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UR INNEHÅLLET 
 Framtidens LSS – så stärker du organisationen och arbetssätten för att möta nya behov
 Juridiken kring LSS – aktuell tillämpning av LSS och närliggande lagar
 Kompetenslyft – så utvecklar du medarbetarnas kompetens genom arbetsplatslärande för att ge bästa  
 möjliga stöd till personen
 Så skapas en verksamhet som är organiserad runt personen och där man arbetar utifrån kompensatoriska  
 arbetssätt och PFA 
 Psykisk hälsa och intellektuell funktionsnedsättning – vilken omsorg och kompetens krävs?
 Delaktighet på alla plan – strategier för att öka individens inflytande över sin egen levnadssituation 
 Digitalisering för ökad delaktighet och självständighet – strategier och arbetssätt i vardagen

ERBJUDANDE

Boka flera personer!  

Pris från 5.990 kr

TALARE OCH PRAKTIKFALL
Anna Thomsson 
SKR 

Susanne Larsson 
Filosofie doktor i  
socialt arbete

Anders Lindström 
Eskilstuna kommun 

Carl-Mikael Feldt 
Eskilstuna kommun

Catarina Vesterman 
Sundsvalls kommun 

Anders Stjernlöf 
Uppsala kommun

Jonas Funseth 
Uppsala kommun

Stefan Lindström 
Uppsala kommun

Lena Nylander 
Överläkare vuxenpsykiatri; 
medicine doktor

Andrè Andersson 
Göteborg stad 

Pelle 
Göteborgs stad

Jeanette Hagelid 
JEHA Utbildning/ 
Lunds kommun

SEPARAT BOKNINGSBAR DIGITAL UTBILDNING 26 MAJ
Juridiskt helhetsgrepp kring LSS, SoL och närliggande 
lagar – nyheter och praxis 
Under ledning av Finn Kronsporre, Jurist 

MODERATOR 
George Rein 
Psykologkonsult

Framtidens  
LSS 2023
Hur nås en kvalitativ och rättssäker LSS som bygger på delaktighet 
och inflytande i enlighet med lagens intentioner?
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TORSDAG 25 MAJ

08:30-09:00 REGISTRERING

Registrering, kaffe, te och smörgås

09:00-09:05 INLEDNING

Ability Partner inleder konferensen och lämnar över till 
konferensens moderator.

George Rein 
Leg. psykolog, handledare, utbildare 

09:10-09:50 EXPERTANFÖRANDE

Framtidens LSS – utveckling, utmaningar och trender för 
en LSS i framkant 
• Hur behöver LSS-verksamheten förändras över tid?
• Hur hanterar vi utmaningarna såsom demografi, digitalisering 
och brist på kompetens?

Anna Thomsson 
Handläggare  
SKR 

Anna Thomsson är handläggare på Sveriges kommuner och 
regioner (SKR). Under anförandet beskriver hon hur personer inom 
funktionshinderområdet upplever insatser och stöd och hur den 
framtida utvecklingen ser ut. Därtill nyheter på nationell kopplat till 
kompetensutmaningen inom LSS.

10:00-10:40 EXPERTANFÖRANDE

Hur nås en kvalitativ och rättssäker LSS som bygger på 
delaktighet och inflytande?
• Vad innebär vårt uppdrag och vilka är villkoren för att vi ska 
kunna utföra det?

• Hur uppfyller vi lagens intentioner om delaktighet och inflytande 
för personen som har stöd? Exempel från verksamheter

Susanne Larsson 
Filosofie doktor i socialt arbete, handledare, fortbildare 

Susanne Larsson är filosofie doktor i socialt arbete, utbildad 
handledare och fortbildare sedan 1999. Hon är författare till 
avhandlingen ”Självbestämmande i LSS: En villkorad rättighet för 
personer med intellektuell funktionsnedsättning” (2021) och ett 
flertal böcker och FoU-rapporter för LSS-området 

10:40-11:05 FÖRMIDDAGSKAFFE OCH NÄTVERKANDE

11:05-11:45 PRAKTIKFALL

Hur organisera verksamheten och leda förändring för 
ökad kvalitet inom LSS? 
• Hur förändra invanda arbetssätt och övergå till kompenserade 
arbetssätt och PFA? 

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

Anders Lindström
Utvecklare
Eskilstuna kommun 

Carl-Mikael Feldt
Utvecklare
Eskilstuna kommun 

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 1000 av kommunens anställda.

