Korrekt och effektiv
LSS-handläggning
i kommun
▶ Nya LSS-utredningen SOU 2018:88
▶ Välgrundade utredningar med korrekt rättspraxis
▶	Effektiva rutiner för rätt bedömning

Konferens ◆ 14–15 maj 2019 ◆ Stockholm
I början av året presenterades den nya
LSS-utredningen SOU 2018:88 som skapat starka
reaktioner och väckt många frågetecken gällande
framtiden. Utredningen förväntas innebära en
förändrad lagstiftning och därmed påverkas din
framtida yrkesroll.
Samtidigt som LSS kantas av stora förändringar
ställs det redan nu höga krav på dig som arbetar
inom LSS. För att du ska känna dig trygg i din roll
både idag och i framtiden har vi samlat experter,
jurister och framåtsträvande kommuner som
tillsammans kommer att dela med sig av sina
förbättringsarbeten och hur de lyckats vända
motgång till framgång.

Ur programmet:
◆ Hur påverkar utredningens förslag kommunens arbete?

◆ Balansgången mellan de olika lagstiftningarna – hur hantera rätt

◆ Tips och råd för korrekta personkretsbedömningar

◆ Arbetssätt för en förbättrad handläggning av assistansansökningar

◆ Metoder för tryggt bemötande av
brukare och anhöriga

Missa inte att boka dig på fördjupningsdelen
med Katarina Lindblad:
◆ Djupare analys av LSS-utredningen och dess konsekvenser
◆ Förslag i utredningen som påverkar handläggningsprocessen
◆ Konkreta verktyg för en rättssäker handläggning
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Tisdag 14 maj 2o19
09.00 Registrering med kaffe och smörgås
09.30 Konferensen inleds

09.35 Nya LSS-utredningen SOU 2018:88 –
hur påverkas kommunens arbete?

◆ Utredningens syfte och mål
◆ Vad innebär utredningen i praktiken?
◆ Hur påverkar utredningens förslag kommunens

arbete?
◆ Framtidsutsikter LSS – om förslag blir verklighet
Diskussion: Hur kan vi på bästa sätt förhålla oss till
utredningens förslag?
Mikael Klein, Intressepolitisk chef Funktionsrätt
Sverige samt utsedd expert för brukarrörelsen i LSSutredningen
10.50 Paus

11.00 Komplexiteten mellan LSS och
närliggande lagstiftningar

◆ Skillnad på stöd från LSS i förhållande till HSL

och SoL
◆ Balansgången mellan de olika lagstiftningarna –
och hur du hanterar den
◆ Goda levnadsvillkor – att utreda behoven
Beatrice Nordebrink är jurist med mångårig
erfarenhet som handläggare och har tidigare varit
verksam som chef på operativ och strategisk nivå inom
kommuner.
12.00 Lunch

13.00 Metoder för tryggt bemötande av
brukare och anhöriga

◆ Ökad förståelse för olika psykologiska perspektiv
– konkreta exempel
◆ Bemöta människor i kris och sorg – hur gör vi?
◆ Så säkerställer du att individens behov blir
tillgodosedda
◆ Hur kan vi på bästa sätt kommunicera och bemöta
personer med olika kommunikationssvårigheter?
Johanna Björk är konsult, pedagog och handledare
med mångårig erfarenhet inom psykiatrin.
14.10 Fika

14.30 Arbetssätt för en förbättrad
handläggning av assistansansökningar

◆ Så lyckades vi vända motgång till framgång
◆ Metoderna som gav positiva effekter

– praktiska exempel
◆ Resultat – konsekvenser och lärdomar
Mikael Holmgren, Verksamhetschef Myndighet LSS
och SoL under 65, Botkyrka kommun
15.15 Paus

15.30 Stöd och vägledning vid
personkretsbedömningar

◆ Tips och råd för korrekta personkretsbedömningar
◆ Utmaningar vid personkretsbedömningar – och

hur du hanterar dem
◆ Personkretsarna utifrån ett psykiatriskt/diagnostiskt perspektiv
Hannah R. Jakobsson, legitimerad psykolog
med mångårig erfarenhet av psykiatri med fokus på
neuropsykiatri och LSS
16.30 Mingel – passa på att nätverka och
diskutera dagens föreläsningar
17.00 Första konferensdagen avslutas
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Onsdag 15 maj 2o19
09.00 Vilka mandat bör du som handläggare
ha över din verksamhet?

