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Anmäl dig tidigt 
– läs om våra rabatter på baksidan!

FRAMTIDENS BEHOVSANPASSADE 
LSS-BOENDE 2016
– strategisk planering och utformning av ett högkvalitativt 
och tryggt boende som svarar upp mot brukarnas behov 
KONFERENS 18-19 MAJ 2016 • SCANDIC HASSELBACKEN, STOCKHOLM

ÖVRIGA TALARE OCH PRAKTIKFALL
Marie Skoghill 
Utvecklingsledare 
Eskilstuna kommun

Karin Löwenborg 
Verksamhetsutvecklare 
Eskilstuna kommun

Anders Lindström 
Verksamhetsutvecklare 
Eskilstuna kommun

Robin Berkhuizen 
VD 
Emrahus AB

Henrik Näsström 
Landskapsarkitekt 
Grontmij AB

Elisabeth Bern 
Lokalintendent 
Huddinge kommun

Claes Rogander 
Planeringsstrateg 
Sundsvalls kommun

Åsa Zackrisson 
Fastighetsförvaltare 
Umeå kommun

Åsa Jernbom 
Planeringssekreterare 
Umeå kommun

Anna Thomsson 
Sektionschef 
Botkyrka kommun

Per Iversen 
Verksamhetschef 
Hudiksvalls kommun

Camilla Ramsten 
Doktorand 
Mälardalens Högskola/ 
Nyköpings kommun

Monica Rydén 
Utredare 
Myndigheten för Delaktighet

MODERATOR OCH INLEDNINGSTALARE: 

Succékonferensen 
är tillbaka 

– nätverka och lyssna 
 till ledande experter  

och praktikfall! 

Thomas Jansson 
Ordförande 
FUB 

UR INNEHÅLLET 

• Vilka är framtidens brukare och hur ser deras behov,  
krav och drömmar ut?

• Strategisk planering, prognostisering och behovs- 
anpassning av framtidens LSS-boende

• Arkitektur och boendemiljö som svarar upp mot  
brukarnas behov och stöttar rätt beteende

• Att utveckla en utomhusmiljö som är stimulerande,  
utvecklande och trygg

• Så tar du ett helhetsgrepp och skapar en LSS- 
verksamhet som möter kraven från en ny generation  
av brukare och anhöriga

• Hur du kopplar ihop planeringen av LSS-boende med  
de övergripande stadsbyggnadsmålen – integrering  
och mångfald

• Framtidens teknik som ger ökad kvalitet, trygghet och  
självständighet

Är ni förberedda 
för framtidens 
LSS-boende?



ONSDAG 18 MAJ 2016

09:30 Registrering med morgonkaffe och smörgås

10:00 Ability Partner inleder konferensen och lämnar 
över till konferensen moderator och inledningstalare

Thomas Jansson
Ordförande
FUB

Thomas Jansson är ordförande i FUB som är en intresseorganisation 
som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklings-
störning ska kunna leva ett gott liv. Man arbetar för att personer 
med en utvecklingsstörning ska ha samma rättigheter och samma 
möjligheter till delaktighet i samhället som andra utan utvecklings-
störning har. Thomas är en van föreläsare och en flitig debattör. Han 
är orolig för LSS-lagens framtid samt strider för allas lika värde.

EXPERTANFÖRANDE
10:10 Vilken boendemiljö vill egentligen brukarna  
själva ha? 
• Hur vill unga vuxna bo när de flyttar från föräldrarna?
• Vilka behov har ungdomar som vuxit upp med personlig  

assistans?
• Vilka gemensamma behovsnämnare kan man hitta mellan olika 

brukargrupper?
• Vem vill man bo med – vänner, sambos, personer med samma 

intresse etc.? 
• Hur skiljer sig anhörigas och personalen synpunkter på boendet 

vs. brukarnas efterfrågan?
• Vilka drömmar har brukarna för framtiden?

Thomas Jansson 
Ordförande 
FUB

FUB har genomfört en undersökning som fokuserat på att kartlägga 
vad brukarna själva vill ha och drömmer om. Under anförandet  
kommer Thomas att presentera de mest intressanta resultaten.

