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Ekonomiskt bistånd
– mer rättssäker handläggning

R

ättssäkerhet har många aspekter och definitioner, men som regel är alla
överens om att det är ett måste vid myndighetsutövning.

Inom socialtjänsten är det viktigt att vara medveten om dess roll i samhället.
Vilken är socialtjänstens målgrupp och vilka är dess huvuduppgifter i ett
demokratiskt, integrerande samhälle?
En stor del av utbildningen inriktas på att öka rättssäkerheten när det
gäller handläggning av ekonomiskt bistånd genom att gå igenom domar
och regler som spelar roll när det tas beslut om sökande ska få några
pengar eller inte.
Målgrupp: All personal i kommunen som arbetar, och kommer i kontakt,
med frågor rörande ekonomiskt bistånd.

Torsdag–fredag 17–18 maj 2018. Se nästa sida för mer 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

Ekonomiskt bistånd
Ekonomiskt bistånd två dagar
I ett integrerande och rättssäkert samhälle är det viktigt att
socialtjänstlagens mening följs och att de som handlägger försörjningsstöd är insatta i vilken roll de har och vilka regler som
gäller. De två kursdagarna går igenom en del av regelverket
kring handläggningen av ekonomiskt bistånd.
Innehåll bland annat:
• Socialarbetarens roll i ett integrerande samhälle
• Villkor för försörjningsstöd
• Bistånd till personer med beroendeproblematik
• Skälig levnadsnivå
• Lex Sarah-rapport
• Överklagningar
• Dokumentation

Tid och plats

Torsdag–fredag 17–18 maj 2018 kl. 9–16
Plats i centrala Göteborg meddelas i bekräftelse
som skickas ca två veckor före kursstart.

Medverkande

Nils Allan Danielsson. Han har arbetat med
ekonomiskt bistånd i drygt 25 år. De senaste 20
åren har han inte haft egna ärenden utan stöttat
handläggare och utrett olika frågeställningar om
regelverket i samband med ansökningar.

Avgift

4 600 kr exkl moms för GR:s medlemskommuner.
5 500 kr exkl moms för övriga.

Anmälan

Anmälan görs genom att klicka här.
Vid frågor kring anmälan kontakta
GRkurskonferens@grkom.se.
Sista anmälningsdag är 27 april 2018.
Anmälan är bindande och vid återbud efter sista
anmälningsdagen debiteras full a vgift. Anmäld
plats kan överlåtas till annan person inom
organisationen.

Upplysningar

Kristina Elofsson, tel. 031-335 53 16,
kristina.elofsson@grkom.se
Du har i och med din anmälan
godkänt att GR noterar dig i sitt
kursadministrativa program,
enligt personuppgiftslagen.

H
SAM ÄLLSB

SKOLA
SOCIA
LT

MILJÖ O
C

LEDARSKA

HÄL
S

H

BETE (FH,
AR

, ÄO)
IFO

SM
BET ARKN
AR

K
OCH OMM

GNAD
YG

P

IKATION
UN

OCH SJUK
O-

RD
VÅ

-FRÅGOR
EU

IDIK /ADMIN
UR
RATION
IST

NALFRÅGOR
SO

EKONOMI/
J

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

