebär det?
• Vilka ekonomiska konsekvenser, utöver vad som anges i
förarbetena, får lagändringen för kommunerna?

• Vem är vi till för och hur ser behoven ut?

• Personlig assistans och förhållandet till andra insatser enligt LSS
och SoL

• Hur upplever personer med LSS-insats de stöd som de får?

• Förutsättningarna för att få personlig assistans

• Vilken kompetens krävs för att utföra uppdraget?
• Hur kan vi ta ett helhetsgrepp kring LSS och skapa en kvalitativ
och rättssäker verksamhet som svarar upp mot nya behov?
Anna Thomsson
Handläggare
SKR
Anna Thomsson är handläggare på Sveriges kommuner och
regioner (SKR). Under anförandet beskriver hon hur brukare inom
funktionshinderområdet upplever insatser och stöd utifrån SKRs
brukarundersökning från 2022. Därtill vad undersökningen säger
gällande framtidens stöd och insatser inom LSS. Du får också
höra om kompetensbehov och kompetensförsörjning inom LSS.
Vad som krävs för att möta behoven hos en alltmer heterogen
brukargrupp där många brukare har en mer komplex problematik
som ställer nya krav på kommunen och regionen.
09:55-10:55 PRAKTIKFALL

Juridiskt helhetsbegrepp för att nå en rättssäker
LSS-verksamhet – praxis och aktuell tillämpning av
lagstiftningarna

Finn Kronsporre
Jurist
JP Infonet
Den 1 januari 2023 träder lagändringarna i LSS i kraft vad
gäller personlig assistans. Redan i höst vet man vilken riktning
lagändringen tar och vad den kan komma att få för innebörd
för dig som arbetar inom LSS. Under anförandet redogör Finn
Kronsporre för den senaste kunskapen som finns om dessa
lagändringar och hur LSS-lagen ska tolkas vid behovsbedömning
av insatsen personlig assistans samt vilka effekterna blir på de olika
verksamheterna.
12:00-13:00 LUNCH OCH NÄTVERKANDE
13:00-13:40 PRAKTIKFALL

Pedagogiskt förhållnings- och arbetssätt – så nås en
kunskapsbaserad LSS som är organiserad runt individen
och som anpassas utifrån individuella behov
• Vad innebär det att arbeta kompenserande och utifrån PFA
och lågaffektivt bemötande vad gäller omsorg av personer med
kognitiva svårigheter?

• Vilka gemensamma juridiska utmaningar har handläggare och
utförarverksamhet?

• Hur driver man förändring i en organisation i syfte att lyfta en
värdegrund och övergå till evidensbaserade arbetssätt?

• Gränsdragningar och ansvarsfördelning – vad gäller och varför?

• Hur ska vi organisera oss runt personen och hur påverkar det
roller och ansvar inom hela funktionsstödsverksamheten?

• Översikt av skillnader mellan LSS och till exempel SoL och HSL
• Juridiskt korrekta bedömningar av personkretsarna
• Aktuell rättspraxis som ger dig riktlinjer för din verksamhet
Finn Kronsporre
Jurist
JP Infonet
Finn Kronsporre är en mycket uppskattad föreläsare och kurshållare.
Som jurist och socialrättsexpert guidar han dig igenom det många
gånger komplexa regelverk och lagtolkningar som påverkar dig i din
vardag. Genom att ta upp domar och exempel från verkligheten ger
han dig svar på dina juridiska frågor och gör det komplicerade mer
lättförståeligt.

• Hur ändrar man normer och invanda arbetssätt och övergår till
kompenserade arbetssätt i en hel organisation?
• Hur får man detta att leva i organisationen så att det i slutändan
ska komma individen till gagn?
• Lärdomar och erfarenheter från vår resa till en mer
värdegrundsbaserad organisation där alla arbetar
kompensatoriskt utifrån PFA
Anders Lindström
Utvecklare
Eskilstuna kommun
Carl-Mikael Feldt
Utvecklare
Eskilstuna kommun
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I föreläsningen möter du Anders Lindström och Carl-Mikael Feldt,
båda utvecklare i Eskilstuna kommun, och experter på metoden
”Pedagogiskt förhållnings- och arbetssätt (PFA)” inom LSS. De
har mångårig erfarenhet av implementering av PFA i Eskilstuna
kommun där de har utbildat över 500 av kommunens anställda.
Under föreläsningen redogör de för den senaste utvecklingen inom
PFA baserat på nyligen utkomna boken ”Pedagogiskt förhållningsoch arbetssätt – ett kompenserande arbetssätt i omsorg av
personer med kognitiva svårigheter”. Anders och Carl-Mikael är
medförfattare till boken tillsammans med Christine Gustafsson,
docent i vårdvetenskap vid Mälardalens högskola. PFA har
tillämpas idag i flera av Sveriges kommuner däribland Gislaveds
kommun, Hudiksvalls kommun och Enskede-Årsta-Vantör
stadsdelsförvaltning i Stockholms stad. Metoden är också en del av
stödpedagogutbildningen i Jönköping och Nyköping.
13:50-14:25 PRAKTIKFALL

