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UR INNEHÅLLET 
 Metoder och arbetssätt för att identifiera, utreda och åtgärda problem med inomhusmiljön
 Luft och ventilationsproblematik – undersökningsmetodik, kravställning, mätning och framgångsrika insatser 
 Buller och höga ljudvolymer inomhus – kravställning & utredning för att skapa bättre ljudmiljöer inomhus
 Fukt- och mögelskador – rutiner för tillsyn, identifiering och åtgärder
 Effektivare bostadstillsyn – så skapas en mer effektiv handläggning av bostadsklagomål 
 Så hanterar du stress och skapar den balans som behövs för ett hållbart arbetsliv
 Juridik för miljö- och hälsoskyddsinspektörer – hur skapas en rättssäker tillsyn och handläggning vid bristfällig inomhusmiljö?

MILJÖINSPEKTÖR 2022
Så ökar du hälsoskyddstillsynens inflytande för att nå  
miljöbalkens mål vad gäller god inomhusmiljö



ONSDAG 31 AUGUSTI 

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.

Malin	Löfbom
Miljöinspektör
Järfälla	kommun
 

Malin är utbildad vid Umeå universitets Miljö- och 
hälsoskyddsprogram och har lång erfarenhet av rollen som 
miljöinspektör. I drygt 20 år har hon arbetat som miljö- och 
hälsoskyddsinspektör på olika kommuner inom Stockholms 
län. Under de senaste sju åren har hennes fokus varit inom 
inomhusmiljö på skolor, förskolor och flerbostadshus. Hon har 
arbetat mycket med ventilationsfrågor, kravställning vid utredningar 
och åtgärder vid klagomål gällande buller samt fukt och mögel. 
 

09:10-10:00 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. 

10:00-10:20 FÖRMIDDAGSFIKA OCH NÄTVERKANDE

10:20-11:10 EXPERTANFÖRANDE 

Luft och ventilationsproblematik – undersöknings-
metodik, kravställning, mätning och framgångsrika 
insatser 
• Vad räknas som bra luftkvalitet? – Kravspecifikationer och 

allmänna råd med riktvärden för ventilation 
• Hur ser kravställningen ut och vart ligger ansvarsbeläggandet? 
• Teknisk tillsyn och utredningsmetodik – så gör du tillförlitliga 

mätningar vid ventilationskontroller 
• 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 

Inomhusklimatet – så skapas god inomhusmiljö med rätt 
temperatur 
• Så mäta och utreda om avvikelser i inomhustemperaturen 

förekommer 
• Hur går man tillväga om temperaturerna är för höga inomhus– 

åtgärder att tillämpa
• Ansvarsfördelning vid problematik med temperaturen 

Per-Eric	Hjelmer
Inomhusmiljöexpert
Aquademica	

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? Per-Eric 
Hjelmer är inomhusmiljöexpert och har arbetat med skade- och 
inomhusmiljöutredningar i snart 30 år, huvudsakligen med problem 
relaterade till ventilation och fuktskador.  Han var tidigare Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör och expert inom inomhusmiljö, ventilation 
och fukt på Miljöförvaltningen Stockholm. Numera arbetar Per-
Eric som senior konsult inom inomhusmiljö, myndighetstillsyn, 
på Aquademica i Stockholm. Per-Eric är en ofta anlitad föreläsare 
kring ämnet och under denna föreläsning kommer han att dela 
med sig av sina erfarenheter kring ventilation samt temperatur i 
inomhusmiljön. 

11:10 -11:20 KORT PAUS

11:20-12:10 EXPERTANFÖRANDE 

Fukt och mögel: arbetssätt och rutiner för tillsyn, 
identifiering och åtgärder – en översikt
• 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?
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14:00-14:10 KORT PAUS

14:10-14:50 PRAKTIKFALL 

Effektivare bostadstillsyn – funktionell arbetsmetod 
för att underlätta en mer effektiv handläggning av 
bostadsklagomål 
• Sexstegsmodell för en effektiv handläggning av bostadsklagomål 
• Praktiska handläggningstips – från inkommande klagomål till 

beslutsfattande
• Att utreda klagomål om: 
• Otillräcklig ventilation i bostäder – vad är viktigt att tänka på?
• Röklukt i bostäder – vedeldning, cigarettrökning och 

trädgårdsavfall
• Fukt och mikrobiell påväxt – handläggarstöd från utredning till 

åtgärder
• Effektiva checklistor som underlättar för inspektion av 

självdragsventilation eller mekanisk frånluft, eldning för 
uppvärmning och inspektion av fukt och mikrobiell påväxt

