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FRAMTIDENS BEHOVSANPASSADE 
LSS-BOENDE 2016   
– så skapar du en boendemiljö som svarar upp mot brukarnas behov och 
skapar såväl trygghet som självständighet

INSPIRERAS AV INTRESSANTA EXPERTER OCH PRAKTIKFALL
Ann-Britt Olofsson, Gruppchef, Linköpings kommun
Patrik Sjögren, Enhetschef, Kungsbacka kommun
Bo Rundberg, Utvecklingsledare, Kungsbacka kommun
Lena Svensson Malmén, Metodutvecklare, Kungsbacka kommun
Monica Fallesen, Avdelningschef, Höganäs kommun
Mia Pyk, Enhetschef, Höganäs kommun
Maria Lethin, Enhetschef, Höganäs kommun
Marie Skoghill, Utvecklingsledare, Eskilstuna kommun
Anders Lindström, Verksamhetsutvecklare, Eskilstuna kommun
Carl-Mikael Feldt, Verksamhetsutvecklare, Eskilstuna kommun
Peter Bertilsson, Projektledare, Nacka kommun
Petra Oxonius, Verksamhetschef, Botkyrka kommun
Robin Berkhuizen, VD, Emrahus
Maria Gill, Projektledare, SKL

SPECIELLT INBJUDEN

Anita Bengtsson-Tops 
Professor i vårdvetenskap 
Högskolan Kristianstad

MODERATOR OCH TALARE

Tuva Lund 
Ordförande i vård och  
omsorgsnämnden 
Botkyrka kommun 

UR INNEHÅLLET 

• Strategisk planering, kartläggning och prognostisering av framtidens LSS-boenden
• Hur man bygger flexibla kostnadseffektiva bostäder som passar fler utan att göra avkall på  

individens behov
• Senaste forskningen inom LSS-boende – det vardagliga livet utifrån brukarnas och personalens 

perspektiv
• Framtidens teknik som ger bättre levnadsvillkor för brukaren samt ökar personalens kompetens
• Så kan du med hjälp av små medel göra stor skillnad för brukarna i den fysiska miljön
• Så hanterar du olika generationer av brukare – krav, behov och önskningar

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

Arrangeras av

KONFERENS  
6-7 DECEMBER 2016 
STOCKHOLM

SPECIELLT INBJUDEN

Emma Newman 
Tillgänglighetsspecialist 
Sweco



TISDAGEN DEN 6 DECEMBER 2016

10:00 Registrering med morgonkaffe och smörgås

10:30 Ability Partner inleder konferensen och lämnar 
över till konferensen moderator Tuva Lund, Botkyrka 
kommun

PRAKTIKFALL 
10:40 Att skapa delaktighet för brukaren – aktiviteter, 
boende och personal
• Så arbetar vi i Botkyrka med att öka brukarens inflytande över 

deras egen levnadssituation
• Så hjälper brukarna i Botkyrka till att anställa rätt personal till 

deras LSS-boende
• Hur arbetar vi i Botkyrka kommun utifrån medborgarens fokus?
• Årets LSS-kommun – så tog vi oss dit!

Tuva Lund    
Ordförande i vård och omsorgsnämnden
Botkyrka kommun

Petra Oxonius
Verksamhetschef
Botkyrka kommun

Botkyrka fick utmärkelsen årets LSS-kommun 2016. En viktig del i 
att Botkyrka vann är att kommunen aktivt jobbar för att möjliggöra 
större delaktighet för medborgarna som bor i gruppbostäder. Det 
handlar om utformningen av boendena men framförallt hur man 
jobbar för att möjliggöra för delaktighet. Hör hur Tuva Lund, Petra 
Oxonius och Botkyrka kommun arbetar tillsammans med brukaren 
för att skapa delaktighet. 