Proaktiv och hälsofrämjande LSS – forskningsbaserade
arbetssätt som främjar hälsa hos personer med
intellektuell funktionsnedsättning
• God hälsa för alla – en rättighetsfråga – det är dags att alla satsar
på hälsofrämjande aktiviteter för personer med intellektuell
funktionsnedsättning då den ojämlika hälsan är så uppenbar och
då vi vet att den går att påverka genom förändrade levnadsvanor
• Så arbetar Östersunds kommun med möjliggörande
hälsofrämjande aktiviteter för personer med LSS-insats
• Vikten av att ha flera möjliggörare på olika nivåer i kommunen
för att lyckas med implementering av ett proaktivt och
hälsofrämjande arbetssätt
Eva Flygare Wallén
Forskare
Östersunds kommun
Eva forskar på hälsa hos personer med intellektuell funktionsnedsättning och är knuten till Karolinska Institutet. I höst har hon
varit anställd i 2 år som forskare vid sektor för funktionshinder
på Östersunds kommun med ansvarsområde LSS och med
fokus på bättre hälsa. Eva arbetar också intressepolitiskt och är
styrelsemedlem i Funktionsrätt Stockholms län och sitter i FUB
Stockholms styrelse. Hon sitter också med i Special Olympics
rådgivande organ och är styrelsemedlem i det internationella
forskningsnätverket (IASSIDD) i den specialgrupp som forskar
på och bevakar hälsofrågor hos personer med intellektuell
funktionsnedsättning (SIRG Health). Under anförandet delar Eva
med sig av sin forskning och av goda erfarenheter från arbetet i
Östersunds kommun.
14:25–14:50 EFTERMIDDAGSKAFFE OCH NÄTVERKANDE

14:50-15:25 PRAKTIKFALL

Så sätter Göteborgs stad funktionsstöd i fokus genom
en ny organisation som tydliggör uppdraget och stärker
verksamheten
• Spelar det någon roll hur man organiserar sig?
• Så här hanterar vi lagstiftning och den politiska viljan inom
området
• Vad ser vi för möjligheter och utmaningar?
Yvonne Pontén
Avdelningschef myndighet och socialpsykiatri
Göteborgs stad  
Björn Lind
Avdelningschef boende med särskild service
Göteborgs stad
Göteborgs stad har uppmärksammats för att ha startat upp
Sveriges största förvaltning för funktionsstöd för drygt ett år
sedan. Funktionen för funktionsstöd var tidigare uppdelat på 11
nämnder och stadsdelsförvaltningar och är nu samlat under en
och samma förvaltning. Den nya organisationen bidrar till att
funktionsstödsverksamheten sätts i fokus, uppdraget tydliggörs
och verksamheten stärks genom exempelvis ökad möjlighet till
specialisering och förenklad process för samverkan såväl internt
som externt. Yvonne Pontén är avdelningschef för myndighet och
socialpsykiatri och Björn Lind är avdelningschef för bostad med
särskild service. Under föreläsningen berättar Yvonne och Björn
hur kommunen valt att organisera sig för och jobbar för att möta
framtidens utmaningar inom området.
15:35-16:10 PRAKTIKFALL

Så utvecklar vi medarbetarnas kompetens för att kunna
möta den enskilde individens behov och preferenser
• Det pedagogiska ramverket – kvalitet och trygghet i LSSverksamheterna genom grundutbildningskoncept och
arbetsplatslärande
• Hur vi utformade kompetensutvecklingen och
certifieringsprogrammet för att det skulle matcha individens
behov
• Vikten av att låta kompetensutvecklingen få ta tid och att ha ett
program för uppföljning efter avslutad certifiering
• Goda exempel på hur medarbetarna använder sina kunskaper
inom funktionsnedsättningar, kartläggningar och tydliggörande
pedagogik
Jens Wicksén
Projektledare
Stockholms stad
Sofie Rooth
Projektledare
Stockholms stad
Det pedagogiska ramverket är ett grundutbildningskoncept i
Stockholms stad som utgår utifrån LSS-verksamheternas uppdrag,
de funktionsnedsättningar som man möter, lågaffektivt bemötande,
kartläggning och tydliggörande pedagogik. Det pedagogiska
ramverket syftar till att rama in teori, metod och värdegrund
för medarbetare inom LSS och ge dem ökad kompetens för
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att utveckla sitt arbete och de personer som de möter i sitt
arbete. Målsättningen är att öka tryggheten och höja kvaliteten
i verksamheterna samt att skapa en gemensam grundsyn hos
arbetsgrupper och i LSS-verksamheterna i stort. Projektet
startade i Skärholmens stadsdelsförvaltning 2018 och sedan
2021 implementeras arbetssätten i flera stadsdelsförvaltningar
inom staden. Jens Wicksén och Sofie Rooth, båda projektledare
på socialförvaltningen i Stockholms stad berättar om resultaten
med det ”Det pedagogiska ramverket” och hur man utvecklar
utbildningsmaterialet under 2022. Du får ta del av exempel på
hur de nya arbetssätten har tagit sig uttryck i vardagen ute i
verksamheterna.

