Inbjudan
från GR

Ny Förvaltningslag!
Nya krav på tjänstemän i offentlig verksamhet.
Inga förkunskaper krävs!

F

ör första gången på 30 år har riksdagen beslutat om en ny
Förvaltningslag och lagen trädde i kraft den 1 juli 2018. Den nya
lagen ställer ökade krav på effektivitet i förvaltningsprocessen.
Möjligheterna till snabbare ärendehantering med modern
elektronisk kommunikation betonas i förarbetena till lagen.
Regelverket byggs ut för att värna rättssäkerheten och ytterligare
lägga fokus på ledorden: Legalitet, Objektivitet och Proportionalitet.

Fredag 12 oktober 2018 kl 09–16.

Innehåll och anmälan på nästa sida.

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

Ny Förvaltningslag!
TID OCH PLATS

Fredag 12 oktober 2018
Samling med kaffe kl. 08.30, start kl. 09.00 och
avslutning kl. 16.00.
GR, Anders Personsgatan 8 i Göteborg.
Vägbeskrivningen skickas med bekräftelsen
som sänds ut efter sista anmälningsdagen.

MEDVERKANDE

Jan Turvall, statsvetenskapliga institutionen
vid Göteborgs universitet.

INNEHÅLL
Större delen av dagen ägnas åt förändringarna
i Förvaltningslagen.
• Utökade krav på serviceskyldighet
• Bättre samverkan mellan myndigheter
• Ett modernt språkbruk i offentliga
handlingar
• Större krav på tolkning och översättning
• Bättre tillgång till myndigheter och snabbare
svar från dem
• Tydligare motivering av beslut
• Snabbare underrättelse om beslut
och bättre kommunikation/
kommunikationsskyldighet under
handläggningsförloppet
• Myndighetens utredningsansvar
• Dröjsmålstalan – nytt institut
• Krav på enskilds framställning och hur
hanteras en bristfällig sådan?
• Rättelse – myndigheters möjligheter/
skyldigheter att ompröva och ändra sina
egna beslut

AVGIFT
Avgiften för anställda inom GRs medlems
kommuner för en dag är 2 450 kr exkl moms.
För övriga är avgiften 2 725 kr exkl moms.

ANMÄLAN
Anmälan görs genom att klicka här.
Sista anmälningsdag: 27 september 2018.
Anmälan är bindande och vid återbud efter
sista anmälningsdagen/ej utnyttjad plats
debiteras kursavgiften.
Anmäld plats kan alltid överlåtas till annan
person inom förvaltningen.
Har Du praktiska frågor om kursen? Kontakta
Staffan Nyqvist, staffan.nyqvist@grkom.se
alternativt 031–335 53 10.

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