11:50-12:30 PRAKTIKFALL

Så implementerar du en värdegrundsbaserad LSS där 
alla tänker nytt utifrån PFA 
• Så implementerar vi PFA och leder mot bestående förändring 
och nya arbetssätt

• Hur arbetar man på bästa sätt med en värdegrund och förankrar 
den?

Catarina Vesterman 
Metodutvecklare 
Sundsvalls kommun 

Sundsvalls kommun har arbetat med att utbilda sin kommun 
i PFA sedan drygt ett år tillbaka. Catarina Vesterman är 
metodutvecklare i Sundsvalls kommun och har varit med och 
drivit implementeringen av PFA. Dessförinnan arbetade hon med 
liknande frågor i Hudiksvalls kommun och i Eskilstuna kommun. 

12:30-13:30 LUNCH OCH NÄTVERKANDE

13:30-14:10 PRAKTIKFALL

Så utvecklar vi medarbetarnas kompetens genom 
arbetsplatslärande för att skapa kvalitet
• Kompetenslyft – att genom en satsning på arbetsplatslärande nå 
en ökad kvalitet 

• Hur vi utformade arbetsplatslärandet för att det skulle matcha 
individens behov

Anders Stjernlöf
Verksamhetschef
Uppsala kommun

Jonas Funseth
Verksamhetschef
Uppsala kommun

Stefan Lindström
Projektledare
Uppsala kommun

Uppsala kommun har vid flera tillfällen uppmärksammats för 
att arbeta på ett bra sätt med sin LSS-verksamhet. En viktig 
del bakom framgången är det kontinuerliga arbetet med 
kompetensutveckling av personalen. Under anförandet får du 
lyssna till Uppsala kommuns erfarenheter av arbetsplatslärande. 
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14:20-15:00 EXPERTANFÖRANDE

Psykisk hälsa och intellektuell funktionsnedsättning  
– vilken omsorg och kompetens behövs? 
• Hur kan vi förstå psykisk hälsa hos personer med intellektuell 
funktionsnedsättning och/eller autism? Vanliga psykiska 
problem och beteenden som utmanar

• Insatser och stödåtgärder vid psykisk ohälsa – vad behövs?

Lena Nylander
Överläkare vuxenpsykiatri; medicine doktor

Lena Nylander är psykiater och har arbetat inom vuxenpsykiatrin 
i Lund i mer än 40 år, varav 9 år som sektorchef. Hon har 30 års 
erfarenhet av bedömning/diagnostik av funktionsnedsättningar 
hos vuxna, med frågeställningar som autism eller ADHD samt 
av kliniskt arbete med patienter med dessa (och många andra) 
diagnoser. Lena har också i många år arbetat inom vuxenpsykiatrin 
med personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF) med 
eller utan autism. För närvarande ingår hon i Region Skånes 
team för vuxna med IF och svåra beteendeproblem, VUB Skåne. 
Lena har dessutom ett anhörigperspektiv eftersom hennes son 
har autism och IF. Lena är aktuell med böckerna ”I den bästa av 
världar. Intellektuell funktionsnedsättning och autism i gruppbostad 
enligt LSS” (2022) samt ”Psykisk hälsa och intellektuell 
funktionsnedsättning” (2022).

15:00-15:25 EFTERMIDDAGSKAFFE OCH NÄTVERKANDE

15:25-16:05 PRAKTIKFALL

Digitalisering inom LSS – hur kan välfärdsteknik leda 
till ökad delaktighet, trygghet och självständighet för 
personen? 
• Hur integrerar vi och implementerar tekniska lösningar i 
verksamheterna så att vi når deras fulla potential?  

• Så arbetar vi för att säkerställa en kvalitativ implementering 
genom att höja den digitala kompetensen hos personal, 
anhöriga och slutanvändare

Andrè Andersson
Stödpedagog/testledare med särskilt uppdrag inom 
välfärdsteknik 
Göteborg stad 

Pelle 
Deltagare från daglig verksamhet Språnget media 
Göteborg stad 

Andrè Andersson arbetar på förvaltningen för funktionsstöd 
i Göteborg stad inom daglig verksamhet sydväst/nordost 
som stödpedagog/testledare med särskilt uppdrag inom 
välfärdsteknik. Han och kollegor från daglig verksamhet 
Språnget media arbetar med att utveckla och implementera 
välfärdsteknik på individens villkor.

16:10 -16:50 EXPERTANFÖRANDE

Leda, organisera och analysera förbättringsarbete inom 
LSS – att nå kollektivt lärande utifrån organisationens 
specifika behov och leda utvecklingsarbetet framåt
• Hur skapar vi tillsammans en gemensam, önskad kultur som 
plattform?
• Hur arbeta utifrån individen genom systematisk dokumentation 
som är till nytta på riktigt?

