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UR INNEHÅLLET 
 Metoder och arbetssätt för att identifiera, utreda och åtgärda problem med inomhusmiljön
 Lär dig mer om hur du avhjälper problematik med luft och ventilation, fukt och mögel och buller i inomhusmiljön
 Juridik för miljö- och hälsoskyddsinspektörer – domar och aktuell rättspraxis rörande bristfällig inomhusmiljö
 Förebyggande bostadstillsyn för en god och hälsosam inomhusmiljö
 Klagomålshantering – så skapas en effektiv, likvärdig och rättssäker handläggning
 Framgångsrik samverkan för en större miljö- och hälsonytta av tillsynen
 Så lyfter du din roll och ökar hälsoskyddstillsynens inflytande i praktiken
 Kommunikation och bemötande i tillsynen – så når du fram med ditt budskap

ERBJUDANDE

Boka flera personer!  

Pris från 5.990 kr

TALARE OCH PRAKTIKFALL
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Svensk Ventilation 
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Rikard Öqvist
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Acouwood 

Marcus Lennartsson
Hållbarhetsutvecklare, 
rådgivare och föreläsare
Via 2030

Björn Jensen
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Landskrona stad

Robert Eriksson
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MILJÖ- OCH  
HÄLSOSKYDDSINSPEKTÖR 2023
Så ökar du hälsoskyddstillsynens inflytande för att  
nå miljöbalkens mål vad gäller god inomhusmiljö
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TISDAG 30 MAJ 

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.

Linda Östberg 
Miljöskyddsinspektör 
Härryda kommun

Linda är miljöskyddsinspektör och älskar att arbeta med helheten 
kring miljö- och hälsoskydd. Hon har mer än 20 års erfarenhet 
som inspektör i små och medelstora kommuner och ett stort 
intresse för hälsoskyddsfrågor och att utveckla tillsynen. Hon 
föreläser även för blivande miljöinspektörer på Göteborgs 
universitets påbyggnadsutbildning om hälsoskydd i praktiken.

09:10-10:10 EXPERTANFÖRANDE 

Juridik för miljö- och hälsoskyddsinspektörer – vad 
är viktigt för att skapa en rättssäker tillsyn och 
handläggning vid bristfällig inomhusmiljö?
• Att arbeta som tillsynsperson i en politiskt styrd organisation – 
hur kan man hantera utmaningar och möjligheter i en komplex 
roll?

• Hur skapas en rättssäker ärendehantering kring bristfällig 
inomhusmiljö? – juridiska utmaningar kring klagomålsärenden 
och viktiga lagar som styr från tillsyn till beslutsfattande 

• Vi går igenom de grundläggande hälsoskyddsreglerna i 
miljöbalken 

• Vem ska vara adressat i ett hälsoskyddsärende?
• Domar och aktuell rättspraxis – praktiska exempel och 
lärdomar från rättsfall och domstolsavgöranden 

Jonas Christensen 
Juris dr. i miljörätt 
Ekolagen Miljöjuridik 

Jonas Christensen är miljöjurist och specialiserad på den juridik 
som förekommer på ett bygg- och miljökontor, såsom tex 
miljörätt, plan- och byggrätt samt därtill hörande förvaltningsrätt 
och övrig offentlig rätt. Ekolagen miljöjuridik stöttar kommunala 
miljöförvaltningar med fortbildning samt med juridiskt 
understöd i tillsyns- och tillståndsprocesserna. Jonas har själv 
erfarenhet av att ha arbetat som jurist på Uppsala kommuns 
miljökontor samt en kort vända på Livsmedelsverket och på 
Naturskyddsföreningens kansli i Stockholm. Jonas har tidigare 
varit universitetslektor i miljörätt på Uppsala universitet och är 
sedan över tjugo år tillbaka huvudlärare på kursen Miljö- och 
förvaltningsrätt för naturvetare. Han föreläser även för blivande 
miljöinspektörer på Stockholms universitet och utbildar även 
miljönämnder över hela landet. Jonas är en mycket uppskattad 
föreläsare som med stark förankring till miljökontorets vardag 
kan konkretisera miljöjuridiken på ett pedagogiskt sätt. Under 
denna föreläsning kommer du att få en översiktlig genomgång av 
lagstiftning och aktuella rättsfall som hjälper dig hantera juridiska 
utmaningar som rör bristfällig inomhusmiljö. 