PRAKTIKFALL 
11:30 Att skapa ett behovsanpassat LSS-boende  
– ledord är kunskap, tillgänglighet, delaktighet och 
integritet
• Hur kan man bygga ett LSS-boende med stil, bra läge och  

anpassad utformning?
• Så fungerar samspelet mellan beställare, arkitekt, byggare,  

brukare och driftsansvariga
• Så kan arkitekturen ge brukarna ökad självständighet,  

delaktighet, tillgänglighet, trygghet och integritet
• Lagom behovsanpassat – vart går gränsen för behovsanpassat 

utifrån ålder och grad av behov?

Peter Bertilsson
Projektledare
Nacka kommun

Peter Bertilsson har arbetat inom fastighetssektorn i över 6 år, både 
på den privata sidan och nu sedan två månader tillbaka inom den 
kommunala sektorn. Han är projektledare inom avdelningen för 
fastighetsutveckling inom Nacka kommun med fokus på de sociala 
bostäderna. Han har b.la. varit projektledare under uppförandet av 
två moderna och uppskattade LSS-boenden inom kommunen.  
Under denna föreläsning kommer Peter att berätta hur han och 
Nacka kommun arbetar med bostadsanpassning av LSS-boenden 
och hur denna process ser ut. 

12:30 Lunch och nätverkande
 
EXPERTANFÖRANDE
13:30 Att bygga flexibla kostnadseffektiva bostäder 
som passar fler utan att göra avkall på brukarens
behov
• Boendeutformning, design och brukarens individuella behov  

– genom innovativ design får du detta att gå hand i hand
• Så kan du bygga en miljö som minimerar problembeteende
• Hur du skapar en balans mellan trygghet och funktionalitet samt 

individuell anpassning genom materialval, belysning, färgsättning, 
inredning och möblering

• Så kan den byggda miljön och tekniken underlätta utvecklingen 
hos brukaren samt öka självständigheten

Robin Berkhuizen
VD
Emrahus

Passivhusleverantören Emrahus byggde det första LSS-boendet i 
Sverige som certifieras enligt de tuffare internationella passivhus-
kraven. Emrahus har uppfört en rad LSS-boenden i olika delar av 
Sverige och arbetar målmedvetet för att sätta de boende i fokus. 
Under sitt anförande kommer Robin att dela med sig av sina erfa-
renheter av att skapa boenden som stöttar bra beteende, umgänge 
och samtidigt värnar om de boendes integritet. 

PRAKTIKFALL 
14:20 Strategisk planering och utveckling av  
framtidens LSS-boenden
• Så arbetar vi i Linköpings kommun med strategisk planering  

gällande utbyggnad och utformning av framtidens LSS-boenden
• Så skapar du bättre förutsättningar för framtiden – kartläggning 

och prognostisering av efterfrågan på LSS-bostäder
• Handfasta exempel på speciellt utformade boenden med olika 

inriktningar

Ann-Britt Olofsson
Gruppchef
Linköpings kommun

Ann-Britt Olofsson arbetar på omsorgskontoret i Linköpings  
kommun med övergripande planeringsfrågor inom LSS-området, 
bl.a. planering och upphandling av verksamhet i nya boenden. 
Linköpings kommun har ett 60-tal boenden med olika inriktning 
inom LSS-området och utbyggnad av nya platser sker varje år.  
Under denna föreläsning kommer du få ta del av hur Linköpings 
kommun arbetar med strategisk planering och utveckling av  
framtidens LSS-boenden. 

15:10 Eftermiddagskaffe och nätverkande
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SPECIELLT INBJUDEN 
15:40 Utemiljöns påverkan på brukaren – så skapar 
du en miljö som bidrar till högre levnadsvillkor
• Vad innebär egentligen tillgänglighet och användbarhet?
• Hur påverkas en person med funktionsnedsättning av miljöns 

utformning?
• Vad säger bygglagstiftningen - skyldigheter och rättigheter!
• Hur kan du med hjälp av små medel göra stor skillnad för  

brukarna i den fysiska miljön?
• Innebörden av orienterbarhet, tydlighet och avskildhet 

Emma Newman
Tillgänglighetsspecialist
Sweco 

Emma arbetar som expert med och utifrån människors olika behov 
i den byggda miljön. Hon drivs av att minimera de svårigheter som 
människor upplever och utsätts för, allt för att samhället ska bli 
mer inkluderande och socialt hållbart. Emmas specialområde är 
orienterbarhet i vilket hon har forskat. Hon kommer i sitt anförande 
beröra olika aspekter när det gäller utemiljön och dess formgiv-
ningsprocess. 

