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UR INNEHÅLLET 
 Regler och krav för LSS-boenden – brukarnas rätt till självbestämmande och integritet, goda levnadsvillkor  
 och en trygg och säker boendemiljö
 Framgångsrik mark-, bostads- och lokalplanering för kvalitativa, flexibla och hållbara LSS-bostäder 
 Så utveckla individanpassade och attraktiva LSS-boenden för nästa generation brukare  
 Hur man genom satsningar på välfärdsteknik kan skapa moderna LSS-bostäder som erbjuder en god  
 och smart boendemiljö
 Hur kan vi bygga mer energi- och kostnadseffektiva LSS-bostäder?
 Hur ser ett framtidens moderna LSS-boende ut egentligen? 

ERBJUDANDEBoka flera personer!  Pris från 5.990 kr

TALARE OCH PRAKTIKFALL

MODERATOR 
Robin Berkhuizen 

 Emrahus

Finn Kronsporre David Koolmeister 
ÅWL Arkitekter

Morgan Andersson 
Göteborgs Stad  
och Chalmers

Irmin Oglececav 
Linköpings kommun

Mattias Göransson 
Södertälje kommun

Christer Lindberg 
Södertälje kommun

Anette Hjalmarsson 
Boet

Framtidens behovsanpassade  
LSS-boende 2023
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TORSDAG 23 MARS 2023

08:30-09:00 SAMLING

Registrering, kaffe, te och smörgås

09:00-09:10 INLEDNING

Ability Partner inleder konferensen och lämnar över till konferensens 
moderator

Robin Berkhuizen
VD
Emrahus

Efter att ha träffat psykologen Bo Hejlskov Elvén på en konferens 
insåg Robin att han, med rätt input från experter, kunde bygga 
världens bästa LSS-boenden. Med sitt företag Emrahus har Robin 
nu byggt mer än 20 energismarta och kognitivt tillgängliga LSS-
boenden i hela Sverige, från Gävle i norr till Landskrona i söder. I 
Emrahus har Robin kombinerat kunskap inom design och arkitektur, 
hållbart byggande och kognitiv tillgänglighet för att skapa LSS-
bostäder där både personal och boende kan må så bra som möjligt.

09:10-10:10 EXPERTANFÖRANDE

Regler och krav för LSS-boenden så att brukarna får sin 
rätt till självbestämmande och integritet tillgodosedd, 
goda levnadsvillkor och en trygg och säker boendemiljö
• Lagstiftningens krav på småskalighet respektive fullvärdighet i 
LSS-bostäder– vad innebär det? 

• Parametrar för service- och gruppbostäder att ta hänsyn till för 
brukarens uppnående av goda levnadsvillkor – vad har man rätt 
till som brukare

• Min syn på utvecklingen av framtidens LSS-boende

Finn Kronsporre
Jurist/Socialrättsexpert

Finn Kronsporre är en mycket uppskattad föreläsare och kurshållare. 
Som jurist och socialrättsexpert guidar han dg igenom det många 
gånger komplexa regelverket och lagtolkningar som påverkar 
dig i din arbetsroll. Genom att ta upp domar och exempel från 
verkligheten ger han dig svar på dina juridiska frågor och för det 
komplicerade mer lättförståeligt. 

10:10-10:35 KAFFE OCH NÄTVERKANDE

10:35-11:25 EXPERTANFÖRANDE

Framgångsrik bostadsplanering och kostnadseffektiva 
lösningar för kvalitativa och hållbara LSS-bostäder 
utifrån brukarens behov
• Identifiering och kartläggning av samtida och framtida behov av 
LSS-bostäder - hur ser befolkningsstatistiken ut och vilka behov 
finns? 

• Hur blir de bostäder vi bygger nu flexibla och och hållbara över 
tid?  

• Så utveckla bostäder som är utformade för att matcha 
individernas behov och preferenser?

• Arkitektur och utformning av en inne- och utemiljö som är trygg 
och som stöttar självständighet 

• Så kan du spara både tid och pengar genom effektivisering av 
planerings- och byggnationsprocessen 

David Koolmeister
Arkitekt
ÅWL Arkitekter

David Koolmeister är arkitekt med erfarenhet av att utveckla 
samhällsfastigheter inom omsorg och utbildning. Det är en typ av 
arkitektur som berör oss alla i vår vardag. Därför anser han att det är 
extra viktigt att lägga fokus på fysiska miljön och utforma den så att 
den stödjer verksamheten och människorna som ska använda den.