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.

16:20-16:55 PRAKTIKFALL

Så ökar vi individens inflytande över sin egen
levnadssituation – framgångsrik implementering av
delaktighet i det praktiska arbetet
• Så arbetar Uppsala kommun för att praktiskt tillämpa ett politiskt
styrdokument i vardagen som skapar ökad delaktighet för
individen
• Hur vi organiserar oss och lägger upp arbetssätten utifrån ett
fokus på individens behov
• Så har vi utvecklat delaktighetsarbetet i nära samarbete med
personalen och verksamheten för bästa resultat
Anders Stjernlöf
Verksamhetschef
Uppsala kommun

Sagt om vår tidigare konferens om
”Framtidens LSS”:
”Inspirerande, konkret och välplanerat”
”Mycket bra blandning av olika föreläsare och ämnen. Intressant
att få ta del av andra kommuners lösningar på olika problem”
”Bra med spridda områden och infallsvinklar. Inspirerande!”
”Det var en toppenkonferens! Den väckte än mer nyfikenhet än
vad jag kom dit med och gav önskan om att få höra ännu mer från
varje talare!”

Jonas Funseth
Verksamhetschef
Uppsala kommun
Uppsala kommun har vid flera tillfällen uppmärksammats för att
arbeta på ett bra sätt med sin LSS-verksamhet och för några år
sedan blev kommunen den tredje bästa LSS-kommunen i Sverige.
En viktig del i detta arbete är att kommunen arbetar aktivt för
att möjliggöra större delaktighet för brukarna. Anders Stjernlöf
och Jonas Funseth är båda verksamhetschefer för särskilda
boenden för vuxna, LSS, i Uppsala kommun. De delar med sig av
erfarenheter av att praktiskt tillämpa ett politiskt styrdokument i
vardagen som skapar ökad delaktighet för brukare.
16:55-17:00 SAMMANFATTNING OCH AVSLUTNING

Moderatorn sammanfattar och avslutar konferensen
17:00 KONFERENSEN AVSLUTAS
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Avsändare:
Ability Partner Europe AB
Telegrafgränd 5
111 30 Stockholm

Framtidens LSS 2022
Tid och plats

Allmänna villkor

Konferens 15 september 2022

Välj mellan att vara på plats centralt i Stockholm eller följa konferensen
digitalt via livestream

Se vår allmänna villkor på
www.abilitypartner.se/allmanna-villkor

Boende
Vi samarbetar med nedanstående hotell där du får rabatt på
boendet om du anger våra koder vid bokning.

Pris konferens
Välj om du vill delta på plats eller digitalt
Anmäl dig senast 20 maj
Anmäl dig senast 1 juni

Ordinarie pris

6.990 kr
7.490 kr

7.990 kr

1.000 kr i rabatt
500 kr i rabatt

Mängdrabatt
Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så
betalar person 3, 4, 5 osv endast 4.990 kr per person.

Vad ingår?
I konferenspriset ingår dokumentation och att du kan ta del
av streamet material i 30 dagar efteråt.
För dig som deltar på plats ingår även fika och lunch under
konferensen.
Rabatterna kan ej kombineras med andra erbjudanden.
Alla priser är exkl. moms och per person

STOCKHOLM CITY
Mornington Hotel - Nybrogatan 53. Tfn 08-507 330 00
Ange kod: Ability Partner
Freys Hotel - Bryggargatan 12. Tfn 08-506 214 00
Ange kod: Ability Partner
DJURGÅRDEN
Hotel Hasselbacken - Hazeliusbacken 20. Tfn 08-502 541 40
Bokning: sales@hasselbacken.com. Ange kod: Ability Partner Part
Pop House Hotel - Djurgårdsvägen 68. Tfn 08-502 541 40
Bokning: frontdesk@pophouse.se. Ange kod: Ability Partner - Part
STOCKHOLM OCH ÖVRIGA SVERIGE
Scandic - Se Scandics hemsida för olika hotell.
Ange kod: D000028081

Anmäl dig idag!
www.abilitypartner.se
bokning@abilitypartner.se
08-694 91 00

GODA SKÄL ATT DELTA PÅ KONFERENSEN
Få kunskap om hur du hanterar dina LSS-utmaningar
Ta del av hur du skapar en kvalitativ och rättssäker verksamhet som svarar upp mot
nya behov
Få svar på dina juridiska frågor rörande LSS – ändringarna i LSS kring personlig
assistans samt aktuell tillämpning av LSS och närliggande lagar
PFA och lågaffektivt bemötande – arbetssätt för en evidensbaserad LSS som är
organiserad runt individen
Lär dig metoder för att utveckla personalens kompetens i syfte att öka kvaliteten i hela
LSS-verksamheten
Öka dina kunskaper om proaktiva arbetssätt för att främja en god hälsa hos personer
med intellektuell funktionsnedsättning
Utveckla verksamhetens stöd och service för personer med samsjuklighet såsom
kognitiva svårigheter, missbruk och psykisk ohälsa
Ta del av nya arbetssätt och metoder för ökad delaktighet och inflytande för personer
med LSS-insats
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