16:30 Moderatorn sammanfattar och avslutar  
konferensens första dag

Välkommen till mingel!
– ta chansen att nätverka med 
kollegor från hela landet! 

 

ONSDAGEN DEN 7 DECEMBER 2016

09:00 Morgonkaffe och smörgås

09:30 Moderatorn inleder konferensen andra dag
 
EXPERTANFÖRANDE 
09:40 Välfärdsteknologi som är anpassad och  
underlättar för brukaren i det vardagliga livet 
• Så kan tekniken förbättra självförtroendet, öka självständigheten 

och påverka utvecklingen för brukaren
• Hur kan vi anpassa tekniska lösningar för att stötta individens 

enskilda behov?
• Så kan du öka kommunikationen med brukarna med hjälp av 

tekniska lösningar
• Hur kan man med hjälp av tekniken underlätta vardagen för både 

brukarna och personalen? 

Maria Gill
Projektledare
SKL

Maria är sjuksköterska som sedan 2008 arbetat med verksamhets-
utveckling av vård och omsorg med stöd av teknik i Västerås stad, 
där hon var en av projektledarna som utvecklade e-hemtjänst.  
Maria arbetade också på Myndigheten för delaktighet i det  
regeringsuppdrag som skulle forma MFD’s stöd till Sveriges alla 
kommuner, att komma igång med att implementera välfärdsteknik 
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i sina verksamheter. På SKL arbetar Maria bl.a. med ”LEDA för 
en smartare välfärd” där hon ansvarar för Hälsa och omsorg i en 
digitalvärld. 

10:30 Förmiddagskaffe och nätverkande

PRAKTIKFALL 
11:00 Hur kan tekniken bidra till bättre levnadsvillkor 
för brukaren samt utveckla boendestödjarnas  
kompetens
• Så kan ny teknik underlätta vardagen för brukarna och  

möjliggöra utveckling och ökad självständighet
• Framtidens kompetensutvecklare – så kan webbutbildning öka 

kompetensen för boendestödjare både i verksamheten och i 
utbildningsstadiet

• Eskilstuna kommuns senaste projekt – så kan modern teknik 
hjälpa personalen i deras vardagliga arbete

Marie Skoghill 
Verksamhetsutvecklare
Eskilstuna kommun

Anders Lindström 
Utvecklingsledare
Eskilstuna kommun

Carl-Mikael Feldt
Verksamhetsutvecklare
Eskilstuna kommun  

Eskilstuna kommun satsar mycket på att höja kompetensen i verk-
samheten genom att arbeta fram nya redskap och metoder. De har 
ett gott samarbete med Mälardalens Högskola och dokumenterat 
den arbetsmetod som används i arbetet med personer med intel-
lektuell funktionsnedsättning. Under denna föreläsning får du ta del 
av de lärdomar och erfarenheter Eskilstuna kommun samlat på sig 
under sin resa i samband med teknikens utveckling. 

PRAKTIKFALL 
11:50 Så kan du bygga trygga bostäder och daglig 
verksamhet som främjar självständighet och privatliv 
för brukare med autism
• Hur planerade Kungsbacka kommun BoDa Gällinge för att ge de 

boende ett gott bemötande och trygghet i sin nya bostad – läge, 
utformning, tekniska och praktiska lösningar

• Hur kan man organisera arbetet på boendet för att uppnå  
kommunfullmäktiges mål – att kommunen ska vara och upplevas 
som en attraktiv arbetsplats

• Vilka erfarenheter och lärdomar har vi på Kungsbacka kommun 
samlat på oss från detta projekt?