11:35-12:25 EXPERTANFÖRANDE

Vilken boendemiljö behöver brukarna ha – kunskaper 
från forskning och förvaltning kring utformning och 
anpassningar av boendemiljön i LSS-boenden 
• Vad är viktiga egenskaper som en bostad ska ha för att matcha 
verksamhetens och brukarnas behov – mått, storlek, färger, 
inredning, ljud, olika målgrupper etc.

• Kan utformning och placering av LSS-bostäder öka trygghet och 
självständighet hos brukarna?

• Hur kommer framtidens brukare inom LSS att vilja bo  
– önskvärda egenskaper och hållbara lösningar

Morgan Andersson
Utvecklingsledare FoU, teknologie doktor  
och adjungerad professor
Göteborgs Stad och Chalmers

Morgan Andersson är arkitekt SAR/MSA, PhD och adjungerad 
professor i vård och boende på Chalmers, Institutionen för arkitektur 
och samhällsbyggnadsteknik, ACE. Andersson disputerade 2013 på 
användning av särskilda boenden för äldre och har sedan dess varit 
knuten till ACE och arbetat deltid med forskning och undervisning 
parallellt med sitt arbete som utvecklingsledare inom Göteborgs 
Stad, lokalförvaltningen, bl a med LSS-boende. Andersson 
har publicerat inom vetenskapliga tidskrifter, läromedel och 
populärvetenskap och varit verksam för föreläsare inom akademi 
och samhälle.

12:25-13:25 LUNCH OCH NÄTVERKANDE

13:25-14:05 PRAKTIKFALL

Strategisk mark-, bostads- och lokalplanering för att 
möta behovet av goda och målgruppsanpassade LSS-
bostäder i kommunen 
• Hur möter vi det ökade behovet av kvalitativa LSS-boenden och 
möjliggör fler servicebostäder och gruppbostäder genom god 
samhällsplanering 

• Så tar vi oss an utmaningen att bygga LSS-bostäder för olika 
målgrupper som man inte vet om i förväg - ta del av goda 
exempel

• Så mötar vi efterfrågan på ett varierat utbud av flexibla och 
hållbara LSS-bostäder för olika behov

• Strategiska vägval - hur hittar vi rätt balans mellan att äga vs 
hyra LSS-boenden

• Så arbetar vi för att minska kostnaderna och snabba på 
uppförandet av kvalitativa boendemiljöer för brukarna 
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Irmin Oglececav
Lokalsamordnare
Linköpings kommun

Irmin Oglecevac arbetar som lokalsamordnare på social och 
omsorgsförvaltningen i Linköpings kommun. Arbetet innebär 
att utforma, leda och utveckla den sektorsövergripande 
lokalförsörjningen för all verksamhet inom social- och 
omsorgsnämnden och äldrenämndens ansvarsområden. 
Uppdraget innebär även att ansvara för framtagande av 
prognoser, delta i kommunens samhällsplanering och föra 
dialog kring lokalfrågor med det kommunala fastighetsbolaget 
Lejonfastigheter AB och samtliga utförare. Tidigare har Irmin 
jobbat med förvaltning och bosociala frågor inom ett kommunalt 
bostadsbolag.

14:15-14:55 PRAKTIKFALL

Så utvecklar vi individanpassade och attraktiva LSS-
boenden för nästa generation brukare  
• Att gå från grupptänkande till individtänkande och skapa en 
boendemiljö utformat och anpassad utifrån individens behov 
och önskemål

• Så har vi handskats med komplexiteten i att bygga boenden för 
olika behov och bygger in flexibilitet för framtida hyresgäster

• Vad krävs för att skapa förutsättningar till en tillvaro där 
personens färdigheter används och där man kompenserar för 
svårigheterna?

• Hur har vi anpassat miljö och inredning för ökad välmående hos 
våra brukare?  

Mattias Göransson
Resultatenhetschef
Södertälje kommun

Christer Lindberg
Lokalcontroller
Södertälje kommun

Mattias Göransson, beteendevetare, arbetar sedan 2016 som 
resultatenhetschef inom verksamheten för personer med 
funktionsnedsättning i Södertälje kommun och ansvarar för 
två stycken gruppbostäder. Mattias har sedan 2019 varit med i 
processen från projektering, planering och uppstart av Ekeby 13 
gruppbostad vilken öppnade i juni 2022. Ekeby är Södertäljes 
senaste projekt med att ta fram utifrån verksamhetens 
kravspecifikation en väl fungerande fastighet utifrån en speciell 
målgrupp. Christer Lindberg har erfarenhet i chefskap inom 
LSS samt jobbar nu som Lokalcontroller på Omsorgskontoret i 
Södertälje och är kommunens beställare av nya LSS boenden. 