10:10-10:30 FÖRMIDDAGSFIKA OCH NÄTVERKANDE

10:30-11:20 EXPERTANFÖRANDE 

Luft och ventilationsproblematik – undersöknings-
metodik, kravställning, mätning och framgångsrika 
insatser 
• Vad räknas som bra luftkvalitet? – Kravspecifikationer och 
allmänna råd med riktvärden för ventilation 

• Boverkets remiss gällande nya regler för ventilation – vad 
gäller?

• Hur kan svenska regler påverkas gällande ventilation av EU-
förslaget gällande IEQ?

• OVK – praktiska tips och råd gällande Obligatorisk Ventilations 
Kontroll 

• Hur kan problemen med ventilation lösas tillsammans 
med verksamhetsutövaren genom gemensamma 
bedömningsgrunder och rutiner för uppföljning? 

• Vikten av korrekt ventilation för god inomhusmiljö och så 
undviker du risker för olägenhet för människors hälsa

Britta Permats
VD
Svensk Ventilation 

Luft- och ventilationsproblematik är ett vanligt förekommande 
problem som skapar olägenheter för människors hälsa och 
som därav genererar många klagomål. Området är stort 
och komplext och ibland kan det vara svårt att läsa av och 
bedöma ventilationsritningar eller veta om du behöver gå 
vidare trots godkänd OVK. Hur ser kravställningen ut, vart 
ligger ansvarsbeläggandet och hur kan man på bästa sätt 
lösa problemen tillsammans med verksamhetsutövaren? 
Britta Permats är VD och utbildningsansvarig på bransch- 
organisationen Svensk Ventilation. Hon har tidigare arbetat 
som arbetsmiljöinspektör med sakområdesansvaret för 
ventilation på Arbetsmiljöverket. Dessutom har hon som VVS 
ingenjör projekterat skolor och bostäder, arbetat som teknik- 
och servicechef och som affärsutvecklare på ett av Svensk 
Ventilations medlemsföretag. 

11:30-12:30 EXPERTANFÖRANDE 

Fukt och mögel – arbetssätt och rutiner för tillsyn, 
identifiering och åtgärder 
• Vilka krav och riktlinjer kan du som inspektör rikta till 
fastighetsägare och verksamhetsutövare vid fukt- och 
mögelproblematik?

• På vilket sätt är fukt och mögel en olägenhet för människors 
hälsa?

• Utredningsmetodik för att upptäcka fuktskador – hur tolkar 
man mikrobiologiska analyser och bedömer fuktproblematik i 
byggnader?

• Förebyggande arbete och åtgärder för befintliga skador  
– vad finns det för alternativ?

• Sanering av skador – praktiskt tillvägagångssätt och 
uppföljning, viktiga punkter att tänka på
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Erica Bloom
Senior Researcher 
RISE, Research Institutes of Sweden 
 

Fukt är den enskilt största orsaken till skador och problem 
med inomhusmiljön i bostäder. Fukt- och mögelskador i en 
byggnad kan uppstå på många olika sätt men hur lär man sig 
att se vanliga indikationer? Vilken undersökningsmetodik och 
bedömning är bra att använda sig av och vad bör man mäta och 
kontrollera och varför? Hur kan man kravställa vid problematik 
och hur väljer man rätt åtgärd beroende på situation? Under 
denna föreläsning kommer du att få en översiktlig genomgång 
av arbetssätt och rutiner för tillsyn, identifiering och åtgärder 
vid fukt och mögel. Erica Bloom är disputerad mikrobiolog och 
senior forskare hos RISE i gruppen Byggteknik och Innemiljö. 
Just nu avslutar Erica en longitudinell skolstudie finansierad av 
FORMAS som handlar om luftvägshälsa hos mellanstadieelever 
kopplat till luftkvalitet och mikroorganismer. Hon har suttit med 
i SWESIAQs styrelse och varit med att arbeta fram SWESIAQSs 
Råd vid utredning av mikrobiell påväxt i byggnader med 
innemiljöproblem. Erica är en mycket uppskattad föreläsare 
som har förmågan att förmedla komplicerad kunskap på ett 
pedagogiskt och engagerande sätt. 

