
intradagar 18–19 september 2023

Vill du vara säker på plats 
– anmäl dig redan nu!

Plats: Hotel Clarion, 
Skanstull, Stockholm 

Anmälan till : 
E-post: 
intradagarna@fub.se

Webbadress: 
www.fub.se/
intradagarna-2023

Adress:  
Kunskap och 
kompetens – FUB Box 
1181
171 23 Solna
Tel: 08-508 866 41

Pris: 2 dagar: 4 500 kr 
inkl lunch och kaffe. 

1 dag: 2 800 kr 
inkl lunch och kaffe
exkl moms.

Läs mer på

www.fub.se
       www.tidskriftenintra.se

”Jag älskar LSS. 
Alltså lagen. Fram 
för allt vad lagen 
säger om rätten 
att leva som alla 
andra. För jag 
älskar rättigheter. 
Bara orden barns 
rättigheter gör 
mig glad. 
Rättigheter för 

personer med funktionsnedsättningar. 
Fantastiska ord .”
Bo Hejlskov Elvén  är leg. psykolog. På egen 
hand, som föredragshållare och författare, 
har han förändrat vår inställning till 
problemskapande beteende.  De lågaffektiva 
metoder som han presenterat har, för många 
anställda inom LSS, varit det redskap de 
behövde  för att förbättra sin omsorg.

”Personer med funktions-
nedsättning har rätt till ett fritt 
och självständigt liv utan 
diskriminering.”
Det menar socialtjänstminister Camilla 
Waltersson Grönvall (m) som är 
ansvarig för LSS-frågorna. 
Hon kommer på Intradagarna och ska 
berätta hur hon ser på LSS framtid.

Fler föredragshållare:

OBS!
SÄNKT PRIS!
Vi har sänkt
priset med
700 kr så att
fler ska ha
möjlighet att
delta!

Kia Mundebo

Mats Jansson

Per Arvidsson

Alexandra 
Rosendahl
Santillo

Magnus 
Tideman

Jenny Aspling

Gunilla 
Thunberg

Conny
Bergqvist

Niklas
Altermark

Ämnen på årets Intradagar:
• Praktiknära ledarskap inom LSS

• Active support
– ett bra arbetsätt i gruppbostäder

•  Vad krävs för att arbeta i 
   gruppbostäder?

• Rätt kompetens är avgörande
  för goda levnadsvillkor

• Att vara både människa och
  professionell

• Att åldras med IF

• Att hantera svåra känslor

• Bättre kommunikation

• Funktionshinderpolitik

• Framtidens LSS

Emil Jensen har turnerat med sina föreställ-
ningar för fullsatta hus genom hela Sverige, 
på allt ifrån Dramaten till Way Out West, 
från Ale Stenar i söder till Kiruna i norr. Hans 
framträdanden är djupt humanistiska och 
gripande och lämnar ingen oberörd! 




