
Tisdag 26 maj kl 09–12.
Samling med fikabuffé 
från klockan 8.30. 

Prognos för särskilda 
boendeformer inom äldre
omsorg och funktions hinder 
Hur blir vi mer träffsäkra?

Kompetens och verksamhetsutveckling



INNEHÅLL
Prognos för särskilda boendeformer inom äldreomsorg och funktionshinder 
Hur blir vi mer träffsäkra?

Varmt välkommen till ett seminarium kring prognoser för särskilda 
boendeformer inom äldreomsorg och funktionshinder. Seminariet 
fokuserar på kunskap, goda exempel och erfarenhetsutbyte inom området. 

Bakgrund och syfte
Prognoser för att uppskatta behovet av särskilda boendeformer inom 
äldreomsorg och funktionshinder är viktiga beslutsunderlag för att möta 
invånarnas framtida behov. Träffsäkra och pålitliga prognoser är en 
förutsättning för goda beslut, till exempel kring att bygga nytt eller bygga 
ut. Samtidigt visar erfarenheter att det finns svårigheter i att prognosticera 
behoven rätt. Hur kan kommunerna utveckla strukturerade arbetssätt och 
samverkan som gynnar goda boendeprognoser? Hur kan andra faktorer 
än demografisk utveckling införlivas i prognosarbetet? 

Göteborgsregionen:s (GR) socialchefsnätverk har som prioriterad fråga 
att utveckla det strategiska arbetet med boenden för socialtjänstens 
målgrupper. Seminariet är en del i detta arbete. 

Målgrupp
Ansvariga för prognosarbetet i GR-kommunerna, till exempel chefer, 
verksamhets/metodutvecklare, statistiker, ekonomer inom socialtjänst 
och samhällsplanering. 

Preliminärt program
08.30 Samling med fikabuffé

09.00  Inledning och välkommen 
 Socialchefsnätverkets temagrupp för boendeplanering

09.05  Boendeprognoser för särskilda boenden 
 i GR-kommunerna 
 Erika Hägg, förvaltningschef vård och omsorg, Partille kommun 

Sara Nordenhielm, planeringsledare, Göteborgsregionen.

09.15  Härryda kommun – ett gott exempel 
 Lena Lager, sektorschef socialtjänst, mfl.

10.00  Rundabordssamtal

10.45  Paus med kaffe/the och frukt

11.00  Aktuellt från SKR kring boendeprognoser inom 
äldreomsorg och funktionshinder

 Greger Bengtsson och Anna Thomsson, SKR

11.55  Summering och avslutning klockan 12.

TID OCH PLATS
Tisdag 26 maj kl 9-12. 
Samling med fikabuffé från klockan 8.30.
Gårda konferens (vägbeskrivning skickas 
med bekräftelsen)

AVGIFT
950 kr exkl. moms för GR:s medlems-
kommuner. 

ANMÄLAN
Anmälan görs direkt genom att klicka här.
Vid frågor kring anmälan kontakta
kurs@goteborgsregionen.se.
Sista anmälningsdag: 11 maj 2020.
Anmälan är bindande och vid återbud efter 
sista anmälningsdagen debiteras full avgift. 
Anmäld plats kan alltid överlåtas till annan 
person inom förvaltningen.

UPPLYSNINGAR
Staffan Nyqvist tel: 031–335 53 10,
staffan.nyqvist@goteborgsregionen.se

INTEGRITETSPOLICY
När du anmäler dig till en kurs registreras 
dina personuppgifter i våra administrativa 
program. Läs mer om hur vi behandlar 
person uppgifter: www.goteborgsregionen.
se/integritetspolicy

www.goteborgsregionen.se

https://grbookit.goteborgsregionen.se/aktivitet/10895