11:00 Förmiddagskaffe och nätverkande

PRAKTIKFALL
11:30 Hur vi kan skapa en boendemiljö som är  
anpassad utifrån individens behov med förståelse för 
kognitiv intellektuell funktionsnedsättning
• Hur vi arbetar vi med Pedagogiskt Förhållnings- och Arbetssätt 

(PFA) för att öka livskvaliteten för personer med kognitiva och 
intellektuella funktionsnedsättningar

• Hur vi arbetar med att identifiera och kartlägga brukarens behov
• Så anpassar vi boendemiljön utifrån individens behov - exempel 

på olika lösningar

Marie Skoghill 
Utvecklingsledare, Vård- och Omsorgsförv.
Eskilstuna kommun

Karin Löwenborg
Verksamhetsutvecklare, Vård- och Omsorgsförv.
Eskilstuna kommun

Anders Lindström
Verksamhetsutvecklare, Vård- och Omsorgsförv.
Eskilstuna kommun

Marie, Karin och Anders har lång erfarenhet av att arbeta i verksam-
het för personer med intellektuella och kognitiva svårigheter, både 
som boendepersonal, handledare och utbildare. Eskilstuna kommun 
har utifrån ett projekt i samarbete med Mälardalens Högskola  
dokumenterat de arbetsmetoder vi använder och gett ut boken 
”PFA – Pedagogiskt Förhållnings- och arbetssätt i omsorg för  
personer som har intellektuell funktionsnedsättning”. 

12:30 Lunch och nätverkande
 
EXPERTANFÖRANDE
13:30 Arkitektur som stöttar rätt beteende samt  
brukarnas behov 
• Hur du skapar en innovativ arkitektur där boendeutformning, 

design och brukarnas individuella behov går hand i hand
• Så kan du genom en innovativ arkitektur minimera problem-

beteenden
• Hur arkitekturen spelar en avgörande roll när det gäller att skapa 

en stimulerande, trivsam, varm och trygg hemmiljö
• Så arbetar du med olika material, belysning, färgsättning, inredning 

och möblering där trygghet balanseras med funktionalitet och 
individuell anpassning

• Hur arkitekturen kan hjälpa till med att stötta utvecklingen av 
brukare och ge dem större självständighet

Robin Berkhuizen 
VD 
Emrahus AB

Emrahus har uppfört en rad olika LSS-boenden i olika delar av  
Sverige, boende som är anpassade utifrån brukarnas behov. Under 
sitt anförande kommer Robin att dela med sig av sina erfarenheter av 
att skapa en arkitektur på LSS-boenden som stöttar rätt beteende 
och svarar upp till brukarnas behov. 

14:20 Eftermiddagskaffe och nätverkande

EXPERTANFÖRANDE
14:50 Hur du utformar en utomhusmiljö som är  
stimulerande, utvecklande och trygg
• Hur du arbetar strategiskt och säkerställer brukarnas åsikter och 

behov i planeringen av utomhusmiljön
• Så kan utomhusmiljö anpassas för att ge stimulans, inspiration 

och skapa en hemkänsla
• Så arbetar du kreativt med färger, belysning, material och växter i 

trädgården
• Hur nyttjar du utomhusmiljön som ett extra rum på LSS- 

boendet?

Henrik Näsström 
Landskapsarkitekt - LAR/MSA
Grontmij AB

Henrik är ansvarig för flera utomhusmiljöprojekt inom LSS-boenden. 
Under sitt anförande kommer han att berätta mer om sina erfaren-
heter kring arbetet med utomhusmiljö där flera konkreta exempel från 
olika LSS-boende kommer att belysas. Han har även erfarenhet av att 
arbeta ideellt med delar av brukargruppen för LSS-boenden. 
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PRAKTIKFALL
15:40 Hur du arbetar med strategisk planering och 
prognostisering samt arbetar fram en 10-års plan för 
LSS-boenden 
• Hur du kartlägger och prognostiserar efterfrågan samt  

kostnaderna för byggandet och utveckling av boenden
• Vad innebär de individuellt varierande typer av LSS-boenden för 

byggnads- och driftskostnaderna av LSS-boendet
• Hur du genom effektiv planering samt behovsanpassning kan 

undvika onödiga investeringar och optimerar kostnaderna för det 
enskilda LSS-boendet

• Så kan prognostisering leda till att du kan utnyttja organisationens 
ekonomiska resurser på bästa möjliga sätt samt undvika skade-
stånd för uteblivet LSS-boende

Elisabeth Bern
Lokalintendent
Huddinge kommun

Elisabeth har en lång erfarenhet och verksamhetskunskap från 
arbete med personer med funktionsnedsättningar. Under sitt 
anförande kommer hon att berätta mer om hur hon och Huddinge 
kommun arbetar med strategisk planering och prognostisering när 
det gäller LSS-boenden.

