Inbjudan
från GR

Handläggning
och dokumentation
inom socialtjänsten

U

tbildningsdagen riktar sig till myndighetsutövare och utförare inom
socialtjänstens hela verksamhetsområde. Under dagen ges en
grundläggande genomgång av det nu gällande regelverket för att ge
en helhetsbild av vad som gäller under hela processen från att ett ärende
aktualiseras till att genomförandet av en insats avslutas.
De rådande föreskrifterna om dokumentation inom socialtjänsten (SOSFS
2014:5) trädde i kraft den 1 januari 2015 och omfattar verksamheter som
bedrivs enligt SoL, LVU, LVM och LSS. Föreskrifterna ställer tydligare krav
på socialtjänsten gällande dokumentation under såväl utredning som vid
genomförande och uppföljning av insatser. Bland nyheterna i SOSFS 2014:5
kan nämnas att det ska finnas tydligt formulerade uppdrag från nämnd
till utförare. Skyldigheten för såväl nämnd som utförare att dokumentera
uppföljningsåtgärder har skärpts, liksom skyldigheten att dokumentera
de enskildas delaktighet i processen. Tidsmässig tonvikt ligger på
myndighetsutövningsprocessen eftersom den delen är mer omfattande och
detaljreglerad.

Målgrupp

Myndighetsutövare och utförare inom socialtjänstens hela verksamhetsområde.

Torsdag 26 april 2018. Se baksida för program och anmälan.
Ale l Alingsås l Göteborg l Härryda l Kungsbacka l Kungälv l Lerum l Lilla Edet
Mölndal l Partille l Stenungsund l Tjörn l Öckerö

Handläggning och dokumentation
inom socialtjänsten

UR INNEHÅLLET

Utbildare

Ulrika Ekebro, auktoriserad socionom med
bakgrund inom socialtjänst och tillsynsverksamhet.
Sedan 2010 arbetar hon med utbildning och
kvalitetsutveckling inom det sociala området.

Övergripande om socialtjänstens
ansvar för olika grupper, allmänna
handläggningsregler med mera.
Handläggning och dokumentation av:
• Ansökningar och anmälningar
• Utredningsarbetet i olika
verksamheter
• Bedömning och individuell
behovsprövning
• Beslut
• Uppdrag till utförarna

Tid och plats

Handläggning av överklagande.
Dokumentation under utredning och
genomförande.
Planering av insatser:
• vårdplan
• genomförandeplan

Anmälan görs genom att klicka här.
Vid frågor kring anmälan var vänlig kontakta
GRkurskonferens@grkom.se.
Sista anmälningsdag: 5 april 2018.
Anmälan är bindande och vid återbud efter sista
anmälningsdagen debiteras full avgift. Anmäld
plats kan alltid överlåtas till annan person.

Torsdag 26 april 2018, kl. 09.00–16.00.
Lokal i centrala Göteborg meddelas i bekräftelsen
som skickas ca tio dagar innan utbildningen hålls.

Avgift

2 300 kr exkl moms för GR:s medlemskommuner.
2 700 kr exkl moms för övriga.
I priset ingår kaffe och lunch.

Anmälan

Upplysningar

Uppföljning hos nämnd och utförare.

Kristina Elofsson, tel. 031-335 53 16
kristina.elofsson@grkom.se

Att avsluta insats och sammanställa
slutanteckning.

Du har i och med din anmälan
godkänt att GR noterar dig i sitt
kursadministrativa program,
enligt personuppgiftslagen.
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GR erbjuder utbildningar inom följande ämnesområden:
OCH PER
AD

På www.grkom.se/kurser kan du dessutom prenumerera på kursnytt inom de olika områdena.
Årligen deltar cirka 45 000 personer i kurser och konferenser som GR arrangerar
i samarbete med de 13 medlemskommunerna.

Läs mer på www.grkom.se/kurser

