
INBJUDAN TILL KONFERENS 
 

 

FUB:s forskningsstiftelse ALA och Arvsfondsprojektet Med delaktighet i sikte  

bjuder in dig till en konferens- och inspirationsdag  

om Delaktighet, Brukarmedverkan och Brukarinflytande  

 

Stockholm  

torsdagen den 28 april 2016 

 

Stiftelsen ALA och FUB:s Arvsfondsprojekt Med Delaktighet i Sikte startade 2013 med målet att finna 

nya vägar till brukarmedverkan genom dialog med beslutsfattare. Nu är projektet inne på sitt sista 

kvartal och vi kan konstatera att projektets aktiviteter och utbildningsmaterial har nått fler kommuner, 

personal, politiker, och personer med LSS-insatser än vi kunde föreställa oss när ansökan skickades 

in till Arvsfonden för snart fyra år sedan. Vi kan också konstatera att medvetenhet och kunskaper hos 

såväl personer som har LSS-stöd som hos personal, chefer och politiker är av avgörande betydelse. 

Du är hjärtligt välkommen till en inspirerande konferensdag på Rörstrand Slott & Konferens! 

 

 MEDVERKANDE: 

 Moderator, Per Lodenius, riksdagsledamot 
 

 ANN-CHRISTINE GULLACKSEN, en av upphovspersonerna bakom Delaktighetsmodellen  
Ann-Christine kommer att berätta om utvecklingen av arbetssättet. Utifrån det stora antal 
frågor som har samlats in under hundratals Delaktighetsslingor kan Ann-Christine också 
ge oss en unik inblick i vad delaktighet i vardagen kan innebära för personer med LSS-
stöd och hur man upplever sina möjligheter till självbestämmande och delaktighet. 
 

 FRANK JUPPE, Verksamhetschef, Kumla kommuns LSS-verksamheter 
Vi får ta del av tankarna hos en engagerad verksamhetschef om att arbeta för delaktighet. 
 

 KRISTINA BROMARK, FoU samordnare, Regionförbundet Uppsala län  
Utifrån två angelägna rapporter: ”Det är kanske inte mig du ska prata med” – Om chefers 
och nyckelpersoners erfarenheter av och inställning till brukarinflytande inom området 
funktionshinder, samt ”Informationskanaler mellan brukare och politiker”, en pilotstudie 
angående hur politiker får information om brukares synpunkter och erfarenheter, belyser 
Kristina möjligheter och hinder till inflytande. Med utgångspunkt i sitt samarbete med 
Delaktighet i Sikte-projektet under 2015, vänder Kristina delaktighetsblicken framåt.  
 

 MARKUS PETTERSSON, JOY SÖDERHOLM, SOFIA ISAKSSON OCH CARINA MOBERG/ 
VÄGLEDARTEAM MED BRUKARVÄGLEDARE Markus, Joy och Sofia har utbildats till 
brukarvägledare inom projektet. Idag arbetar de tillsammans med Delaktighetsmodellens 
vägledare i team i Helsingborg. Vi får ta del av deras erfarenheter som brukarvägledare 
betydelsen av att ha personer med egen erfarenhet av funktionsnedsättning i 
vägledarteamen. 
 

 MATTIAS MELIN, brukarvägledare i Jönköping 
Mattias delar med sig av sina upplevelser av jämlika möten med politiker och tjänstemän. 
 

 HANS NILSSON OCH MALIN HOLMÉN, projektledare, Med Delaktighet i Sikte 

Hans och Malin berättar om projektets utveckling och arbete. De presenterar 

utbildningsmaterialen ”Det är ditt liv” och ”Brukarvägledarutbildning” liksom framtida 

användning och spridning av materialen. 



INBJUDAN TILL KONFERENS 
 

 

 
 

Datum: torsdagen, den 28 april 2016  
Tid:  kl.10.00 – 16.00 med fika och mingellunch 
Plats:  Rörstrand Slott och konferens, Rörstrandsgatan 5, Stockholm 
Kostnad:  Konferensen är avgiftsfri och genomförs med projektstöd 

från Arvsfonden.  
 
Anmälan är bindande.  
Antalet platser är begränsade, först till kvarn gäller. 
 
Välkommen med din anmälan till projekthandläggare: 

Judith Timoney: judith.timoney@fub.se  eller tel. 08 508 866 23 

(Skriv gärna om eventuella önskemål om specialkost.) 

                                 

Konferensen vänder sig till: 

 

Ansvariga för utveckling av LSS verksamheter. 

 

Personer som arbetar med stöd och service enligt LSS, dvs. personal, chefer, verksamhets- 

och organisationsledning. 

 

Personer som har LSS-insatser. 

 

Politiker med intresse för medborgare med LSS-stöd.  

mailto:judith.timoney@fub.se