16:30  Moderatorn sammanfattar och avslutar  
konferensens första dag

Välkommen till mingel!
Passa på att nätverka och utbyta 
erfarenheter med kollegor från 
hela landet!

TORSDAG 19 MAJ 2016

08:30 Morgonkaffe och smörgås

09:00 Moderatorn inleder konferensen andra dag
 
PRAKTIKFALL
09:10 Så kopplar du ihop planeringen av LSS-boende 
till de övergripande långsiktiga stadsbyggnadsmålen  
– integrering och mångfald
• Pliktuppfyllelse gällande LSS-boende vs. långsiktig samhälls-

byggnad
• Så skapar du en strategisk boendeplanering för byggandet av 

LSS-boende och säkerställer kvalitet
• Hur du integrerar, planerar, bygger och skapar boenden som blir 

en naturlig del av samhället
• Så skapar du ett långsiktigt och hållbart boende där du optimerar 

byggandet
• Hur vi som samhälle berikas av mångfald där människor i behov 

av särkilt stöd bor mitt bland andra medborgare
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Claes Rogander
Planeringsstrateg
Sundsvalls kommun

Under sitt anförande kommer Claes att berätta mer om hur man  
arbetar med att koppla LSS-boendet till de långsiktiga samhälls-
byggnadsmålen. Han kommer även att belysa hur man arbetar 
med att skapa boenden som blir en naturlig del av samhället där 
integrering och mångfald är viktiga ledord.

10:00 Förmiddagskaffe och nätverkande

PRAKTIKFALL
10:30 Så samarbetar Umeå kommun effektivt över  
förvaltningsgränser för att skapa framtidens LSS-
boende 
• Hur man skapar en bättre förståelse för LSS-byggnads- 

processen inom samtliga berörda förvaltningar
• Så arbetar man fram gemensamma mål och skapar en  

organisationsstruktur för effektivare samarbete 
• Hur man undviker stuprörstänk, skapar arbetssätt och processer 

som möjliggör en kontinuerlig samverkan för en långsiktig och 
hållbar byggprocess

Åsa Zackrisson
Fastighetsförvaltare
Umeå kommun

Åsa Jernbom
Planeringssekreterare
Umeå kommun

Under sitt anförande kommer Åsa Zackrisson och Åsa Jernbom 
att berätta mer om hur Umeå samarbetar över förvaltningsgrän-
serna. De kommer att belysa hur man skapat en bättre förståelse 
samt hur man har tänkt kring upprättandet av processer för att få 
en effektiv, långsiktig och hållbar byggprocess.

PRAKTIKFALL
11:30 Hur du tar ett helhetsgrepp och skapar en LSS-
verksamhet som möter kvalitetskraven från en ny 
generation av brukare och anhöriga
• Hur du utvecklar personal till kompetenta pedagoger, kommuni-

katörer och ledare där bemötande och arbetssätt är anpassade 
utifrån brukares behov

• Så involverar du boendepersonal, brukare och närstående och 
företrädare att tillsammans arbeta fram värderingar och vision för 
LSS-verksamheten

• Hur du kan arbeta med att utveckla brukare till trygga och själv-
ständiga individer som får ett fullvärdigt liv

• Så arbetar du med att mäta nöjdhetsgraden hos brukare, 
närstående och personal samt utvecklar och justerar arbetssätt 
kontinuerligt

• Hur vi arbetar för att göra genomförandeplansarbetet till en aktiv 
process där brukarens behov är i fokus

Anna Thomsson
Sektionschef 
Botkyrka kommun

Anna har lång erfarenhet av arbete med människor som har 
funktionshinder. Hon har tidigare arbetat med liknande frågor på 
Stockholms Stad, Forum Carpe samt Lidingö Stad. Under sitt 
anförande kommer hon att berätta mer om hur Botkyrka kommun 
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arbetar med att utveckla personal som tillsammans med brukare 
och anhöriga skapar bra LSS-boenden i kommunen. 

