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UR INNEHÅLLET 
 Framtidens behovsanpassade LSS-boende – hur skapar vi kvalitativa hem för en ny generation brukare?
 Framgångsrik bostadsplanering och kostnadseffektiva lösningar för kvalitativa och hållbara LSS-bostäder 
 Säkra och trygga boendemiljöer för alla – utformning och anpassningar av boendemiljön i LSS-boenden
 Så utvecklar du individanpassade och attraktiva LSS-boenden för ökad självständighet och livskvalitet 
 Digitalt stöd i hemmet – tekniska lösningar för personer med intellektuell kognitiv funktionsnedsättning 

FRAMTIDENS  
BEHOVSANPASSADE  
LSS-BOENDE 2022



TORSDAG 28 APRIL 

08:30-09:00 REGISTRERING

Registrering, kaffe, te och smörgås

09:00-09:10 INLEDNING

Ability Partner inleder konferensen och lämnar över till konferensens 
moderator

Annika	Meinhardt	
Senior konsult 
Arena	för	utveckling

09:10-09:50 EXPERTANFÖRANDE

Framtidens behovsanpassade LSS-boende – hur skapar 
vi attraktiva hem för en ny generation brukare? 
• Skapar vi boenden eller skapar vi hem – är det någon skillnad?
• Hur vill människor som har rätten till insatser inom LSS bo och 

leva?
• Finns det ett boendekoncept som passar alla?
• Ska flera LSS-insatser kombineras inom ramen för boendet?

Annika	Meinhardt	
Senior konsult 
Arena	för	utveckling

Annika Meinhardt, utbildad arbetsterapeut, startade och drev 
Resursteamet under 20 år. Resursteamets inriktning var framförallt 
Daglig verksamhet med 25 enheter i Stockholms län, men också 
personlig assistans och en skola i samarbete med Astrid Lindgrens 
Barnsjukhus. Annika har en outsinlig tro på människans inneboende 
resurser och förmågor och har alltid arbetat för att skapa en arena 
för utveckling för både brukare och medarbetare. Idag driver 
Annika företaget Arena för Utveckling där de bedriver både Daglig 
verksamhet och utbildning inom vård och omsorg.

09:50-10:15 KAFFE OCH NÄTVERKANDE

10:15-11:05 EXPERTANFÖRANDE

Framgångsrik bostadsplanering och kostnadseffektiva 
lösningar för kvalitativa och hållbara LSS-bostäder 
• 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, hållbara och 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 

Poyan	Katebi
VD
Samfastigheter

Poyan Katebi har tidigare jobbat som juridisk rådgivare inom LSS i 
mer än 10 år. Numera är Poyan verksam som VD för Samfastigheter 
i Norden AB, där hans tidigare erfarenheter av LSS ger bolaget 
en unik fördel. Samfastigheter tar till vara på chansen att skapa 
en bättre välfärd. Deras erfarenhet säger oss att sektorn har stora 

möjligheter att bli kvalitativ och effektiv. Sveriges kommuner kan få 
en starkare social infrastruktur, både för dem som är verksamma 
inom den och för dem som brukar den.

11:15-12:00 PRAKTIKFALL

Strategisk bostads- och lokalplanering för att möta 
behovet av goda och målgruppsanpassade LSS-
bostäder i kommunen 
• Hur möter Helsingborg stad det ökade behovet av kvalitativa 

LSS-boenden där boendemiljö är utformad och anpassad utifrån 
individens behov och önskemål? 

• 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 arbetar vi för att minska kostnaderna och snabba på 
uppförandet av goda boendemiljöer för brukarna 

• Så möter du framtida lokalbehov och möjliggör fler 
servicebostäder och gruppbostäder genom god 
samhällsplanering 

