Inbjudan till konferens

LSS-dagarna 2019
Utvecklas i rollen som chef eller
handläggare
• Uppdatering kring LSS-utredningen
• Metoder som uppmuntrar till
självbestämmande
• LSS ur ett juridiskt perspektiv
• Bemanning med rätt kompetens på rätt
plats

Datum
26-27 november 2019

Plats
Centrala Stockholm
Se teknologiskinstitut.se för mer info

• Modeller för lyckad samverkan över
gränserna

Anmälan

Urval av medverkande talare

Välj spå
r – chef
handlägg eller
are

www.teknologiskinstitut.se

Det senaste kring LSS-utredningen – vad händer nu?
Mikael Klein
Funktionsrätt Sverige

LSS-insatser ur ett juridiskt perspektiv
Finn Kronsporre
JP Infonet Förlag

Metoder för att bedöma behovet av kognitiva hjälpmedel i olika situationer
Georgios Karpathakis Jaenson
Underbara ADHD

Program
Tisdag 26 november 2019
9:00 Registrering med kaffe och smörgås
9:30 Moderator Susanne Larsson inleder konferensen
Susanne arbetar med verksamhetsutveckling i Södertälje
kommun och driver ett forskningsprojekt med brukarinflytande
i fokus. Hon har skrivit flertalet böcker kring LSS, inom vilket
hon utbildat och handlett i många år. Under konferensen är det
Susanne, som utifrån sin gedigna kunskap, guidar oss mellan
talarpassen och leder diskussionerna.

9:40 – 10:40

Det senaste kring LSS-utredningen – vad händer
nu?
•

Var står utredningen idag?

•

Vad utredningen innebär för dagens brukare

•

Branschens förväntningar på utvecklingen av utredningen

Mikael Klein, intressepolitisk chef, Funktionsrätt Sverige

10:50 – 12:00

13:00 – 16:00

Workshop
Struktur och strategier för att utveckla
och kommunicera den attraktiva
arbetsplatsen
Under workshopen får du möjlighet att utvärdera och förnya
ditt arbete med attraktionsfrågor, både strategiskt och
operativt. Du får även lyssna till inspirerande exempel från
verkligheten där du får ta del av hur andra arbetar med sitt
varumärke som arbetsgivare både internt och externt. Ta del
av inspiration, konkreta verktyg och modeller för hur du kan
arbeta med att attrahera och engagera rätt medarbetare för
just din LSS-verksamhet.

Du får lära dig:
•

Att ta ett helhetsgrepp om ert arbete med employer
branding – skapa den röda tråden för potentiella och
nuvarande medarbetare, från det externa löftet till den
interna verkligheten

•

Hur du går från passiv till aktiv rekrytering – när ett
långsiktigt relationsskapande ersätter traditionell
platsannonsering

•

De viktigaste trenderna på kompetensmarknaden – hur
påverkar de branschen, yrket och den enskilda arbetsgivare?

•

Att använda kompetensmarknaden som målgrupp – vad
måste vi veta om de vi kommunicerar med?

•

Konkreta verktyg och modeller – hur kan ett ramverk
för analys-, strategi- och kommunikationsarbete se ut i
praktiken?

LSS-insatser ur ett juridiskt perspektiv
•

Juridik och lagtolkning i praktiken

•

Få koll på gränsdragningen mot SoL och HSL

•

Personkretsarna – lyckas med en korrekt bedömning

•

Hur du handlägger och dokumenterar på ett rättssäkert sätt

Finn Kronsporre, jurist, JP Infonet Förlag
Finn är specialiserad inom socialrätt och har mångårig
erfarenhet som processförare och rådgivare kring insatser
för funktionshindrade, framför allt enligt LSS och personlig
assistans.

12:00 Lunch

Workshopen leds av Linus Holmgren, VD & senior rådgivare,
Talent talk
Linus har lång erfarenhet av att hjälpa både företag,
myndigheter och kommuner att kommunicera ett
sanningsenligt och attraktivt varumärke som arbetsgivare
och är även grundare av företaget Talent Talk. Han drivs
av övertygelsen att goda relationer med potentiella och
nuvarande medarbetare är lika avgörande för en organisations
framgångar som relationerna med kunder och ägare.

www.teknologiskinstitut.se

Onsdag 27 november 2019
SPÅR: Chef

SPÅR: Handläggare

8:30 – 9:20

8:30 – 9:20

Led och motivera personalen genom
förändringsarbeten

Olika perspektiv på frågan om makt inom ramen för
LSS-insatser

•

•
•

•
•

Utbilda medarbetarna utifrån deras, verksamhetens och brukarnas
behov
Hur du motiverar din personal till att omsätta sina nyfunna
kunskaper i praktiken
Praktiska erfarenheter från förändringsarbeten med hållbara
resultat

Eva Isaksson, lärare och handledare inom LSS verksamheter och
uppdragsutbildningar, Ersta Sköndal högskola

9:20 Förmiddagskaffe
9:40 – 10:30

Metoder för delaktighet – möjligheten att göra själv
•
•

Så arbetar vi för att personer som har stöd ska kunna ta del och i
möjligaste mån göra själva
Utmaningar och möjligheter – reflektioner kring frågan om
självständighet

Isabel Carvenas Sarveedra och Sarah Ericsson, personal dagliga
verksamheterna Legogruppen och Polisbilsservice, Södertälje kommun

