Inbjudan
från GR

Personlig assistans

U

tbildningen på två dagar tar upp de många frågor som
är kopplade till personlig assistans, t.ex. inom områdena
föräldraansvar, retroaktiv ersättning och tillfällig utökning.
Utbildningen kräver vissa förkunskaper.
Målgrupp: Handläggare och chefer inom personlig assistans. Vissa
grundkunskaper krävs.

Måndag–tisdag 7–8 maj 2018 kl. 09–16.
Se baksida för mer information 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

Personlig assistans
Innehåll
• Modern praxis inom personlig assistans
• Kommunen och Försäkringskassan
• Försäkringskassans bedömning i det konkreta
fallet och i allmänhet – bör kommunen följa
försäkringskassans bedömning
• Försäkringskassans författningar – har
kommunen med dessa att göra?
• Sjukvård och egenvård, avgränsning mot HSL
och SoL
• Kritisk bedömning av tidsåtgång och
grundläggande behov
• Delaktighet och tillsyn, passiv och aktiv tillsyn
• Föräldraansvar, makeansvar
• Familjegemenskap? Dagjour?
• Beslut och utfall
• Dygns- och veckovila
• Måltider – viken tid ska beräknas
• Kommunikation som grundläggande behov
• Det s.k. femte behovet
• Psykisk funktionsnedsättning
• Skillnaden mellan personlig assistans enligt 9 §
2 LSS och assistansersättning enligt 51 kap SFB
• Retroaktiv ersättning
• FKFS 2016:4 – vilka är skillnaderna gentemot
RFFS 1993:24?
• Tidsbegränsade beslut
• Undre tidsgräns för rätt till personlig assistans
• Kursdeltagarnas frågor

Medverkande

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

Tid och plats

Måndag 7 maj och tisdag 8 maj 2018 kl. 09–16.
Plats i centrala Göteborg meddelas i bekräftelse
som skickas ca två veckor före kursen.

Avgift

4 800 kr exkl moms för GR:s medlemskommuner.
5 700 kr exkl moms för övriga.
I priset ingår kaffe och lunch.

Anmälan

Anmälan görs direkt genom att klicka här.
Vid frågor kring anmälan var vänlig kontakta
GRkurskonferens@grkom.se.
Sista anmälningsdag: 16 april 2018.
Anmälan är bindande och vid återbud efter sista
anmälningsdagen debiteras full avgift. Anmäld
plats kan alltid överlåtas till annan person.

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.
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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