12:20 Lunch och nätverkande

PRAKTIKFALL
13:20 Hur du kan organisera LSS-verksamheten för  
att möjliggöra ett ökat inflytande från brukare och  
personal gällande LSS-boenden
• Så arbetar Hudiksvalls kommun med intraprenader där behov 

och inflytande från personal och brukare prioriteras
• Hur införandet av intraprenader kan innebära större möjligheter 

att behålla överskottet och återinvestera det i verksamheten
• Hur du arbetar effektivt med att föra en kontinuerlig dialog med 

brukare, anhöriga och boendepersonal för att identifiera behoven
• Så skapar du en boendemiljö som ger personalen bästa möjliga 

förutsättningar att tillsammans med brukarna skapa en trygg, 
inspirerande och funktionell boendemiljö

• Hur du skapar en stimulerande arbetsmiljö där personalen trivs 
och kan utvecklas

Per Iversen
Verksamhetschef 
Hudiksvalls kommun

Per är verksamhetschef för omsorgsförvaltningens utvecklings-
enhet. Under anförandet får du ta del av hur Hudiksvalls kommun 
organiserat LSS-verksamheten och arbetar med intraprenader 
som driftsform samt erfarenheterna av detta. 

14:10 Eftermiddagskaffe och nätverkande

EXPERTANFÖRANDE
14:40 Hur kan IT-lösningar förbättra vardagen för 
vuxna med nedsatt beslutsförmåga
• Så kan ny teknik möjliggöra högre grad av delaktighet och själv-

förtroende samt få brukarna att växa och utvecklas som individer
• Hur du ser till att använda rätt teknisk lösning anpassa den 

utifrån den individuella brukarens behov
• Så gör du det enkelt för brukaren och inhandlar teknik och tjänster 

som är användbara och lättillgängliga
• Hur ny teknik kan skapa mindre stress, skapa struktur, stötta indivi-

derna och ge dem valfrihet och chans att ta självständiga beslut
• Så kan du arbeta med upphandling av tekniska lösningar och 

tjänster

Monica Rydén
Utredare
Myndigheten för Delaktighet

Monica har en lång och gedigen erfarenhet av arbete med teknik 
som underlättar vardagen för personer med nedsatt besluts-
förmåga. Under sitt anförande kommer hon att berätta mer om 
sin erfarenhet inom området inklusive resultatet från ett nyligen 
genomfört regeringsuppdrag.
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EXPERTANFÖRANDE
15:40 Framtidens teknik som ger ökad möjlighet till 
behovsanpassning och självständighet i LSS-boendet
• Ta del av resultatet från nationell kartläggning av informations- 

och kommunikationsteknologi (IKT) på LSS-boenden runt om i 
landet

• Hur LSS-verksamheter organiserar stöd för teknik som  
underlättar vardagen för de boende och personalen

• Så kan ny teknik underlätta vardagen för brukarna och  
möjliggöra utveckling och ökad självständighet

• Hur viktigt är utbildning av personal och infrastruktur för att 
kunna nyttja ny teknologi på bästa möjliga sätt?

• Vilka utmaningar innebär ny teknik när det gäller de boendes 
integritet vs deras trygghet

Camilla Ramsten
Doktorand 
Mälardalens Högskola/Nyköpings kommun

Camilla arbetar sedan 2012 med sin doktorsavhandling som  
skall belysa informations- och kommunikationsteknologi (IKT) för  
unga vuxna med utvecklingsstörning ur ett socialt delaktighets- 
perspektiv. En avhandling som är ett samarbete mellan Nyköpings 
kommun och Mälardalens Högskola. Under anförandet delar hon 
med sig av sin kartläggning och sina kunskaper inom området.

16:20 Moderatorn sammanfattar konferensen

16:30 Konferensen avslutas

Upptäck fler av Ability Partners  
konferenser på www.abilitypartner.se

Tid & plats 
Konferens 14-15 mars 2016
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
I konferenspriset ingår kaffe, lunch och dokumentation. Rabatterna kan ej 
kombineras med andra erbjudanden.