12:30-13:30 LUNCH OCH NÄTVERKANDE

13:30-14:00 PRAKTIKFALL 

Framgångsrik samverkan för en större miljö- och 
hälsonytta av tillsynen – så förhindras systematiska 
brister för allas rätt till en bättre inomhusmiljö
• Tillsyn av inomhusmiljöer och egenkontroll – om att arbeta för 
att hindra systematiska brister i inomhusmiljön

• Vilka krav kan ställas på fastighetsägaren eller 
fastighetsförvaltaren för att åtgärda problem med 
inomhusmiljön? 

• Hur får man till ett fungerande samspel mellan inblandade 
parter vid upplevda inomhusmiljöproblem? 

• Hur kan vi tydliggöra vår betydelsefulla roll och kompetens 
och stärka vårt inflytande både internt och externt?

• Överklaganden och rättsfall inom tillsynen 
• Så används och utvecklas effektiva metoder för samordnad 
myndighetsövergripande tillsyn 

Yusra Moshtat
Länsmiljöingenjör
Länsstyrelsen Västra Götaland

Att skapa en tillsyn som förbättrar förutsättningarna för en bra 
inomhusmiljö är en viktig del i att uppnå ett hållbart samhälle. 
Men hur kan man på bästa sätt arbeta för att skapa större miljö- 
och hälsonytta och förebygga hälsoproblem hos de boende? 
Hur kan man organisera och genomföra den planerade tillsynen 
för att förebygga och minska den oplanerade verksamheten? 
Och hur skapas en fungerande samverkan mellan olika 
berörda parter? Yusra Moshtat har arbetat som miljöinspektör 
på miljöförvaltningen i Göteborgs stad i över 22 år och är 
en flitig samhällsdebattör inom såväl miljö- och hälsofrågor 
som integration och samhällsutveckling. Sedan februari 2023 
arbetar hon som Länsmiljöingenjör på Länsstyrelsen i Västra 
Götaland där hon arbetar med regeringsuppdraget för den 

myndighetsgemensamma satsningen mot avfallsbrottslighet. 
Under denna föreläsning kommer hon att dela med sig av 
erfarenheter av tuffa inomhusmiljöärenden, fastighetsägares 
egenkontroll och hur man kan utveckla den riktade tillsynen och 
en myndighetsgemensam samverkan för att hindra systematiska 
brister i inomhusmiljön och få en större miljö- och hälsonytta av 
tillsynen.

14:10-14:50 EXPERTANFÖRANDE

Kommunikation och bemötande i tillsynen – vad är 
viktigt för att nå fram med ditt budskap och förbättra 
samspelet för ett konstruktivt tillsynsbesök
• Hur blir du bättre på att kommunicera genom insikt om egna 
och andras kommunikationsmönster?

• Dialogkompetens – så utvecklar du din kommunikativa 
förmåga för bättre möten med fastighetsägare och andra 
verksamhetsutövare

• Om budskapet inte når fram – hur kan vi kommunicera på ett 
annat sätt för att få den respons vi vill?