14:55-15:20 KAFFE OCH NÄTVERKANDE

15:20-16:00 PRAKTIKFALL

Digitalt stöd i hemmet – så kan du främja delaktighet, 
inflytande och självbestämmande för brukaren 
samtidigt som du underlättar för personalen att hålla 
dessa begrepp levande
• Hur kan vi skapa förutsättningar för den enskilde individen 
att vara med och bestämma så mycket som möjligt utifrån 
förmåga? 

• Så skapar du en bra balans mellan självständighet hos brukaren 
samt tillgången till direkt personalstöd vid behov

• Så säkerställa att personal ger rätt insats, på rätt sätt vid rätt 
tidpunkt

• Hur kan det digitala verksamhetsstödet Boet vara till hjälp i 
framtidens LSS-bostäder för att alla ska kunna leva sitt bästa 
liv?

Anette Hjalmarsson
Produktchef
Boet

Anette är pedagog, handledare och föreläsare med 
spetskompetens inom autismspektrum, tydliggörande pedagogik 
och lågaffektivt bemötande. Hon arbetar sedan januari 2021 som 
produktchef på Boet men har dessförinnan över 20 års erfarenhet 
inom funktionshinderområdet. Först som pedagog inom olika 
specialpedagogiska verksamheter, senare som metodutvecklare 
inom LSS Bostad med särskild service. Med gedigen kunskap om 
målgruppen har Anette en god förståelse för det verksamhetsnära 
arbetet på LSS-boenden men också kunskap om och erfarenhet 
av vad som krävs för att bedriva ett gott kvalitets- och 
utvecklingsarbete inom socialtjänsten.

16:10-17:00 EXPERTANFÖRANDE

Hur möter du behovet av LSS-boenden som är 
tekniksmarta och kostnadseffektiva och som erbjuder 
en god boendemiljö?
• Hur vi genom satsningar på välfärdsteknik och modern 
utformning av LSS-bostäder kan skapa attraktivitet, 
funktionalitet och resurseffektivitet 

• Så utvecklar och bygger vi energi- och kostnadseffektiva LSS-
bostäder

• Hur kan teknik, ljussättning och bostädernas utformning göras 
hemtrevligt, tryggt och funktionellt? 

• Hur ser ett framtidens moderna LSS-boende ut egentligen? 

Robin Berkhuizen
VD
Emrahus

17:00-17:10 SAMMANFATTNING

Moderatorn sammanfattar och avslutar konferensen.  

17:10 KONFERENSEN AVSLUTAS

Sagt om Framtidens behovsanpassade  
LSS-boende 2022

Överlag mycket hög kvalitet på innehåll och presentationer.

Det fungerar utmärkt att delta på hybridkonferens på distans.

Allt flöt på bra. Bra service, Bra upplägg på dagen.  
Allt runtomkring föreläsningarna var enkelt. Bra mat och fika.

Alla talare var intressant att lyssna på och jag tror alla gav mig en ”aha” och 
jag noterade en del saker som de sa som jag tar med mig i mitt arbete.

Jag tyckte att formatet var mycket bra. Jag hade inte  
kunnat delta om det inte gick att delta digitalt.
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Framtidens behovsanpassade LSS-boende 2023

Avsändare:  
Ability Partner Europe AB
Telegrafgränd 5
111 30 Stockholm

GODA SKÄL ATT DELTA PÅ KONFERENSEN
	 Uppdatera	dig	kring	regler	och	krav	för	LSS-boenden	så	att	

brukarna	får	sin	rätt	till	självbestämmande	och	integritet	
tillgodosedd,	goda	levnadsvillkor	och	en	trygg	och	säker	
boendemiljö

	 Möjlighet	att	lära	dig	mer	om	framgångsrik	mark-,	bostads-	
och	lokalplanering	för	kvalitativa,	flexibla	och	hållbara	LSS-
bostäder	

	 Ta	del	av	hur	du	utvecklar	och	bygger	energi-	och	
kostnadseffektiva	LSS-bostäder	

	 Få	goda	exempel	på	hur	du	utvecklar	individanpassade	och	
attraktiva	LSS-boenden	för	nästa	generation	brukare		

	 Öka	dina	kunskaper	kring	hur	du	genom	satsningar	på	
välfärdsteknik	skapar	moderna	LSS-bostäder	som	erbjuder	
en	god	och	smart	boendemiljö

	 Få	insikt	i	hur	framtidens	moderna	LSS-boende	ser	ut	

	 Nätverka	och	utbyt	erfarenheter	med	branschkollegor	från	
hela	landet!

Konferenskod: OFF1720

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 23 mars 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 3 februari 6.990 kr          1.500 kr i rabatt
Anmäl dig senast 10 mars 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.

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