• Hur implementera, genomföra och vidmakthålla det 
professionella arbetet över tid?

Jeanette Hagelid
Utbildare, JEHA Utbildning och  
kvalitets- och digiutvecklare Lunds kommun

Jeanette Hagelid har över 20 års erfarenhet som enhetschef, 
handläggare, projektledare och metod- och kvalitetsutvecklare 
inom LSS. Från hösten 2015 har hon drivit implementering av IBIC 
– individens behov i centrum på boende LSS i Lunds kommun i 
samverkan med övriga verksamheter och myndighet i vård- och 
omsorgsförvaltningen. Under 2017-2019 var Jeanette utlånad 
tillsammans med ytterligare två personer i kommunen till att bilda 
ett visionsteam med uppdrag att implementera kommunens vision 
över hela kommunens alla förvaltningar.  

16:50-17:00 SAMMANFATTNING

Moderatorn sammanfattar och avslutar konferensen

17:00 KONFERENSEN AVSLUTAS
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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!”
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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.

Finn Kronsporre fick snittbetyget 4,5 
(skala 1-5) på förra årets konferens!

HÅLLTIDER 
08:30 Inloggning
09:00 Utbildningen börjar
10:35 Förmiddagskaffe
10:50 Utbildningen fortsätter
12:00 Utbildningen avslutas

SEPARAT BOKNINGSBAR DIGITAL UTBILDNING 26 MAJ

Juridiskt helhetsgrepp kring LSS, SoL och 
närliggande lagar – nyheter och praxis 
LSS är en rättighetslag som ställer stora krav på en rättssäkerhet och där du som verksamhetsansvarig inom LSS behöver hålla dig 
uppdaterad på den senaste rättsutvecklingen, lagens tillämpning och hur LSS förhåller sig till SoL och andra närliggande lagar.

På denna interaktiva digitala utbildning får du ta del av det senaste inom praxis och tillämpning av LSS under ledning av den erfarne 
och uppskattade juristen Finn Kronsporre. Fokus ligger på hur du navigerar i det nya juridiska landskapet samt hur du utifrån ett juridiskt 
helhetsgrepp tillämpar LSS och närliggande lagar. Under utbildningen finns möjlighet till frågor och diskussion.

Utbildningen vänder sig till dig som är i behov av kunskap om LSS och den praktiska tillämpningen av lagen, inom såväl kommunal som 
privat verksamhet. Främst gäller det dig som arbetar med de olika verksamheterna inom LSS, men utbildningen passar även för dig som är 
i behov en genomgång för att hålla dig uppdaterad i ämnet.

INNEHÅLL
• Juridiska utmaningar som du behöver ha koll på 2023
• Gränsdragningar och ansvarsfördelning – vad gäller och varför? 
• Översikt av skillnader mellan LSS och till exempel SoL och HSL
• Frivillighet, tvång och begränsningar inom omsorg av personer med intellektuell funktionsnedsättning  
- juridiska krav att förhålla sig till

• Hot mot personal eller andra boende
• Ansvarsfördelning vid insatser utöver boendet
• Lagmässiga krav att förhålla sig till om den boende vill bli sambo
• Personlig assistans och förhållandet till andra insatser enligt LSS och SoL 
• Övrig aktuell rättspraxis som ger dig riktlinjer för din verksamhet

Utbildningen är interaktiv där det finns tid avsatt för frågor och diskussion.

UNDER LEDNING AV
Finn Kronsporre
Jurist 

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. 
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Framtidens LSS 2023 

Avsändare:  
Ability Partner Europe AB
Telegrafgränd 5
111 30 Stockholm

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 och SoL samt hur dessa lagar 
samspelar med övriga 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

Konferenskod: OFF1747

Allmänna villkor
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.
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

Tid och plats
Konferens 25 maj 2023 
Digital halvdagsutbildning 26 maj 2023

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

Pris konferens
Välj om du vill delta på plats eller digitalt.
Anmäl dig senast 5 april 6.990 kr  1.500 kr i rabatt
Anmäl dig senast 12 maj 7.790 kr  700 kr i rabatt
Ordinarie pris  8.490 kr

Mängdrabatt
Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så  
betalar person 3, 4, 5 osv endast 5.990 kr per person.

Pris digital utbildning
Deltagare på konferensen 3.390 kr  1.000 kr i rabatt
Ordinarie pris  4.490 kr

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