• Hot och konflikthantering – tumregler för konstruktiv 
kommunikation för att förebygga och hantera hot och 
konfliktsituationer 

Marcus Lennartsson
Hållbarhetsutvecklare, rådgivare och föreläsare
Via 2030

Som miljöinspektör möter man många och olika människor 
och ibland kan svåra situationer uppstå i samband med 
tillsynsbesöket. Hur ska man bemöta verksamhetsutövare 
som inte vill ta till sig fakta eller som har fördomar om 
myndighetsutövningen? Eller så kanske man möter någon 
som känner sig som ett offer för myndigheters ”maktmissbruk” 
och som blir helt förtvivlade under inspektionstillfället medan 
andra kanske kommer med högst relevanta argument och 
ifrågasätter ens kompetens. Som miljöinspektör vet man aldrig 
vad man kommer att möta och det finns mycket att vinna på att 
förbättra sin kommunikationsförmåga för att vara bättre rustad 
att hantera de olika situationer som kan uppstå. Under denna 
föreläsning kommer du att få praktiska tips och råd kring hur du 
kan utveckla din kommunikativa förmåga som miljöinspektör 
och på så sätt lättare nå fram med ditt budskap och skapa 
konstruktiva möten vid dina tillsynsbesök. Marcus Lennartsson 
har själv arbetat som miljö- och hälsoskyddsinspektör inom 
livsmedelskontrollen och som utvecklingsledare inom tillsyn. 
Han är även föreläsare vid Högskolan i Halmstad, där han 
utbildar blivande miljöinspektörer i myndighetsutövning och 
kommunikation. Han är hållbarhetsutvecklare och grundare av 
två olika företag som på olika sätt verkar för att sprida kunskap 
om hållbarhet och lönsamt miljöarbete. 

14:50-15:10 EFTERMIDDAGSFIKA OCH NÄTVERKANDE
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15:10-15:50 EXPERTANFÖRANDE

Kravställning och utredning av buller i inomhusmiljön 
– vilka typer av mätningar krävs och hur kan man 
bedöma och åtgärda risker för att skapa bättre 
ljudmiljöer inomhus?
• Vilka är de vanligaste bullerproblemen en inspektör stöter på? 
• Hur vet man om en bullerutredning är tillräckligt bra?
• Hur stämmer ljudmätningar överens med bullerupplevelse? 
• Hur mäter man lågfrekvent buller i boendemiljön? 
• Vilket buller genererar mest klagomål och hur kan de på bästa 
sätt avhjälpas? 

Rikard Öqvist
Tekn. Dr. i Teknisk akustik
Acouwood 

 
Vad är viktigt att tänka på i samband med att man ska göra 
en bullermätning och hur kan man på bästa sätt beräkna, 
mäta och tolka krav och redan gjorda bullerutredningar? Som 
miljöinspektör ställs du ofta inför många olika och väldigt 
specifika utmaningar kring buller i inomhusmiljön. 
Rikard är akustiker på Acouwood och har under drygt tio år 
utbildat blivande miljöinspektörer i grundläggande akustik på 
Umeå Universitet, där han även arbetat som adjungerad lektor i 
byggteknik. Förutom ett stort intresse för akustik, byggteknik och 
träkonstruktioner har Rikard även ett brinnande intresse för nya 
och innovativa sätt att utbilda kring detta. Han har under flera 
år samlat på sig vanliga frågeställningar och utmaningar som 
miljöinspektörer ställs inför i det dagliga arbetet och producerat 
innovativt utbildningsmaterial som besvarar dessa frågor. 
Under denna föreläsning kommer han att lyfta ett antal vanligt 
förekommande problem och på ett pedagogiskt sätt reda ut 
frågeställningar kring dessa.

16:00-16:30 PRAKTIKFALL 

Förebyggande bostadstillsyn för en god och 
hälsosam inomhusmiljö – Landskronas arbete och 
nationell strategi för miljöbalkstillsyn
• Att skapa en rättssäker, likvärdig och effektiv bostadstillsyn som 
bidrar till att uppfylla miljöbalkens intentioner – hur når vi dit?

• Planering och förarbete inför den förebyggande bostadstillsynen 
– vad är viktigt att tänka på?