Bo Rundberg 
Utvecklingsledare
Kungsbacka kommun

Lena Svensson Malmén
Metodutvecklare
Kungsbacka kommun

Patrik Sjögren
Enhetschef 
Kungsbacka kommun
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14:30 Eftermiddagskaffe och nätverkande

SPECIELLT INBJUDEN 
15:00 Senaste forskningen inom LSS-boende – det 
vardagliga livet utifrån brukarnas och personalens 
perspektiv
• Så är det vardagliga livet på ett LSS-boende för personer med 

psykisk funktionsnedsättning
• Vad innebär det för brukarna att leva ett liv tillsammans med 

personer som de själva inte valt att bo med?
• Så arbetar LSS-boendens personal – förutsättningar och mål för 

verksamheten
• Så upplever personalen sin arbetssituation – positivt och negativt

Anita Bengtsson-Tops
Professor i vårdvetenskap
Högskolan Kristianstad

Förutom att undervisa på grund- och avancerad nivå i ämnet om-
vårdnad/vårdvetenskap med särskilt fokus på vetenskapsteori och 
kvalitativa metoder samt handleda doktorander är Anita Bengtsson-
Tops just nu forskningsledare för ett större tvärprofessionellt forsk-
ningsprojekt. Detta projekts avsikt är att utveckla en vårdmodell för 
personer som frekvent söker vård vid akutpsykiatriska mottagning-
ar. Hon är med i ledningsgruppen för Centrum för evidensbaserade 
psykosociala insatser för personer med psykisk funktionsnedsätt-
ning (CEPI), Lunds universitet samt tillhör forskningsplattformen 
Hälsa i samverkan, Högskolan Kristianstad. Genomgående har hen-
nes forskning ett brukarperspektiv som berör frågor om delaktighet, 
hälsa, vardagsaktiviteter och social inklusion som därmed också 
gör att frågor kopplat till personals arbetsförhållande blir centrala. 

16:10 Moderatorn sammanfattar konferensen

16:20 Konferensen avslutas

Kungsbacka kommun är en expansiv kommun med snart 80.000 
invånare, de har byggt ut sina bostäder med särskild service från 
cirka 60 lägenheter 2002 till 160 lägenheter 2016. I Gällinge, en 
mil söder om Kungsbacka har kommunen byggt en gruppbostad 
med inflyttning 2016 som är samlokaliserad med daglig verksam-
het, BoDa. Under denna föreläsning kommer du att få ta del av 
hur Kungsbacka kommun lyckats skapa anpassade lokaler som är 
rättade efter brukare med autism. 

12:40 Lunch och nätverkande

PRAKTIKFALL 
13:40 Hur du tar ett helhetsgrepp och skapar  
framtidens kvalitativa LSS-boende?
• Hur utvecklar man personalen till kompetenta pedagoger, kom-

munikatörer och ledare där bemötande och arbetssätt är anpas-
sade utifrån brukarens behov?

• Hur kan man skapa en stimulerande arbetsmiljö där personalen 
trivs och har möjlighet att utvecklas?

• Hur skapar man ett boende där miljön stöttar såväl brukarens 
samt personalens behov?

• Hur behandlar vi en ny generation av brukare – behov, krav och 
önskningar

Monica Fallesen 
Avdelningschef
Höganäs kommun 

Maria Lethin  
Enhetschef
Höganäs kommun 

Mia Pyk
Enhetschef
Höganäs kommun

Höganäs kommun har under två års tid aktivt arbetat för att öka 
delaktigheten för individen. Verktyget de har använt är kartläggning 
av arbetssätt och kunskapsluckor och resultatet har blivit individ- 
fokus, brukardelaktighet och medarbetarskap. Under denna  
föreläsning kommer du få ta del av hur Höganäs kommun har gått 
tillväga för att skapa framtidens kvalitativa LSS-boenden där såväl 
brukaren som personalen trivs och kan utvecklas. 
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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 organi-
sations 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 evene-
mang som ger mest värde för pengarna samt att ha 100 % nöjda och återkommande 
kunder. För mer information om Ability Partner eller detta evenemang, kontakta oss via 
telefon 08-694 91 00.