Period Pris Ordinarie  Rabatt
Boka senast 5 februari
Konferens  6.980 kr  8.480 kr  1.500 kr

Boka senast 4 mars
Konferens  7.780 kr 8.480 kr 700 kr

Boka efter 4 mars
Konferens  8.480 kr -  -

Mängdrabatt vid minst 3 bokningar
Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så betalar 
person 3, 4, 5 osv endast 5.980 kr för konferensen.

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

Björn Sundberg
Kapacitets- och investeringsansvarig, 
barn- och ungdomsförvaltningen
Järfälla kommun
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Konferenskod: OFF1352

Jonas Kjellander
Arkitekt
Sweco Architects 

Per Falk
IT-strateg och  
processledare 
Upplands Väsby 
kommun 

Anna Törnquist 
Arkitekt 
Törnquist &  
Törnquist AB

Petter Åkerblom
Universitetslektor i 
landskapsarkitektur, 
agronomie doktor i 
översiktlig planering
Movium 

 Konferens   

Förnamn Efternamn  e-post adress 

Befattning Avdelning   

Telefon Fax 

Företag / organisation Adress   

Post nr Ort

Tel växel Bransch Antal anställda

Anmälan till: FRAMTIDENS SKOL- OCH FÖRSKOLEMILJÖER 2016

99%
av våra kunder  

rekommenderar oss  

– testa du också!

Anmäl dig tidigt 
– läs om våra rabatter på baksidan!

Sagt om Framtidens skol- och förskolemiljöer 
”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” 

”Innehållet av alla områden var perfekt, mycket mera än man  
förväntar sig”

De fyra senaste konferenserna har fått 4,2 i snittbetyg. 
Deltagarna har bedömt konferensen på en skala 1-5

ÖVRIGA TALARE OCH PRAKTIKFALL
Mia Bergström, Lokalplaneringschef, Huddinge kommun
Åsa Machado, Arkitekt, Origo arkitekter
Håkan Lindblom, Projektchef, Huge fastigheter
Fredrik Haux, Utredare för miljöhälsa, Folkhälsomyndigheten
Anna Lidvall Gräll, Chef lokalenheten, Stockholms stad
Peo Cronqvist, Lokal- och miljöansvarig, Lidingö stad
Elisabet Fredriksson, Arkitekt, AIX Arkitekter
Anna Kovacs, Arkitekt, Archus Arkitekter
Margareta Löfgren, Arkitekt, Archus Arkitekter
Tomas Lindgren, Projektchef, Kommunfastigheter Knivsta AB
Ina Lindén, Områdeschef, Västra Göteborgs stadsdelsförvaltning
Charlotte Geijer, Pedagogista, Västra Göteborgs stadsdelsförvaltning
Beata Modigh, Förskolechef, Västra Göteborgs stadsdelsförvaltning

Inspireras av flera  
högaktuella praktikfall! 

FRAMTIDENS SKOL- OCH 
FÖRSKOLEMILJÖER 2016
Strategisk planering av långsiktigt hållbara skolmiljöer anpassade för  
moderna arbetssätt i skolan
KONFERENS 14-15 MARS • SCANDIC HASSELBACKEN, STOCKHOLM

UR INNEHÅLLET 

 Att framgångsrikt planera för framtidens skola, dess miljöer 
och plats i samhället

 Strategisk lokalresursförsörjning – så tar du ett helhetsgrepp 
kring verksamhet, lokaler och ekonomi för bästa resultat

 Planering och lokalutformning – så skapar du framtidens 
lärmiljöer och samtidigt bygger in en flexibilitet för skiftningar 
i elevantal och arbetssätt i skolan

 Arkitektur, lokalutformning och inredning som stöttar peda-
gogiken och målen i skolan samt bidrar till en trygg skolmiljö 
där eleverna får arbetsro 

 Hur du genom en tydlig process för dialog och samverkan får 
ut maximalt av om- eller nybyggnationen

 Boverkets nya vägledning för utemiljöer – vad du behöver ta 
hänsyn till i arbetet med att skapa trygga och stimulerande 
utemiljöer för barn

ORDFÖRANDE

SPECIELLT 

 INBJUDENSPECIELLT 

 INBJUDENSPECIELLT 

 INBJUDEN

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, se-
minarier, 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.