• Kartläggning och urval av fastigheter – hur kan man gå tillväga?
• Metoder och arbetssätt för att skapa bästa effekt av den 
förebyggande tillsynen

• Efterarbete och uppföljning – så säkerställer du rätt åtgärder 
och att inget hamnar mellan stolarna

• Myndighetssamverkan – hur kan vi samarbeta bättre för att nå 
en mer framgångsrik och effektiv bostadstillsyn?

 
Björn Jensen
Miljö- och Hälsoskyddsinspektör 
Landskrona stad
 

Inomhusmiljö i bostäder är ett fokusområde i 
Folkhälsomyndighetens nationella tillsynsstrategi och många 
kommuner behöver komma igång med att utveckla sitt arbete 
med den förebyggande bostadstillsynen. Men för att skapa 
hållbara rutiner för en framgångsrik förebyggande bostadstillsyn 

krävs ett metodiskt och långsiktigt arbete samt en ökad 
myndighetssamverkan och resurserna är ofta begränsade. Hur 
lägger man upp arbetet på bästa sätt och hur kan man prioritera 
smart för att få ut bästa möjliga effekt av genomförd tillsyn?
Björn Jensen arbetar på hälsoskyddssektionen i 
Landskrona där man i många år arbetet med förebyggande 
bostadstillsyn. Björn är även initiativtagare och samordnare 
av en kommunöverskridande grupp inom bostadstillsyn och 
hälsoskydd i Skåne. Han har ett starkt engagemang kring 
ökad myndighetssamverkan och samarbetsprojekt för att 
synliggöra bostadstillsynen och främja en bättre boendemiljö 
och en mer jämlik hälsa. Föredraget kopplar också ann till 
Folkhälsomyndighetens nationella strategi för miljöbalkstillsyn 
där Björn sitter med i referensgruppen vid framtagning av ny 
vägledning för förebyggande bostadstillsyn.

16:40-17:10 PRAKTIKFALL 

Klagomålshantering – hur skapas en effektiv, likvärdig 
och rättssäker handläggning inom hälsoskydd, från 
att klagomål inkommer till beslut om avslut?
• Vad kan vi vinna på att skriva delegationsbeslut i 
klagomålsärenden? – viktiga incitament 

• Vilka typer av delegationsbeslut skrivs i ett klagomålsärende? 
• Hur skriver man ett rättssäkert och tydligt beslut? – konkreta 
tips och exempel

• Hur kan man arbeta för att få en kommun/region att bli mer 
likriktad och rättssäker? 

• Pressad arbetssituation? – Varför upplever man press som 
hälsoskyddshandläggare och vad kan man göra för att 
underlätta? 

Robert Eriksson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Salems Kommun

Klagomålshanteringen är ofta ett stort och krävande område 
som tar mycket av tid och energi i anspråk. De inkommer 
ofta i en strid ström och det är viktigt att hålla koll på var i 
beslutsprocessen ärendena befinner sig. Dessutom är det 
lätt att hamna mitt i olika intressekonflikter som gör att 
arbetssituationen stundtals kan upplevas pressad. Vad kan 
man göra för att underlätta? Under denna föreläsning kommer 
du att få många praktiska och handfasta tips om hur man kan 
skapa en mer effektiv, likvärdig och rättssäker handläggning av 
klagomål. Du får konkreta exempel på hur man skriver juridiskt 
hållbara och lättförståeliga föreläggande och hur man kan 
strukturera ärendeprocessen med tydliga mål och nyckeltal 
som både effektiviserar handläggningen och minskar stressen. 
Robert Eriksson har lång erfarenhet av miljöinspektörsrollen och 
har ett bra helhetsgrepp av klagomålshantering och hur denna 
process kan effektiviseras. Han har tidigare erfarenhet av att ha 
arbetat som miljöutredare på Sweco och dessförinnan arbetade 
han i 17 år som miljöhandläggare och processutvecklare på 
miljöförvaltningen i Stockholms stad.

17:10-17:15 SAMMANFATTNING

Moderatorn sammanfattar och avslutar konferensen.

