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VÄLKOMMEN TILL

INSPIRATIONSKONFERENS LSS 

21 NOVEMBER 2018 KARLSTAD

EN VÄRMLÄNDSK INSPIRATIONSDAG MED FOKUS PÅ  
VERKSAMHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

http://www.kau.se/fou-valfard-varmland


FoU Välfärd Värmland är glada över att kunna bjuda in till ännu en Inspirationskonferens LSS. Under 
förmidagen kommer det att presenteras goda exempel från olika verksamheter runtom i Värmland, det 
kommer också ges möjligheter till nätverkande. Nytt för i år är att vi även kommer ha en presentation 
från nationell nivå med Pär Alexandersson från Socialstyrelsen.  

Eftermiddagen kommer fyllas av kultur, allvar och humor. Vi kommer träffa deltagare från daglig verk-
samhet i Karlstad och dagen avslutas med en föreläsning av Malte Hallquist.  

Vi hoppas att årets Inspirationskonferens LSS blir en stimulerande mötesplats och att du kommer att 
lämna konferensen med nya insikter, inspiration och glädje att ta med hem till din verksamhet.

Vi vill ha din anmälan senast den 2 november 2018, mer info om anmälan finns i slutet av inbjudan un-
der information. Passa på att anmäla er så snabbt ni kan, först till kvarn-principen gäller. 

Väl mött i Karlstad!

VÄLKOMMEN TILL INSPIRATIONSKONFERENS LSS 2018



PROGRAM

08.00–08.45 REGISTRERING MED KAFFE

08.45–09.00 ÖPPNANDE AV KONFERENSEN

09.10–09.40 VALBARA SEMINARIER PASS 1 (1-5)

09.40–10.10 FIKA

10.10–10.40 VALBARA SEMINARIER PASS 2 ( 6-10)

10.50–11.50 VÄGAR TILL ÖKAD DELAKTIGHET - Pär Alexandersson från Socialstyrelsen 

12.00–13.00 LUNCH

13.00–14.00 EN RESA I UTTRYCK – deltagare från daglig verksamhet Karlstad kommun

14.00–14.30 FoU VÄLFÄRD VÄRMLAND INFORMERAR

14.30–15.00 FIKA

15.00–16.00 VARDAGENS SUPERHJÄLTAR - Malte Hallqvist

16.00–16.15 AVSLUT



1. Fritidsgård och Kollo 
Representanter från Funktionsstöd i Kristinehamn berättar om erfarenheterna från F.U.F. 
– som är en Fritidsgård för Ungdomar med Funktionsvariation samt dagkollo för barn och 
ungdomar som kommunen har anordnat under tre somrar.

2. Personlig koordinator – ett individuellt och flexibelt stöd för föräldrar till barn 
under 18 år med funktionsnedsättning. 
Carin Wallman, Projektledare/personlig koordinator kommer tala om det pågående 
projektet i Karlstad kommun med personlig koordinator. Ett försöksprojekt med syfte att 
säkra ett sammanhållet och heltäckande stöd när familjens situation kring barnens olika 
insatser riskerar att bli ohållbar.

3. Vi vill bidra – från omsorgstanke till att se förmågor 
I projektet ”Vi vill bidra” har människor med komplexa funktionsvariationer, tack vare och 
med hjälp av personlig assistans, visat att de vill – och kan – bidra på arbetsmarknaden. 
Du får här höra om en resa mot nya former för delaktighet i arbetsliv (och i samhället). 
Rebecca Lindman Dahl (handledare) och några av deltagarna i Karlstad berättar om ”Vi 
vill bidra” och om hur deltagarna, utifrån sina unika förutsättningar, bidrar i arbetslivet.

4. Välfärdsteknik på gruppboende och socialpsykiatri 
Nina Thomsen, arbetsterapeut och Anders Forsberg, boendestödjare i Kristinehamn 
berättar om ett pågående projekt för att underlätta vardagen för personer med psykisk 
och kognitiv funktionsnedsättning genom att öka tillgången till kognitiva hjälpmedel och 
smarta produkter.

5. Träffen – ett forum för social samvaro.  
Representanter från Arvika kommun och Medborgarskolan kommer att berätta om hur de 
byggt upp verksamheten Träffen, och vilka aktiviteter de genomfört. Träffen är en verk-
samhet som syftar till att skapa en social samvaro för personer som har personlig assis-
tans och deras assistenter. 

VALBARA SEMINARIER PASS 1 KL 09.10-09.40



VALBARA SEMINARIER PASS 2 KL 10.10-10.40
6. Fritidsgård och Kollo 
Representanter från Funktionsstöd i Kristinehamn berättar om erfarenheterna från F.U.F. 
– som är en Fritidsgård för Ungdomar med Funktionsvariation samt dagkollo för barn och 
ungdomar som kommunen har anordnat under tre somrar.