Jessica	Swartling
Enhetschef Habiliteringsteamet LSS bostäder
Helsingborg	stad

Marie	Strömberg
Verksamhetschef
Helsingborg	stad	

Christina	Hammarlund
Administrativ handläggare
Helsingborg	stad

En övergripande revision hösten 2019 kring arbetet med planering av 
stadens nybyggnation av LSS bostäder var startskottet för vård och 
omsorgsförvaltningens förändringsresa. Revisionen visade tydligt 
att planeringsprocessen behövde bli mer samordnad och roller och 
ansvar inom förvaltningen behövde tydliggöras. Tidigare erfarenheter 
och kompetenser samt prognoser och analyser av målgruppens 
behov behöver komma in i ett tidigt stadie av planeringsprocessen. 
I föreläsningen berättar Helsingborg stad om hur de konkret har 
arbetat med olika verktyg som målgruppsanalyser, brukarinvolvering 
och arbetsgrupper. De berättar även hur de har strukturerat 
planeringsprocessen och varför prognosarbetet blir en så viktig del i 
arbetet med att skapa LSS bostäder som utgår ifrån målgruppens behov.

12:00-13:00 LUNCH OCH NÄTVERKANDE

13:00-13:45 PRAKTIKFALL

Så har Upplands Väsby kommun tagit ett helhetsgrepp 
kring nya LSS-bostäder 
• Så utvecklade vi ett koncept för LSS-bostäder som är hållbara 

över tid 
• Genomförda projekt enligt konceptet
• Framtidsspaning – vad gjorde vi bra och vad tar vi med oss till 

kommande projekt?  

Anna	Hedström
Projektledare 
Upplands	Väsby	kommun

 
Upplands Väsby kommun gjorde i början av 2010-talet en 
genomlysning av gruppbostäder i kommunen. Detta mynnade ut i en 
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stödpedagogprogrammet. Cristina har utbildningar till familjer och 
är en av fyra konsulter som ger telefonrådgivning till personer med 
egen diagnos, anhöriga och yrkesverksamma som Autism- och 
Aspergerförbundet erbjuder två kvällar i veckan. 

16:05-16:50 PRAKTIKFALL

Digitalt stöd i hemmet – tekniska lösningar för personer 
med intellektuell kognitiv funktionsnedsättning 
• Vad kan du tänka på och ta hänsyn till vid planering och 

byggnation av nya LSS boenden med tanke på digitalt stöd  
– tips och råd 

• Hur kan digitalisering ge stöd till personer med intellektuell 
kognitiv funktionsnedsättning? 

• Hur kan välfärdsteknik skapa ökad delaktighet och 
självständighet för brukarna?

• Så kan boendets personal använda sig utav teknik för att 
inkludera brukare och öka deras självständighet

• 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

Zoltan
Deltagare från daglig verksamhet Cafe Koppen
Göteborg	stad

Andrè Andersson jobbar på förvaltnngen för funktionsstöd i 
Göteborg stad inom daglig verksamhet sydväst/nordost som 
stödpedagog/testledare med särskilt uppdrag inom välfärdsteknik. 
Hen och två kollegor från daglig verksamheterna Språnget media 
och Cafe Koppen, jobbar i området att utveckla och implementera 
välfärdsteknik och kommer under detta anförande att dela med sig 
av sina erfarenheter inom området.

16:50-17:00 SAMMANFATTNING

Moderatorn sammanfattar och avslutar konferensen.

plan för ersättning av icke fullvärdiga boenden och behov av ökad 
kapacitet under en kommande tioårsperiod. Fem nya gruppbostäder 
har byggts av kommunen. Anna har varit med sedan starten av 
uppdraget och delar nu med sig av denna resa och resultatet.

13:55-14:40 PRAKTIKFALL

Så utvecklar vi individanpassade och attraktiva LSS-
boenden för nästa generation brukare 
• Bostäder för ett gott liv – strategisk planering vi för att klara av 

det ökade behovet av attraktiva LSS-boenden 
• Så har vi handskats med komplexiteten i att bygga boenden för 

olika behov och bygger in flexibilitet för framtida hyresgäster
• Så har personalens gränsöverskridande arbetssätt och boendets 

utformning lett till ökad livskvalitet, individualisering och att 
brukarna känner sig trygga 

• Hur bemöter och behandlar vi brukare som lider av samsjuklighet 
– avvägning självständighet kontra begränsningsåtgärder  

