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Analys, jämförelse utfall 2016, samt externa talare 
Äldreomsorg, Funktionsnedsättning, Individ- och familjeomsorg

Datum  Måndagen den 23 oktober 2017

Tid  09.00 - 16.30

Lokal  Radisson Blu Scandinavia Hotel, Göteborg (vid tågstationen)

Anmälan  ensolution.se/kpb-konferens-2017, senast 29 sept 

Kostnad  500 kr, exkl moms. Fika, lunch och mingel ingår.



Program 23 okt
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09.00 - 09.30 Registrering, kaffe och smörgås

09.30  Gemensam Inledning   ÄO, FN, IFO

09.45  Nationell jämförelse och redovisning av 2016 års resultat för Kostnad Per Brukare

Göteborg 9.00 - 16.30 

En dag. Gemensamma aktiviteter och 
parallella föreläsningsspår - ÄO, FN & IFO. 
Välj efter eget intresse.

Äldreomsorg  

Funktionsnedsättning 
 

Individ- och  
familjeomsorg

I år har vi valt att köra KPB konferens för ÄO, FN och IFO under en dag. Det  
blir gemensamma föreläsningar och aktiviteter varvat med olika spår där du 
kan väja efter intresse. Fokus ligger på ”hur man använder resultatet av KPB”.  

Under dagen kommer externa talare berätta hur de använder KPB i sina verksamheter, dessutom bjuder vi som vanligt på analyser 
och  jämförelser ut ett nationellt perspektiv (utfall 2016). Nytt för i år är att vi avslutar dagen med gruppdiskussioner där vi fördju-
par samtalen efter intresse. Dagen ger dig möjlighet att träffa kollegor från andra kommuner, utbyta erfarenheter, diskutera olika 
sätt komma tillrätta med problem samt få insikter i olika sätt att se på ett problem. 

10.45 Gemensam Bensträckare

11.00 - 12.00 Extern talare IFO  Extern talare ÄO 
  Praktikfall Lysekils kommun   Praktikfall Kungsbacka kommun 

IFO  Andreas Johansson, Ensolution
Andreas Johansson presenterar årets utfall inom IFO 
där vi bl.a. fokuserar på den aktuella utvecklingen 
inom barn och ungdom avseende kostnader för myn-
dighetsutövning och placeringar. Nytt för i år är att vi 
även presenterar en jämförelse för flyktingområdet. 

ÄO  Karin Lundgren, Ensolution
Karin Lundgren presenterar årets resultat inom äldre- 
omsorgen med speciellt fokus på utvecklingen inom 
särskilt boende och konsumtionen av hemtjänst, samt 
delegerad hälso- och sjukvård. Nytt för i år är att vi 
även presenterar data för externa vårdgivare. 

“Långsiktiga prognoser som underlag för budget- 
beredning inom vård och omsorg” 

Det övergripande målet för projektet var att ta fram en 
prognos för framtida behov för att optimera vård- 
kedjan och möjliggöra god resursplanering och input 
till beslutsunderlag för budget. 

Lillemor Berglund, Förvaltningschef i Kungsbacka 
kommun

   
“Vi fick hjälp med att göra det självklara synligt – 
genomlysning av barn och ungaverksamheten  
i Lysekil” 

I Lysekil hade det tidigt förebyggande arbetet för barn 
och unga förstärkts, men kostnaderna för placeringar  
ökade och omsättningen av personal var hög. Anna-Lena 
Borg berättar om Lysekils arbete med att få kontroll på 
verksamheten, och ta fram en handlingsplan och mått 
som kan följa utvecklingen inom verksamheten.

Anna-Lena Borg, Vik. Enhetschef, Enheten Barn- & 
ungdom, Lysekils kommun

  
12.00 - 13.00 Gemensam Lunch
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Konferens
Kostnad Per Brukare
Göteborg 9.00 - 16.30

Vi ser fram emot en inspirerande dag tillsammans med er!

Äldreomsorg  

Funktionsnedsättning 
 

Individ- och  
familjeomsorg

13.00 - 14.00 FN      ÄO/IFO
Processarbete och goda exempel från verksam-
heterna inom ÄO och IFO 
Anna och Christoffer berättar om hur kommuner kan 
komma igång med ett processorienterat arbetssätt.  
Genom att kartlägga nyckelprocesser samt definiera 
roller, ansvar och aktiviteter skapas samsyn, kontroll, 
kvalitetsmedvetenhet och goda förutsättningar för 
riskhantering. Anna och Christoffer visar även konkreta 
exempel från våra senaste projekt inom exempelvis hem- 
tjänst och flyktingmottagande. 
Anna Ågren och Christoffer Essman, Ensolution 

14.00 - 15.00 Extern talare ÄO/FN/IFO (gemensamt): Praktikfall Tyresö kommun 

  “KPB för att kartlägga verksamheter och identifiera utvecklingsmöjligheter”

  John berättar om hur han som ny i Tyresö kommun använde KPB för att snabbt lära känna verksamheterna 
  ur ett ekonomi- och insatsperspektiv. Han reflekterar också kring hur KPB kan användas för att förklara 
  förhållandet mellan ekonomi och verksamhet, samt för att identifiera möjliga utvecklingsområden.

  John Henriksson, Myndighetschef för äldre och funktionsnedsättning, Tyresö kommun
  
15.00 - 15.20 Gemensam Fika

15.20 - 16.10 ÄO/FN/IFO (gemensamt)  Informations- och diskussionsgrupper av fördjupad karaktär
  Välj mellan grupperna nedan, 2 x 20 min.

  20 min  Behovsbedömning inom olika verksamheter, säkerställd resursfördelning efter brukarnas behov.  
    En möjlighet till mer effektiv resursfördelning?
  20 min   Effektivt flyktingmottagande. Vilka är våra utmaningar med minskad volym och sänkt ersättning?
  20 min  Konsumtion och myndighetsutövning inom äldreomsorg. Vilken nivå av konsumtion kommer vi  
    att ha råd med ökad andel äldre?  
  20 min  Fördjupade analyser kring försörjningsstöd. Antalet hushåll som lämnar etableringsersättningen  
    ökar. Hur förbereder vi oss för detta?
  20 min  LOV inom hemtjänst. Göteborg inför LOV men många kommuner är i gång sedan länge och ser  
    olika utvecklingstrender – vad händer i er kommun?

16.10 - 16.30 Gemensam Avslutning – Framtid och utveckling 
  Andreas Johansson, Ensolution, avslutar dagen med tankar om framtiden.

16.30 -  Gemensamt Mingel

Nationell jämförelse och redovisning av 2016 
års resultat för Kostnad Per Brukare
Årets jämförelse presenteras där vi ser utvecklingen 
av kostnader för SoL och LSS insatser. Inte minst 
vad som händer inom området med personlig assis-
tans, boendestöd och bostäder. Fokus i år är även 
på nyckeltalet för kostnad per närvarodygn inom 
korttidsvistelse. 
Andreas Johansson, Ensolution