 

Under konferensen Framtidens skol- och förskolemiljöer får du:
• Öka dina kunskaper om hur du bygger upp en process och framgångsrika arbetssätt för strategisk lokalresursplanering

• Inspiration till hur du når en ökad samordning internt för att hitta möjligheter till att utveckla din kommuns skolor och förskolor  
 för att möta ett förändrat lokalbehov

• Fördjupa dig i planering och utformning av framtidens skol- och förskolelokaler för att skapa attraktiva lärmiljöer och lokaler som  
 är flexibla och långsiktigt hållbara

• Uppdatera dig inom fungerande metoder för samverkan och dialog under byggnation av skolor och förskolor för att nå målen  
 kring ekonomi, teknik och pedagogik i projektet

• Ta del av kreativa metoder för att modernisera befintliga skolor och förskolor samt deras inne- och utemiljöer

• Nätverka och utbyta erfarenheter med kollegor från hela landet

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

Källa: AIX Arkitekter AB

Källa: Archus

Källa: AIX Arkitekter AB

Källa: AIX Arkitekter AB

Källa: Archus

Källa: Archus

SPECIELLT 

 INBJUDEN

Nytt tillfälle av  
succékonferensen!

Källa: Archus

Avsändare:
Ability Partner Europe AB
Telegrafgränd 5
111 30 Stockholm
 

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

Arrangeras av:
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Konferenskod: OFF1356

 Konferens   

Förnamn Efternamn  e-post adress 

Befattning Avdelning   

Telefon Fax 

Företag / organisation Adress   

Post nr Ort

Tel växel Bransch Antal anställda

Anmälan till: FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE 2016

Tid & plats 
Konferens 20-21 april 2016
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 5.480 kr exkl. moms för konferensen.

PERIOD PRIS ORDINARIE  RABATT
Boka senast 19 februari 
Konferens - 2 hela dagar  6.780 kr 8.480 kr 1.700 kr

Boka senast 8 april
Konferens - 2 hela dagar 7.480 kr 8.480 kr 1.000 kr

Boka efter 8 april
Konferens - 2 hela dagar  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

99%
av våra kunder  

rekommenderar oss  

– testa du också!

Anmäl dig tidigt 
– läs om våra rabatter på baksidan!

FRAMTIDENS BOENDE 
FÖR ÄLDRE 2016
Strategisk planering och byggnation av attraktiva och behovs- 
anpassade boendemiljöer anpassade till moderna arbetssätt 
KONFERENS 20-21 APRIL • SCANDIC HASSELBACKEN, STOCKHOLM

UR INNEHÅLLET 

• Framtidens omsorg och boende för äldre – hur hanterar du  
samhällsförändringar och arbetar innovativt för att möta behoven?

• Strategisk samhällsplanering och bostadsförsörjning för att  
utveckla staden och bygga fler attraktiva och trygga bostäder  
för äldre 

• Prognostisering och kostnadsberäkning av boenden för äldre  
för att satsa rätt utifrån kommunens resurser och mål

• Behovsanpassad arkitektur och design för att skapa trygga,  
trivsamma och inspirerande inne- och utemiljöer

• Välfärdsteknologi som möjliggörare för ett ökat kvarboende  
i hemmet – så inför du ny teknik som används och gör nytta

• Framtidens omvårdnads- och demensboenden – tendenser kring 
planering, arkitektur och byggnation 

