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INNEHÅLL
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
Fördjupning
Om lagstiftningen och dess praktiska tillämpning
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en
rättighetslag som ställer stora krav på en rättssäker handläggning. För
att den som handlägger ärenden enligt LSS ska kunna göra korrekta
bedömningar krävs det kunskaper inte bara om LSS, utan även om
angränsande socialrättslig lagstiftning. Syftet med kursen är att ge
fördjupande kunskaper om lagen och dess tillämpning. Det ges stort
utrymme för deltagarnas frågeställningar och erfarenhetsutbyte.

Målgrupp:
Kursen riktar sig till dig som har erfarenhet av att arbeta med LSS och är i
behov av fördjupade kunskaper om LSS och den praktiska tillämpningen av
lagen.

MEDVERKANDE

Finn Kronsporre, jurist. Finn har
lång erfarenhet av att arbeta med
processföring och rådgivning kring
handikapprättsliga förmåner.
TID OCH PLATS

Tisdag 4 december kl. 09–16.
Plats i centrala Göteborg meddelas i
bekräftelse som skickas ca två veckor
före kursstart
AVGIFT

Förutsättningar för rätt till LSS-insats

2 400 kr exkl moms för
medlemskommuner i GR och
övriga 2 800 kr exkl moms.
I priset ingår kaffe och lunch.

Föräldraansvar, makeansvar, samboansvar

ANMÄLAN

Innehåll:

Faktiskt tillgodoseende i 7 § LSS – vad innebär detta i praktiken?

Vilka kombinationer av LSS-insatser är möjliga (och vilka är inte möjliga
eller mindre lämpliga) ?

Anmälan görs direkt genom att
klicka här.
Vid frågor kring anmälan k ontakta
kurs@goteborgsregionen.se.
Sista anmälningsdag:
14 november 2018.
Anmälan är bindande och vid återbud
efter sista anmälningsdagen debiteras
full a vgift. Anmäld plats kan alltid
överlåtas till annan person.

LSS och dess förhållande till SoL och HSL

UPPLYSNINGAR

Sjukvård och egenvård
Handläggning och dokumentation
Kan ett hjälpbehov anses tillgodosett inom ramen för familjegemenskap?
Genomgång av relevanta författningar (LSS är en, men det finns ett otal)
De tio insatserna och deras särskilda villkor

Verkställighetsfrågor
Vad är goda levnadsvillkor – och vari ligger skillnaden gentemot skälig
levnadsnivå enligt SoL ?
Kvalitet och tillsyn
Kort genomgång av lex Sarah (eller längre beroende på kursdeltagarnas frågor)
Avgifter
Modern praxis beträffande insatserna – grundlig genomgång
Personlig assistans – vad innebär lagändringen 180401 i praktiken?
Särskild genomgång av insatsen råd och stöd enligt 9 § 1 LSS med hänsyn
till kommunens informationsskyldighet enligt nya 15 b § LSS

Kristina Elofsson,
tel: 031-335 53 16,
kristina.elofsson@goteborgsregionen.se
INTEGRITETSPOLICY

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

17 § LSS om avtalssamverkan – vad innebär denna i praktiken?
Vad kan vi förvänta oss i framtiden (utifrån LSS-utredningen)?
Kursdeltagarnas egna frågor – viktigaste punkten
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