◆ Schemaläggning och bemanning
◆ Krävande yrke – hur behålla personal?
◆ Dialog och lyhört klimat för ett stärkt teamarbete och ökad motivation
Diskussion: Hur kan vi jobba för en ökad trivsel och
inflytande på vår arbetsplats? Hur kan vi locka fler
personer till yrket och på vilka sätt kan vi främja en
hälsosam arbetsmiljö?
Tatjana Glinwood, enhetschef, Ekerö kommun
Lena Jerrewing, handläggare och vigd diakon,
Ekerö kommun
10.00 Fika

10.20 IBIC – stöd utifrån behov och ett
gemensamt arbetssätt

◆ Från handläggning till utförande

– en process för alla
◆ Så inkluderade vi IBIC i hela verksamheten
◆ Att se behov istället för insatser – erfarenheter
och lärdomar
Marie Lundstedt, metodutvecklare IBIC,
Östersunds kommun
Lisa Örjebo, metodutvecklare IBIC, Östersunds
kommun
11.00 Paus

11.10 Vad krävs för att bli årets
LSS-kommun – mål och tillvägagångsätt

◆ Möta behoven av framtidens LSS insatser

– hur gör vi?
◆ Framtidens LSS – hur vill vi ha det?
◆ Former för dialog, medskapande och
kommunikation
Sara Andersson, utvecklingsledare
kommunalförbundet Sjukvård och omsorg,
Norrtälje kommun
Frida Ranft, utvecklingsledare kommunalförbundet
Sjukvård och omsorg, Norrtälje kommun

13.00–16.00
Separat bokningsbar fördjupning
Fördjupning i nya LSS-utredningen SOU
2018:88 samt aktuell rättspraxis

För att få en samlad bild av den nya LSSutredningen SOU 2018:88 gör vi en djupdykning
i utredningens förslag och dess påverkan på din
yrkesroll. Samtidigt som vi blickar framåt går
vi igenom och diskuterar senaste rättspraxis
inom den personliga assistansen. Aktuella
utmaningar följs av praktiska råd och verktyg för
en korrekt och rättssäker handläggning. Under
fördjupningen får du:
Fördjupad genomgång av nya LSSutredningen SOU 2018:88

◆ Betydande förslag i utredningen som kan
påverka handläggningsprocessen
◆ Djupare analys av utredningen och dess tänkbara konsekvenser
◆ Utredningens påverkan på din yrkesroll
– eventuella lagändringar
Genomgång av senaste rättspraxis inom
den personliga assistansen

◆ Aktuella domar inom området
◆ Tips och råd inför den framtida
handläggningen
◆ Balansgången mellan behov och omfattning
– hur bedömer vi på bästa sätt?
◆ Konkreta verktyg för en rättssäker
handläggning
Fördjupningen leds av Katarina Lindblad
som är jurist och en uppskattad föreläsare inom
social- och förvaltningsrätt. Katarina har sedan
tidigare mångårig erfarenhet som chef och LSShandläggare inom socialtjänsten. Missa inte
chansen att ta del av Katarinas expertkunskaper
när vi fördjupar oss i juridiken och den nya LSSutredningen.

11.50 Konferensen avrundas och avslutas
12.00 Lunch för de deltagare som fortsätter
med fördjupning
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Därför ska du delta på konferensen
◆ Ta del av utredningens påverkan på din yrkesroll
◆ Inspireras av framgångsrika metoder och arbetsätt från andra kommuner
◆ Få ökad kunskap och förstålse för olika psykologiska perspektiv
◆ Få konkreta verktyg för en rättssäker handläggning
◆ Missa inte chansen att nätverka med kollegor från andra kommuner
Korrekt och effektiv LSS-handläggning i kommun
Datum: 14–15 maj 2019
Plats: Lokal i centrala Stockholm
Pris: Konferens 5 900 kr/person, fördjupning 2 900 kr/person. Priserna är exklusive moms.
Boka både konferens och fördjupning och få 1 000 kr rabatt!
Avbokning: För avbokningsregler se www.sipu.se
Vi förbehåller oss rätten att göra justeringar eller ändringar vad gäller innehåll och kursledare.
Anmäl dig via:
bokning@sipu.se
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