
Ett samhälle öppet för alla 
-  lär dig mer, låt dig inspireras, dela erfarenheter

Funka för livet - rikskonvent om LSS 
Konferensen belyser LSS (Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade) ur ett antal synvinklar.  
Konferensen vänder sig till yrkesverksamma inom kommun, lands-
ting, region, funktionsrättsorganisationer m. fl.  
Syftet med konferensen är att informera, fördjupa kunskaper och 
inspirera för fortsatt arbete i LSS-frågor.

Östergatans konferenslokal, Myresjöhus Arena
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Program —  Rikskonvent om LSS  Växjö 11 april 

INREGISTRERING 08.30-09.15
Inregistrering och kaffe

14.25-14.55
Kerstin Gatu 
Digital delaktighet för personer med 
intellektuell funktionsnedsättning
Arbetsterapeut, folkbildare och projekt-
ledare för Digi-JAG på Mora Folkhög-
skola, Sveriges Arbetsterapeuter

Östergatans konferenslokal, Myresjöhus Arena

Parallellt med konferensen genomförs Funka  
för livet mötesplats om funktionsnedsättning 
den 11-12 april i Växjö Tipshall, granne med 
Myresjöhus Arena.

START
09.15-09.35
Start Konferens

Erik Wahlgren 
Konferencier & sakkunnig LSS 
Humana Personlig Assistans

Ewa Ekman
Välkommen till Växjö 
Förvaltningschef Omsorgsförvaltningen 
Växjö Kommun

Håkan Gröön 
Välkommen till Funka för livet 
VD Funka för livet Mötesplats AB 

09.35-10.20
Susanna Larsson-Tholén
 Utvärdering inom område funktionstill-
stånd och funktionshinder på SBU 
Sakkunnig område funktionstillstånd 
& funktionshinder. SBU – Statens 
beredning för medicinsk och social 
utvärdering

10.30-11.15
Camilla Kallenbäck
Psykisk ohälsa i LSS
Beteendeanalytiker, Leg. arbetstera-
peut, Fil. mag. Beteendebyrån

LUNCH 11.15-13.45
Mässan öppen

12.15-12.45
Öppen föreläsning på Speakers Corner inne 
på mässan: 
Pär Johansson, Grundare, Glada Hudik 
Att bli sedd, behövd och tagen i anspråk!

13.45-14.20
Jeanette Adolfsson
Socialstyrelsens stöd vid förskrivning 
av hjälpmedel
Utredare, Socialstyrelsens avdelning 
kunskap för hälso- och sjukvården

FIKA 14.55-15.20
Fika

15.20-16.00
Tuva Lund
Så här ser vi på LSS och så här 
jobbar vi med LSS i  praktiken.
Ordförande (S) Vård- & Omsorgs-
nämnden i Botkyrka kommun

16.05-16.50  
Bengt Eliasson
LSS – Frihet värd att bevaras
Riksdagsledamot (L), Social- och 
kulturutskottet

16.50-17.00 
Erik Wahlgren, konferencier 
Håkan Gröön, Funka för livet
Avslutning och summering

MINGEL
17.00
After Work med mingel

Information om anmälan, kostnad,  
boende m.m, se baksidan.

Mer information finns på 
www.funkaforlivet.se/



Fristående seminarier— Växjö 12 april

Östergatans konferenslokal, Myresjöhus Arena

10.00-10.50
Lovisa Karlsson Kjellin
Vem har rätt till tillgängliga medier och hur arbetar man 
läsfrämjande inom LSS? Den demokratiska rätten till 
läsning samt tillgänglig information inför det kommande  
valet.
Handläggare på Myndigheten för Tillgängliga Medier

Seminarie 1

11.00-12.00
Ingemar Ljungqvist, Jerry Bylund
”Pengar är inte lycka men...”
Kan en bättre ekonomi för personer med allvarliga psykis-
ka problem och långvarigt dålig ekonomi leda till förbätt-
ringar av deras psykiska tillstånd och sociala situation?
Ingemar Ljungqvist, Projektledare för forskningsprojektet 
”Pengar, vänner och psykiska problem”
Jerry Bylund, en av deltagarna i projektet ”Pengar, vänner 
och psykiska problem”.