10:40 – 11:30

Personalförsörjning kring LSS – utveckling och
framtidsvisioner
•
•
•

Kompetensunderlag hos personalen – vad krävs?
Så identifierar du verksamhetens behov för att skapa en hållbar
bemanningsprofil
Framtidens personalförsörjning – förväntan på krav och behov

Charlotte Palmborg, verksamhetschef social- och
omsorgsförvaltningen, Hudiksvall kommun

Förutsättningar för personen som har stöd att själv bestämma
Gemensam reflektion med fokus på krav och förutsättningar för
personal att efterleva principer för LSS

Susanne Larsson, kommundoktorand, Södertälje kommun

9:20 Förmiddagskaffe
9:40 – 10:30

Utveckla självbestämmande hos den enskilda
individen
•
•
•

Dags för ändrade spelregler inom omsorgen
Självbestämmande till vilken gräns – hur hanterar du det?
Kognitivt stöd för att uppmuntra självbestämmande och möjliggöra
egna val

Ellinor Målaredotter, verksamhetschef, Frösunda omsorg
Ellinor har arbetat inom vård och omsorg i 32 år. Hon har en son med
funktionsvariation och arbetar idag deltid som sonens personliga
assistent och resterande tid som verksamhetschef på Frösunda
omsorg. 2018 debuterade Ellinor även med sin bok Funkismamman.

10:40 – 11:30

LSS-verksamheter med tillgänglighet och
individanpassning för äldre i fokus
•
•
•
•

Hur avgör du vilken verksamhet som är bäst lämpad för brukaren?
Enkla hjälpmedel för att öka tillgängligheten i verksamheten
Individanpassning – planera för åldrande i god tid
Vilken kompetensutveckling behöver personalen för att kunna ge
gott stöd?

Kia Mundebo, utbildare och föreläsare, kiamundebo.se

Siv Pettersson, enhetschef gruppboende, social- och
omsorgsförvaltningen, Hudiksvall kommun

Kia har varit ansvarig handläggare på Riksförbundet FUB och
har arbetat med äldrefrågor för personer med intellektuell
funktionsnedsättning sedan 2013.

11:30 Lunch

11:30 Lunch

12:30 – 13:20

14:20 Eftermiddagskaffe

LSS-verksamheterna i framtiden – utveckling och
framtidsutsikter

14:40 – 16:00

•
•
•
•
•

Hur kommer behov och efterfrågan att förändras?
Digitaliseringens utveckling och påverkan
Framtidens personalförsörjning – förväntan på krav och behov
Hur kan din verksamhet förbereda sig redan nu?
Dagens och framtidens LSS-verksamheter ur anhörigas och
brukares perspektiv

Metoder för att bedöma behovet av kognitiva
hjälpmedel i olika situationer
•
•
•

Olika kognitiva hjälpmedel och dess fördelar
Metoder för att identifiera rätt kognitivt hjälpmedel utifrån situation
Erfarenheter från verkligheten – så kan du lösa oförutsedda
händelser

Kia Mundebo, utbildare och föreläsare, kiamundebo.se

Georgios Karpathakis Jaenson, grundare och VD, Underbara ADHD

13:30 – 14:20

16:00 Moderator Susanne Larsson summerar och avslutar
konferensen

Modeller för lyckad samverkan mellan olika aktörer
•
•
•

Att bestämma sig för att samarbeta - hur Uppsalas politik och
funktionshindersrörelse hittade vägen fram till gemensamma mål
Strategier och infrastruktur för tydlig ansvarsfördelning
Vad händer när brukarna tar makten över dagordningen?

Eva Christiernin, socialnämndens ordförande, Uppsala kommun
Angelique Prinz Blix, liberal ordförande i Omsorgsnämnden, Uppsala
kommun

www.teknologiskinstitut.se
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Inom LSS är det ständigt en balansgång mellan
kvalitet och budget. Brukarnas behov och önskemål
varierar allt mer i en föränderlig värld och kraven
på personalens kompetens höjs när de arbetar
allt mer individanpassat. När du arbetar som chef
eller handläggare inom LSS krävs det därför att du
är uppdaterad inom det senaste kring rättssäkra
bedömningar, bemanning och utveckling.
På årets konferens får du lyssna till experter och
praktikfall som delar med sig av sina erfarenheter
och ger dig de verktyg du behöver för att utvecklas
vidare i din roll.
Varmt välkommen!

Anmälan
www.teknologiskinstitut.se

Kontakt
info@teknologiskinstitut.se
031-350-55 00

Andra utbildningstips
Framtidens LSS-boende
VT 2020
Juridisk fördjupning för LSS-boende
HT 2020

Lovina Lövqvist
Projektledare

Se teknologiskinstitut.se för mer info

Teknologisk Institut AB

@TeknologiskAB

Konferens

Information
T.o.m. 27 sep

T.o.m. 25 okt

Fr.o.m. 26 okt

6 550 kr

7 350 kr

8 350 kr

Kostnad för lunch och fika samt moms tillkommer.
För full återbetalning ska avbokning ske senast
4 veckor före konferensdatum. För fullständiga
villkor se www.teknologiskinstitut.se. Vi reserverar
oss för eventuella ändringar.

Con430700

Pris

#teknologiskinstitut

