Inbjudan
från GR

Socialrätt  –  för personer som arbetar som
socialsekreterare och har annan utbildning än socionom
INNEHÅLL
GRUNDPAKET SAMT VALBARA DELKURSER EKONOMISKT BISTÅND OCH LSS
Dag 1 och 2: 18–19 oktober
Socialtjänstlagen (SoL), lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
(LVU), lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)
• Kort historisk bakgrund
• Den kommunalrättsliga grunden för insatser enligt SoL
• Genomgång av bärande principer i SoL
• Bosättningskommun och vistelsekommun
– vilken kommun ansvarar ?
• EES-medborgare och SoL
• Förhållandet mellan SoL, HSL, LSS och
LMA
• Skälig levnadsnivå – vad är det ?
• Särskilda grupper i 5 kap SoL
• Ensamkommande barn
• Insatser enligt SoL
• Förhållandet mellan 4 kap 1 § SoL och 4
kap 2 § och 2 a § SoL
• Förhållandet mellan SoL och LVU
respektive LVM

• Förutsättningar för vård enligt LVU och
LVM
• Barn(rätts)perspektivet i SoL och LVU –
vilken innebörd har begreppet ?
• Hur styrker den enskilde att rätt till insats
föreligger
• Utförande av beviljad insats
• Lagen (2008:962) om valfrihetssystem,
LOV
• Särskild avgift
• SOSFS (Socialstyrelsens föreskrifter och
allmänna råd) om olika insatser enligt SoL
• Allmänna handlingar och socialtjänst
sekretess
• Rättspraxis
• Sist men inte minst – kursdeltagarnas
egna frågor
Forts på nästa sida!

Kursstart: Torsdag 18 oktober 2018
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

Socialrätt

för personer som arbetar som socialsekreterare och har annan utbildning än socionom
Dag 3: 5 november 2018
Handläggning och dokumentation
• Genomgång av förvaltningslagen och de
viktigaste handläggningsreglerna
• Speciella handläggningsregler enligt SoL
(och LVU, LVM)
• Genomgång av SOSFS 2014:5, 11 kap 5-6
§§ SoL
• Handläggningstid – vilken tid är rimlig
• Genomgång av relevanta JO-beslut och
rättspraxis kring dokumentation och
handläggning
• Vad ska dokumenteras ? Vad bör inte
kommenteras ?
• Vad ska antecknas i journalen respektive
akten i övrigt ?
• Allmänna handlingar och socialtjänst
sekretess – utveckling av vad som tagits
upp under dag 2
• Sekretessbrytande bestämmelser (i den
mån dessa inte tagits upp under dag 1
och 2)
• Sist men inte minst – kursdeltagarnas
egna frågor

För dig som arbetar med ekonomiskt
bistånd erbjuder vi en fördjupning.
Valbar kurs 29–30 november 2018

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

Valbar kurs 3 december 2018

Grundkurs LSS – lagen om stöd
till vissa funktionshindrade
Under dagen ges en allmän genomgång av lagen och dess tillämpning.
Innehåll bland annat:
• Genomgång av personkretsen och
andra villkor för insats
• Insatsernas innehåll
• Ansvars- och verkställighetsfrågor
• Den enskildes rätt enligt annan lagstiftning, t.ex. SoL och HSL.
• Aktuella rättsfall och praxis

Se nästa sida för mer information och anmälan.

Socialrätt

för personer som arbetar som socialsekreterare och har annan utbildning än socionom

Tid och plats

Torsdag–fredag 18–19 oktober 2018 kl. 09–16
Socialtjänstlagen (SoL), lagen (1990:52) med
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU),
lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa
fall (LVM)
Måndag 5 november 2018 kl. 09–16
Handläggning och dokumentation
Valbar kurs: Ekonomiskt bistånd, torsdag–fredag
29–30 november 2018 kl. 09–16
Valbar kurs: Grundkurs LSS – lagen om stöd till
vissa funktionshindrade, måndag 3 december
2018 kl. 09–16
Plats i centrala Göteborg meddelas i bekräftelse
som skickas ca två veckor före kursstart.

Medverkande

Grundpaket samt valbar kurs LSS: Finn Kronsporre,
jurist. Finn har lång erfarenhet av att arbeta med
processföring och rådgivning kring handikapprättsliga förmåner.
Ekonomiskt bistånd: 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

Grundpaket dag 1, 2 och 3:
7 800 kr exkl moms för GR:s medlemskommuner.
9 300 kr exkl moms för övriga.
Valbar kurs Ekonomiskt bistånd två dagar:
4 600 kr exkl moms för GR:s medlemskommuner.
5 500 kr exkl moms för övriga.
Valbar kurs LSS en dag:
2 400 kr exkl moms för GR:s medlemskommuner.
2 800 kr exkl moms för övriga.
I priset ingår kaffe och lunch.

Anmälan

Anmälan till grundpaket: klicka här.
Anmälan till valbar kurs Ekonomiskt bistånd:
klicka här.
Anmälan till valbar kurs LSS: klicka här.
Vid frågor kring anmälan kontakta
GRkurskonferens@grkom.se.
Sista anmälningsdag är 1 oktober 2018.
Anmälan är bindande och vid återbud efter sista
anmälningsdagen debiteras full avgift. Anmäld
plats kan överlåtas till annan person inom
organisationen.

Upplysningar

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