Intresserad av en affärsutställning?
Ability Partner erbjuder ditt företag unika möjligheter att stärka varumärket och  
bygga relationer med en väl avgränsad målgrupp såväl under som efter  
evenemanget. Vi skräddarsyr upplägget utifrån dina behov och önskemål.  
Kontakta oss så berättar vi mer!

Janne Huttunen 
Tel: 08-694 91 00 | Mobil: 070-495 73 50 
E-post: janne.huttunen@abilitypartner.se 
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99%
av våra kunder  

rekommenderar oss  

– testa du också!
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Goda skäl att delta på konferensen

• Lär dig mer om hur du kan skapa en trygg boendemiljö som svarar upp mot brukarens  
 behov och som samtidigt stöttar självständighet, privatliv och utveckling

• Ta del av hur en person med funktionsnedsättning påverkas av utemiljöns utformande

• Möjlighet att uppdatera dig angående hur du kan använda dagens teknik för att höja  
 levnadsvillkoren för brukaren samt personalens kompetens

• Öka din kunskap om hur du skapar hållbara LSS-boenden för alla åldrar – krav, behov och  
 önskningar

• Lyssna till hur man bygger flexibla kostnadseffektiva LSS-bostäder utan att göra avkall på  
 brukarens behov 

• Hör hur dina kollegor arbetar med strategisk planering och utveckling av framtidens  
 LSS-bostäder

• Få insikt i den senaste forskningen kring brukarens och boendestödjarnas vardagliga liv  
 på ett LSS-boende

• Nätverka och utbyt erfarenheter med branschkollegor från hela landet!
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Bildkälla: Emrahus
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Konferenskod: OFF1392

ANMÄLAN

Avsändare:
Ability Partner Europe AB
Telegrafgränd 5
111 30 Stockholm
 

Framtidens behovsanpassade LSS-boende 2016   

Tid 
Konferens 6-7 december 

Plats 
Ingenjörshuset 
Malmskillnadsgatan 46 
Stockholm 
Tel: 08-613 81 00

Fyra sätt att anmäla sig 
Webb:  www.abilitypartner.se

mail:  bokning@abilitypartner.se

Tel:  08-694 91 00 

Post: Ability Partner 
 Telegrafgränd 5 
 111 30 Stockholm

Betalningsvillkor
Betalning sker mot faktura med 30 dagars betalningsvillkor. Vid betalning 
efter förfallodagen utgår dröjsmålsränta med 10%.

Avbokningsvillkor
Anmälan är bindande men deltagarplatsen kan alltid överlåtas till en kollega. 
Vid skriftlig avbokning senast 4 veckor innan konferensen återbetalas full av-
gift. Vid avbokning 2-4 veckor innan konferenstillfället erhålls ett värdebevis 
som kan användas som betalning på någon annan av Ability Partners  
konferenser. Därefter utgår ingen ersättning vid avbokning. Vid avbokning 
tas en administrativ avgift på 500 kr.

99%
av våra kunder  

rekommenderar oss  

– testa du också!

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. 

 Konferens 6-7 december 2016 

Förnamn Efternamn  e-post adress 

Befattning Avdelning   

Telefon Fax 

Företag / organisation Adress   

Post nr Ort

Tel växel Bransch Antal anställda

Pris
I konferenspriset ingår kaffe, lunch och dokumentation. Rabatterna kan ej kombineras med andra erbjudanden. Alla priser är exkl. moms.

PRISER / PERSON Boka senast 21 oktober Boka senast 25 november Ordinarie pris

KONFERENS 5.980 kr 6.480 kr  6.980 kr

Mängdrabatt vid minst 3 bokningar
Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så betalar person 3, 4, 5 osv endast 4.980 kr exkl. moms per person.

1.000 kr rabatt
500 kr rabatt