ÖVRIGA TALARE OCH PRAKTIKFALL
Jojo Park 
Lokalstrateg 
Mölndals stad

Kaj Andréasson 
Tf. Fastighetschef 
Mölndals stad

Lars Callemo 
Fd. VD 
Sollentunahem

Kristin Hagström 
Metodutvecklare 
Göteborgs stad

Eva Herbertsson 
Utvecklingsledare 
Karlskrona kommun 

Erika Barreby 
Strateg 
Västerås stad 

Maria Sandhagen 
Enhetschef Hälleborgs  
äldreboende 
Västerås stad 

Anders Lindberg 
Projektledare 
Ramböll Sverige AB 

Marie Villman 
Boendestrateg 
Örebro kommun 

Linda Björn 
Arkitekt 
Marge arkitekter

Alf Orvesten 
Arkitekt 
LAND Arkitektur

Harriet Kristensson 
Socialt ansvarig  
samordnare 
Ljungby kommun

Ola Malm 
Arkitekt 
Arkitektbolaget Kronoberg

Magnus Falk 
Verksamhetschef  
äldreomsorg 
Gnosjö kommun

Britt Östlund 
Professor 
KTH, Skolan för 
Teknik och hälsa

Ewa Samuelsson 
Politiker och utredare 
Utredningen om 
bostäder för äldre 

Anna Bengtsson 
Agr. doktor 
Sveriges lant-
bruksuniversitet 
(SLU) 

Kerstin Kärnekull 
Arkitekt och  
författare om  
boendefrågor

SPECIELLT INBJUDEN SPECIELLT INBJUDEN SPECIELLT INBJUDEN ORDFÖRANDE

Två hela  dagar konferens 
– nätverka och lyssna till 

ledande experter och 
praktikfall! 

Citat från våra tidigare  
konferenser om Framtidens 

boende för äldre:

”Bland de bästa jag har varit på”

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

”Bra och engagerade föreläsare 
med stor förankring i verkligheten. 
Många bra och nya uppslag att ta 

med sig från dessa två dagar”

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.

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

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

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

• Du får lära dig mer om hur du utvecklar ditt befintliga bostads- 
  bestånd för att skapa fler attraktiva och trygga bostäder för äldre

• Få inspiration från experter samt från pågående byggnationer av  
  framtidens bostäder, seniorbostäder och omvårdnadsboenden  
  för äldre

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

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

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

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

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

Konferensen Framtidens  
boende för äldre har varit  

fullbokad under de tre senaste 
åren och fått 4,2 i snittbetyg!
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Källa: Arkitektbolaget Kronoberg AB
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Källa: Arkitektkontor Kronoberg AB

Läs mer om våra övriga evenemang på  
www.abilitypartner.se
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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.

 

Goda skäl att delta på konferensen:
• Få insikt hur du arbetar med strategisk planering och prognostisering för att kartlägga behov och  
 efterfrågan samt utveckla framtidens LSS-boende

• Lär dig mer om hur du kan skapa en boendemiljö som stöttar rätt beteende och som samtidigt är  
 stimulerande och utvecklande

• Möjlighet att uppdatera dig om hur du använder ny teknik för att göra vardagen lättare för både brukare  
 och personal

• Inspiration till hur du kan koppla LSS-byggandet till de övergripande samhällsbyggnadsmålen där  
 samhällsintegrering och mångfald är nyckelfaktorer

•  Lär dig mer om hur du utformar en utomhusmiljö som är stimulerande, utvecklande och trygg

• Du får ökade kunskaper om hur man kan ta ett helhetsgrepp och skapar en LSS-verksamhet som möter  
 kvalitetskraven från en ny generation brukare och anhöriga

• Lär dig mer om hur du kan undvika stuprörstänk mellan avdelningar och förvaltningar och får en smidigare  
 process med bättre effektivitet och kvalitet

• Nätverka och utbyt erfarenheter med kollegor från hela landet!

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!

Janne Huttunen 
Tel: 08-694 91 00 | Mobil: 070-495 73 50 
E-post: janne.huttunen@abilitypartner.se
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Konferenskod: OFF1365

  

Förnamn Efternamn  e-post adress 

Befattning Avdelning   

Telefon Fax 

Företag / organisation Adress   

Post nr Ort

Tel växel Bransch Antal anställda

Anmälan till: FRAMTIDENS BEHOVSANPASSADE LSS-BOENDE 2016

Tid & plats 
Konferens 18-19 maj 2016
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.

PERIOD PRIS ORDINARIE  RABATT
Boka senast 11 mars
Konferens - 2 hela dagar  5.980 kr  6.980 kr  1.000 kr

Boka senast 4 maj
Konferens - 2 hela dagar  6.480 kr  6.980 kr  500 kr

Boka efter 4 maj
Konferens - 2 hela dagar  6.980 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

99%
av våra kunder  

rekommenderar oss  

– testa du också!

Är ni förberedda 
för framtidens  
LSS-boende?


