
Konferens 

Göteborg 22 oktober 2019

© Ensolution AB, Tel 08-640 70 00 www.ensolution.se

• Analyser och jämförelser   IFO / ÄO / FN  —  utfall 2018

• Morten Hyllegaard   
Grundare av den danska utvecklingsbyrån BETA i Köpenhamn. Morten arbetar med organisations- 

och ledarskapsutveckling i kommuner över hela Skandinavien och har inspirerat många att tänka 

nytt kring utveckling av välfärden.

• Kaisa Björnström 
Socialdirektören i Uppsala delar med sig av sina erfarenheter från att leda landets största social- 

förvaltning. Hon reflekterar även över likheter och skillnader i förutsättningar för styrning och  

ledning utifrån tidigare uppdrag.

• Äldreomsorg    • Individ- och familjeomsorg

• Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Kostnad Per Brukare

Datum Tisdagen den 22 oktober 2019

Tider   09.00 - 16.00. Fika och lunch ingår

Lokal   Clarion Hotel Post, Drottningtorget 10, Göteborg (vid tågstationen)

Anmälan  ensolution.se/kpb-konferens-2019, senast 30 sept



Program 22 okt
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09.00 - 09.30 Registrering, mingel med kaffe och macka

09.30  Gemensam inledning   ÄO, FN, IFO

09.45  Nationell jämförelse och redovisning av 2018 års resultat för Kostnad Per Brukare

Individ- och  
familjeomsorg 

Funktionsnedsättning
Äldreomsorg 

 

IFO  

Andreas Johansson presenterar årets utfall inom 

IFO där vi bland annat fokuserar på den aktuella 

utvecklingen av förhandsbedömningar och  

utredningar inom barn och ungdom samt utveck-

ling inom ekonomiskt bistånd och placeringar.

Andreas Johansson, Ensolution

12.00 - 13.00 Lunch 

 

Gemensamma presentationer och  
parallella föreläsningsspår där du  
väljer ämne efter verksamhets- 
inriktning och intresse

10.45  Bensträckare

11.00 - 12.00 Nyttan med KPB samt vikten av att våga granska verksamheten med externa ögon 

  Socialdirektören i Uppsala delar med sig av sina erfarenheter från att leda landets största socialförvaltning  

  och reflekterar även över likheterna och skillnaderna i förutsättningar för styrning och ledning utifrån  

  tidigare uppdrag. Vidare ges exempel på aktuella frågor och pågående förändringsarbeten i Uppsala.  Då  

  det är en viktig kvalitetsaspekt att låta sig granskas av externa parter och jämföra sin verksamhet över tid,  

  samt mellan egna och andras verksamheter, lyfts även exempel hur resultaten från Kostnad Per Brukare  

  använts i olika sammanhang.  

  Kaisa Björnström, socialdirektör på Socialförvaltningen i Uppsala kommun

ÄO  

Presentation av KPB-resultatet inom äldreomsorgen.  

Vi jämför resultet från föregående år och diskuterar hur 

resurserna ska räcka till i framtiden. I år har vi fokus 

på övergripande nyckeltal inom verksamhetsområdet 

Hälso- och sjukvård och visar exempel från kommuner 

som på djupet har följt upp sina HSL-kostnader.

Karin Lundgren, Rikard Stenvall, Ensolution
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Konferens
Kostnad Per Brukare
Göteborg 9.00 - 16.00

Vi ser fram emot en givande och inspirerande dag tillsammans!

Bemanningsekonomi i särskilt boende

Hur planerar vi för framtida kostnadsökningar, ökade 

volymer samt kvalitetskrav med minskade resurser?  

Med all sannolikhet kommer det framtida rekryterings-

behovet att bli en utmaning och detta i ett läge då allt 

färre personer ska försörja fler. En början är att planera 

för hur man använder alla personella resurser effektivt.

Sara Libera, Ensolution 

14.00 - 14.20 Fika 

14.20 - 15.50 Tillsammans skapar vi bättre välfärd 

  Välfärden är inte en tjänst från kommunen utan något vi skapar tillsammans i lokalsamhället. Flera   

  danska kommuner har kommit långt i att utveckla välfärden genom helt nya former för samverkan med   

  brukare och invånare. Nästan tre av fyra danska kommuner ber nu medborgare om hjälp och inspiration  

  när de fattar beslut inom alla politikområden, allt från stadsutveckling till äldrepolitik.

  Morten Hyllegaard, grundare av den danska utvecklingsbyrån BETA

    
15.50 - 16.00 Sammanfattning av dagen 

  Andreas Johansson, Ensolution

Nationell jämförelse och redovisning av 
2018 års resultat för Kostnad Per Brukare

Årets jämförelse samt utvecklingen av kostnader 

för insatser avseende SoL och LSS presenteras. 

Andreas berättar också vad som händer inom 

personlig assistans, boendestöd och bostäder. 

Fokus i år är analys av insatser inom bostäder 

och daglig verksamhet.

Andreas Johansson, Ensolution

Konferensen är kostnadsfri men vid anmälan utan deltagande 

utgår en no-show-avgift om 500 kr (exkl. moms).

Individ- och  
familjeomsorg 

Funktionsnedsättning
Äldreomsorg 

 

13.00 - 14.00 FN      ÄO