Cecilia	Kellner
Miljöinspektör
Avesta	kommun
 

Vad bör ingå vid en indikerande mätning? Vilka riktvärden 
finns och vad säger Folkhälsomyndighetens allmänna råd om 
indikerande mätning? Vad behöver miljökontoret veta eller mäta 
för att kunna begära utredning av fastighetsägaren? Vad bör ingå i 
fastighetsägarens utredning och vilka krav kan miljökontoret ställa 
på utredarens kompetens och fastighetsägarens åtgärder? Och 
när kan egentligen ett ärende avslutas? Frågorna som man ställs 
inför som miljöinspektör är många och komplexa. Länsstyrelsen 
i Västmanlands län genomförde under 2019 ett länsgemensamt 
projekt för att ta fram arbetsmetoder och handläggarstöd för att 
underlätta en mer effektiv handläggning av bostadsklagomål. 
Under denna föreläsning kommer Cecilia Kellner att dela med sig 
av Miljösamverkan Västra Götalands och Miljösamverkan Hallands 
sexstegsmodell för handläggning av bostadsklagomål. Du kommer 
även att få ta del av det handläggarstöd som projektgruppen tagit 
fram och hur de genom dessa arbetssätt skapat en mer effektiv 
handläggning av vanligt förekommande klagomål som ofta är svåra 
att handlägga.

14:50 -15:10 EFTERMIDDAGSFIKA OCH NÄTVERKANDE

• Så identifierar och bedömer du förekomst av fukt och mögel i en 
byggnad

• Förebyggande arbete och åtgärder för befintliga skador – en 
översikt

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 leder Erica en 
longitudinell skolstudie finansierad av FORMAS som handlar om 
luftvägshälsa hos mellanstadieelever kopplat till luftkvalitet och 
mikroorganismer. Erica är en mycket uppskattad föreläsare som 
har förmågan att förmedla komplicerad kunskap på ett pedagogiskt 
och engagerande sätt. 

12:10-13:10 LUNCH OCH NÄTVERKANDE

13:10-14:00 EXPERTANFÖRANDE

Kravställning & 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 utbildat blivande miljöinspektörer i grundläggande 
akustik sedan 2012 på Umeå Universitet, där han även arbetar 
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.
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15:10-16:00 PRAKTIKFALL 

Framgångsrik samverkan för allas rätt till en bättre 
inomhusmiljö – så arbetar Göteborgs stad för att hindra 
systematiska brister i inomhusmiljön och få en större 
miljö- och hälsonytta av tillsynen 
• Tillsyn av inomhusmiljöer och egenkontroll – så arbetar vi för att 

hindra systematiska brister i inomhusmiljön
• Vilka krav kan ställas på fastighetsägaren eller 

fastighetsförvaltaren för att åtgärda problem med 
inomhusmiljön? 

• Kommunikation och bemötande i tillsynen – vad är viktigt att 
tänka på?

• 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 i Göteborgs stad 
 

Yusra	Moshtat
Miljöinspektör
Göteborgs	stad

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. Under denna föreläsning 
kommer hon att berätta om hur Göteborgs stad arbetar med tuffa 
inomhusmiljöärenden, fastighetsägares egenkontroll och hur de 
utvecklat den riktade tillsynen och en myndighetsgemensam 
samverkan för att hindra systematiska brister i inomhusmiljön och 
få en större miljö- och hälsonytta av tillsynen.

16:00-16:10 KORT PAUS

16:10-17:00 EXPERTANFÖRANDE 

Så hanterar du stress och skapar den balans som 
behövs för ett hållbart arbetsliv 
• Personlig effektivitet och struktur – hur kan du arbeta mer 

hållbart och frigöra mer tid för värdeskapande uppgifter? 
• Vad är stress och när blir stress skadligt? Om vikten av reflektion 

och återhämtning 
• Ofta avbruten och svårt att säga nej? – hur skapas 

förutsättningar för fokus och effektivitet? 
• Det gränslösa arbetet – så hanterar du dess utmaningar och 

möjligheter 
• Strategier för självledarskap – så blir du bättre på att prioritera för 

en hållbar arbetsvardag 

Petra	Brask	
Effektivitetsexpert 
Petra	Brask	&	partners	

Drunknar du i ärenden och olika arbetsuppgifter som kräver både 
din tid och ditt fulla fokus samtidigt som du ofta blir avbruten 
och har svårt att säga nej? Önskar du få mer tid över för att 
hinna arbeta mer förebyggande och långsiktigt? Om så är fallet 
kommer du att ha stor behållning av den här föreläsningen som 
ger dig konkreta metoder för hur du kan skapa en bättre struktur 
som ger dig mer fokus och mindre stress och frigör tid för mer 
värdeskapande arbetsuppgifter. Petra är en mycket uppskattad 
föreläsare som med både humor och värme delar med sig av 
sina erfarenheter och ger dig de verktyg du behöver för en mer 
strukturerad och energifylld vardag, både i hemmet och på arbetet. 
Petra har sedan 1995 utbildat både chefer och medarbetare i en 
mängd olika organisationer, allt från FN till Coca Cola. Hon har 
varit programledare för TV-serien Tidsjakten på SVT, skrivit två 
böcker om personlig effektivitet och leder podcasten Tidspodden 
tillsammans med Lena Lid Falkman, forskare på Handelshögskolan. 