7. Personlig koordinator – ett individuellt och flexibelt stöd för föräldrar till barn 
under 18 år med funktionsnedsättning. 
Carin Wallman, Projektledare/personlig koordinator kommer tala om det pågående 
projektet i Karlstad kommun med personlig koordinator. Ett försöksprojekt med syfte att 
säkra ett sammanhållet och heltäckande stöd när familjens situation kring barnens olika 
insatser riskerar att bli ohållbar. 

8. Vi vill bidra – från omsorgstanke till att se förmågor 
I projektet ”Vi vill bidra” har människor med komplexa funktionsvariationer, tack vare och 
med hjälp av personlig assistans, visat att de vill – och kan – bidra på arbetsmarknaden. 
Du får här höra om en resa mot nya former för delaktighet i arbetsliv (och i samhället). 
Rebecca Lindman Dahl (handledare) och några av deltagarna i Karlstad berättar om ”Vi 
vill bidra” och om hur deltagarna, utifrån sina unika förutsättningar, bidrar i arbetslivet.

9. Välfärdsteknik på gruppboende och socialpsykiatri 
Nina Thomsen, arbetsterapeut och Anders Forsberg, boendestödjare i Kristinehamn 
berättar om ett pågående projekt för att underlätta vardagen för personer med psykisk 
och kognitiv funktionsnedsättning genom att öka tillgången till kognitiva hjälpmedel och 
smarta produkter.

10. Träffen – ett forum för social samvaro.  
Representanter från Arvika kommun och Medborgarskolan kommer att tala om hur de 
byggt upp verksamheten Träffen, och vilka aktiviteter de genomfört. Träffen är en verk-
samhet som syftar till att skapa en social samvaro för personer som har personlig assis-
tans och deras assistenter.



VARDAGENS SUPERHJÄLTAR  
- FUNKTIONSNEDSÄTTNING 
ELLER FUNKTIONSUPPHÖJNING? 
KL 15.00-16.00
Om människor som inte alltid är så starka men 
ändå har förmågan att lyfta andra.

Med en kombination av humor och allvar tar Malte 
oss med i reflektioner om och kring livet. Genom 
musik, prat och film är målet att göra bestående 
intryck både på individ och organisation. Utgår 
man inifrån och ut, så når man utifrån och in.

VÄGAR TILL ÖKAD DELAKTIGHET KL 10.50-11.50
Delaktighet är en mänsklig rättighet och centralt i all LSS-verksamhet. Socialstyrelsen har på 
uppdrag av regeringen tagit fram kunskapsstödet Vägar till ökad delaktighet. Kunskapsstödet 
syftar till att ge beslutsfattare och utförare inom LSS-verksamhet stöd för att bedriva 
ett systematiskt kvalitets- och utvecklingsarbete för ökad delaktighet för personer inom 
målgruppen. Socialstyrelsen har också tagit fram ett material som beskriver hur handläggare 
och utförare kan stödja vuxna personer med funktionsnedsättning att uttrycka sin vilja.

EN RESA I UTTRYCK 
KL 13.00-14.00
Deltagare från Karlstads kommun dagliga 
verksamhet berättar tillsammans med 
projektledaren Wanja Asplund om projektet 
som blev en hyllad tv-serie och ”En resa i 
uttryck”.



INFORMATION
DATUM:  21 november 2018

TID:  08:00-16:15

PLATS:  Värmlandssalen, BEST WESTERN Gustaf Fröding Hotell & Konferens i 
Karlstad.

ANMÄLAN:  Senaste anmälningsdag är den 2 november och anmälan görs via 
länk:http://inspirationskonferens_lss_2018.axacoair.se

KOSTNAD:  650 kr(ex. moms). Lunch och fika ingår i priset. Anmälan är bindande 
men platsen kan överlåtas, utebliven närvaro debiteras med fullt pris. 
Deltagarantalet är begränsat och principen först till kvarn tillämpas.  

VID FRÅGOR KONTAKTA: 
FoU Välfärd Värmland

Madeleine Andersson
madeleine.andersson@kau.se

Jennie Halldin
jennie.halldin@kau.se

http://inspirationskonferens_lss_2018.axacoair.se
mailto:madeleine.andersson%40kau.se?subject=
mailto:jennie.halldin%40kau.se?subject=


KONTAKT
Birgit Häger, föreståndare

birgit.hager@kau.se

054 – 700 18 55

Madeleine Andersson, administratör

madeleine.andersson@kau.se

054 – 700 19 57

ADRESS 
Karlstads universitet, FoU Välfärd 

Värmland, 651 88 Karlstad

WEBB 
kau.se/fou-valfard-varmland

FOU VÄLFÄRD VÄRMLAND
FoU Välfärd Värmland är en centrumbildning  
för forskning och utveckling vid Karlstads  
universitet. Vårt uppdrag är att bidra till en  
kunskapsbaserad utveckling av socialtjänsten 
och andra välfärdsverksamheter i Värmland. 
FoU Välfärd Värmland har tre huvudmän:  
Värmlands 16 kommuner, Karlstads universitet 
och Landstinget i Värmland. Centrumbildningen 
leds av en styrelse vars ledamöter representerar 
samtliga parter. Antal medarbetare varierar över 
tid beroende på antal aktuella uppdrag.
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