Seminarie 2

12.15-13.15
Öppen föreläsning på Speakers Corner 
inne på mässan: 
Peter Jihde 
Jihdes diabetes - En match för livet

Öppen föreläsning, 
fri entré

ANMÄLAN TILL SEMINARIEPASS

Pris 
250 kr inkl. moms per seminarie  
(Peter Jihdes föreläsning är kostnadsfri)

Anmälan sker via länken www.biljettkiosken.se/seminarievxo

Mer information finns på www.funkaforlivet.se



ANMÄLAN RIKSKONVENT OM LSS

Priser
1245 kr inkl. moms 
Om fakturabetalare är ideell förening eller 
företag i sociala sektorn är priset 995 kr 
inkl. moms.
Lunch och fika dagtid ingår. 

Boende Scandic Växjö, Hejaregatan 19
Enkelrum 1390 kr inkl. moms/natt
Dubbelrum 1590 kr inkl. moms/natt
Bokas separat vid anmälan.

After Work
Efter konferensen ordnas, tillsammans med 
utställare från mässan, mingel och after 
work med buffé och levande musik av  
Johan Sahlberg.
Pris 325 kr inkl. moms. Bokas separat vid 
anmälan.

Anmälan sker via länken 
www.biljettkiosken.se/lss

Funka för livet - mötesplats om funktionsnedsättning
Parallellt med konferensen arrangeras den 11-12/4 mässan/mötesplatsen där människor  
med funktionsnedsättning, deras anhöriga och yrkesverksamma möts för att sätta fokus på 
frågor om funktionsnedsättning med hjälp av mässa/utställning, föreläsningar, uppvisningar,  
prova-på-aktiviteter mm. Fri entré!

Dokumentation
I förekommande fall kommer doku-
mentation sändas ut i efterhand via 
angiven mailadress.

Behållning efter konferensen
Information, inspiration och kunskap för 
att ge människor med funktionsnedsätt-
ning bättre förutsättningar i sin tillvaro. 

Funka för livet - rikskonvent om LSS
Konferens som belyser LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) ur ett antal 
synvinklar. Vänder sig till yrkesverksamma inom kommun, landsting, region, funktionsrättsorganisa-
tioner m. fl. Syftet med konferensen är att informera, fördjupa kunskaper och inspirera för fortsatt 
arbete i LSS-frågor.
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Målgrupp
Rikskonventet vänder sig mot beslutsfattare inom kommun/landsting/företag,  
politiker, praktisk profession inom området samt funktionsrättsorganisationer m.fl.

Kontaktuppgifter
Funka för livet Mötesplats AB
Sjöuddevägen 8
352 46 Växjö
bokning@funkaforlivet.se
www.funkaforlivet.se

Sista anmälningsdag 
Vi tar emot anmälan fram till 7 dagar innan konferens-
start eller tills dess att konferensen är fullbokad. Anmäl 
dig i tid!

Anmälan och betalningsvillkor
Priserna är inklusive moms och inkluderar lunch och fika 
den 11/2. Betalning erläggs mot faktura 30 dagar netto.

Avbokning 
Avbokning ska ske skriftligt. Avbokning som sker 4 veckor 
före konferensstart debiteras ingen avgift. 50% av av-
giften debiteras om avbokningen sker senast 3 veckor 
innan och 100% om avbokning sker de 2 sista veckorna. 
Avbokning p.g.a sjukdom ska styrkas med läkarintyg. 
Anmälan kan överlåtas på annan person men måste 
meddelas skriftligt. 

Arrangör Medarrangör