Carina	Andersson	
Stödpedagog
Järfälla	kommun	

Ann-Charlotte	Strid
Enhetschef
Järfälla	kommun

Ann-Charlotte Strid ”Lotta” arbetar idag som enhetschef i Järfälla 
kommun. Lotta har en lång erfarenhet i att jobba med målgruppen 
och började som chef i Järfälla kommun år 2000 och är idag chef 
för 3 verksamheter, två gruppboende och ett serviceboende. 
Carina Andersson arbetar som stödpedagog för Terrängvägens 
gruppboende och är i grund och botten boendestödjare/vårdare 
men även yrkeslärare inom Vård och Omsorgsprogrammet med 
behörighet bl. a. i pedagogik i vården, specialpedagogik, och 
människan. Hon har också lång erfarenhet av att jobba inom 
LSS och Sol bostäder och började i Järfälla kommun 2021 som 
stödpedagog med uppgift att titta på behovet från början för nya 
boendet med specialpedagogiska glasögon på.

14:40-15:05 KAFFE OCH NÄTVERKANDE

15:05-15:55 EXPERTANFÖRANDE

Säkra och trygga boendemiljöer för alla – utformning 
och anpassningar av boendemiljön i LSS-boenden
• Så kan du underlätta brister i boendemiljön genom att 

bättre förstå den fysiska miljöns betydelse för personer med 
perceptionsstörningar

• Hur stärka brukarens självständighet och delaktighet genom 
att arbeta förebyggande och bygga med personens individuella 
behov i fokus

• Vad händer om vi vidtar begränsningsåtgärder och hur kan vi 
agera istället?  

Cristina	Dahl
Utbildare och handledare
Autism-	och	Aspergerförbundet

Cristina har arbetet på habiliteringen som pedagog i många år. 
De senaste åren har hon arbetat med utbildning/handledning till 
verksamheter som möter personer med autismspektrumtillstånd 
i sin verksamhet. Cristina är också konsult till Utbildningscenter 
autism och två dagar i veckan arbetar hon som lärare på 
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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.
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Avsändare:  
Ability Partner Europe AB
Telegrafgränd 5
111 30 Stockholm

Konferenskod: OFF1648

Framtidens behovsanpassade LSS-boende 2022

GODA SKÄL ATT DELTA PÅ KONFERENSEN
	 Uppdatera	dig	kring	framtidens	behovsanpassade	LSS-boende	
och	och	hur	du	skapar	kvalitativa	hem	för	en	ny	generation	
brukare

	Möjlighet	att	lära	dig	mer	om	framgångsrik	bostadsplanering	
och	kostnadseffektiva	lösningar	för	kvalitativa	och	hållbara	LSS-
bostäder	

	 Öka	dina	kunskaper	kring	utformning	och	anpassning	av	LSS-
boenden	för	säkra	och	trygga	boendemiljöer	

	 Få	goda	exempel	på	hur	du	utvecklar	individanpassade	och	
attraktiva	LSS-boenden	för	ökad	självständighet	och	livskvalitet

	 Ta	del	av	inspirerande	tekniska	lösningar	för	personer	med	
intellektuell	kognitiv	funktionsnedsättning	

	 Nätverka	och	utbyt	erfarenheter	med	branschkollegor	från	hela	
landet!

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
Nationell konferens 28 april 2022 
Välj mellan att vara på plats centralt i Stockholm eller följa konferensen 
digitalt via livestream
 

 

Rabatterna kan ej kombineras med andra erbjudanden.  
Alla priser är exkl. moms och per person

Pris konferens i Stockholm
I konferenspriset ingår frukost, kaffe, lunch och dokumentation.
Anmäl dig senast 11 mars 6.490 kr  1.000 kr i rabatt
Anmäl dig senast 8 april 6.990 kr  500 kr i rabatt
ordinarie	pris		 7.490	kr

Mängdrabatt
Anmäl	fler	än	2	personer	från	samma	organisation	samtidigt	så
betalar	person	3,	4,	5	osv	endast	5.490 kr per	person.

Pris konferens digitalt
I det digitala konferenspriset ingår dokumentation och att du kan  
ta del av streamat material efteråt. 
Anmäl dig senast 11 mars 5.990 kr 1.000 kr i rabatt
Anmäl dig senast 8 april 6.490 kr  500 kr i rabatt
ordinarie	pris		 6.990	kr

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