17:00-17:05 SAMMANFATTNING

Moderatorn sammanfattar och avslutar konferensen

17:05 KONFERENSEN AVSLUTAS

MILJÖINSPEKTÖR 2022
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DIGITALT BONUSMATERIAL

Metoder och arbetssätt för att identifiera, utreda och 
åtgärda problem med inomhusmiljön
• Vilka är de vanligaste bristerna i byggnaders inomhusmiljö?
• Så tar du reda på den bakomliggande orsaken till varför 

människor mår dåligt i en lokal?
• Så fastställer du rätt val av tillvägagångssätt och metod för att 

utreda problem med inomhusmiljön
• Hur kan man undvika dessa brister och hur går du tillväga för att 

åtgärda dem?
• Möjligheternas byggregler – ny modell för Boverkets bygg- och 

konstruktionsregler
• God inomhusmiljö för alla – hur ökas medvetenheten om vilka 

brister i byggnaders inomhusmiljö som finns, vanliga orsaker till 
bristerna och hur de kan undvikas eller åtgärdas?

Peter	Brander
Expert, Enheten Hälsa och Bygg
Boverket

Människor i Sverige tillbringar större delen av sin tid inomhus 
och därför har inomhusmiljöns kvalitet stor betydelse för 
deras hälsa och välmående. Brister i inomhusmiljön kan ge 
utbredda hälsobesvär som i sin tur kan medföra betydande 
samhällsekonomiska kostnader. För att kunna främja en god 
inomhusmiljö och motverka samhällsekonomiska kostnader till 
följd av utbredda hälsobesvär finns det skäl att förbättra och ta 
fram ny kunskap inom området. Boverket har fått i uppdrag att 
förstärka arbetet för att nya och befintliga byggnader ska vara 
säkra och ha en god inomhusmiljö. Syftet med uppdraget är att 
öka medvetenheten om vilka brister i byggnaders inomhusmiljö 
som finns, vanliga orsaker till bristerna och hur de kan undvikas 
eller åtgärdas. Under denna föreläsning kommer Peter Brander 
att ge dig metoder och arbetssätt för att identifiera, utreda 
och åtgärda problem med inomhusmiljön. Peter har lång 
erfarenhet som skadeutredare och byggnadsfysiker. Han har 
tidigare utbildat inom byggdoktorerna och Fuktcentrum kring 
kontrollprogram och mätteknik. Sedan hösten 2018 arbetar Peter 
på Boverket inom uppdraget att verka för en god inomhusmiljö.

DIGITALT BONUSMATERIAL

Hur skapas en effektiv, likvärdig och rättssäker 
handläggning inom hälsoskydd, från att klagomål 
inkommer till beslut om avslut?
• Vad kan vi vinna på att 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? 

• Mål och nyckeltal för att effektivisera handläggningen – från att 
ett klagomål inkommer till beslut om avslut

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.
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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.

MILJÖINSPEKTÖR 2022
KONFERENS 31 AUGUSTI 2022 I STOCKHOLM ELLER DIGITALT



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

Avsändare:  
Ability Partner Europe AB
Telegrafgränd 5
111 30 Stockholm

Konferenskod: OFF1674

Miljöinspektör 2022

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	samt	sambandet	
kring	god	ventilation	och	inomhustemperatur	
	 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	
	 Få	kunskap	om	fukt-	och	mögelskador	och	hur	du	identifierar,	utreder	och	åtgärdar	befintliga	skador	samt	
förhindrar	framtida	problem
	 Uppdatera	dig	om	aktuell	praxis	vad	gäller	juridiken	kring	bristfällig	inomhusmiljö
	 Ta	del	av	hur	du	kan	arbeta	strategiskt	och	förebyggande	med	tillsynsarbete	
	 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	minska	din	stress	och	skapa	en	bättre	struktur	som	frigör	mer	tid	för	mer	
värdeskapande	uppgifter	
	 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	

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 31 augusti 2022 
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 20 maj 6.490 kr  1.500 kr i rabatt
Anmäl dig senast 1 juli 6.990 kr  1.000 kr i rabatt
Ordinarie	pris		 7.990	kr
 
Mängdrabatt
Anmäl	fler	än	2	personer	från	samma	organisation	samtidigt	så		
betalar	person	3,	4,	5	osv	endast 5.490 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