17:15 KONFERENSEN AVSLUTAS
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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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DIGITALT BONUSMATERIAL

Miljöinspektörer blir brottsbekämpare – så jobbar vi 
med samordnad tillsyn för ett rättvist och tryggare 
Malmö
• Så används och utvecklas effektiva metoder för samordnad 
myndighetsövergripande tillsyn i Malmö stad 

• Tillsyn av inomhusmiljöer – så arbetar Malmö stad med 
uppsökande tillsyn för att hindra systematiska brister i 
inomhusmiljön 

• Vår tillsynsmetodik i praktiken – så samverkar vi för en effektiv 
ärendehantering 

•  Vilka krav kan du ställa på fastighetsägaren för att åtgärda 
problem med inomhusmiljön? 

Inga Helgesson
Tillsynsinspektör Miljöförvaltningen 
Malmö stad 

Elna Ahlner
Miljöinspektör
Malmö stad

Kommunala och statliga myndigheters kontroll har visat sig vara 
ett effektivt verktyg i det brottsförebyggande arbetet, men att 
främja trygghet och förebygga brottslighet är en omöjlig uppgift 
för en enskild myndighet. Det kräver samverkan mellan flera 
samhällsaktörer och myndigheter. Tryggare Malmö, som nu varit 
verksamt i drygt tre år, är en del av Malmö stads särskilda insats 

för att öka trygghet och säkerhet i samhället genom samverkan 
mellan såväl kommunala som statliga myndigheter. De som 
medverkar regelbundet i satsningen är miljöförvaltningen, 
stadsbyggnadskontoret, Räddningstjänsten Syd, Polisen, 
Skatteverket, arbetsmarknads- och socialförvaltningen, 
Arbetsmiljöverket, Tullverket och Kronofogden. Arbetet bygger 
framförallt på riktad och uppsökande myndighetsgemensam 
tillsyn. Under denna föreläsning kommer du att få ta del av 
hur miljöinspektörer blir brottsbekämpare och Malmö stads 
långsiktiga arbete med samordnad tillsyn för ett tryggare Malmö. 



ARRANGÖR
BEGRÄNSAT ANTAL PLATSER - ANMÄL DIG IDAG   
www.abilitypartner.se I 08-694 91 00 | bokning@abilitypartner.se

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSINSPEKTÖR 2023

Avsändare:  
Ability Partner Europe AB
Telegrafgränd 5
111 30 Stockholm

GODA SKÄL ATT DELTA PÅ KONFERENSEN
 Ta del av effektiva metoder och arbetssätt för att identifiera, utreda och åtgärda problem 
med inomhusmiljön
 Lär dig mer om luft och ventilationsproblematik så som krav, bedömning, tillsyn och 
åtgärder 
 Få kunskap om fukt- och mögelskador och hur du identifierar, utreder och åtgärdar 
befintliga skador samt förhindrar framtida problem
 Möjlighet att lära dig mer om inomhusbuller – vilka typer av mätningar som krävs och hur 
du tolkar resultaten för bästa ljudmiljö inomhus
 Ta del av praktiska erfarenheter av hur man skapar en effektivare bostadstillsyn och en 
funktionell arbetsmetod för att underlätta handläggning av bostadsklagomål 
 Uppdatera dig om aktuell praxis vad gäller juridiken kring bristfällig inomhusmiljö
 Ta del av hur du kan utveckla den förebyggande bostadstillsynen för en god och hälsosam 
inomhusmiljö 
 Inspireras kring hur du kan stärka dig i din roll som miljö- och hälsoskyddsinspektör och 
öka tillsynens inflytande för att nå miljöbalkens mål vad gäller god inomhusmiljö 
 Få konkreta metoder för hur du kan utveckla din kommunikativa förmåga som 
miljöinspektör
 Ta del av hur du skapar en mer likvärdig och rättssäker ärendehantering inom hälsoskydd, 
från tillsyn till beslutsfattande
 Nätverka och utbyt erfarenheter med branschkollegor från hela landet Konferenskod: OFF1742

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 30 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 21 april  6.990 kr          1.500 kr i rabatt
Anmäl dig senast 17 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.

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


