
Inbjudan till kurs 
onsdag–torsdag 6–7 maj 2020 
kl 09–16

Personlig 
assistans

Kompetens- och verksamhetsutveckling



INNEHÅLL
Personlig assistans

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

TID OCH PLATS
Onsdag–torsdag 6–7 maj 2020 kl. 09–16.
Plats i centrala Göteborg meddelas i 
bekräftelse som skickas ca två veckor före 
kursen.

AVGIFT
4 900 kr exkl. moms för GR:s 
 medlemskommuner. 
5 900 kr exkl. moms för övriga. 
I priset ingår kaffe och lunch.

ANMÄLAN
Anmälan görs direkt genom att klicka här.
Vid frågor kring anmälan kontakta
kurs@goteborgsregionen.se.
Sista anmälningsdag: 15 april 2020.
Anmälan är bindande och vid återbud efter 
sista anmälningsdagen debiteras full avgift. 
Anmäld plats kan alltid överlåtas till annan 
person inom förvaltningen.

UPPLYSNINGAR
Susanne Vannerberg, GR, tel. 031-335 51 31
susanne.vannerberg@goteborgsregionen.se

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

www.goteborgsregionen.se

Utbildningen 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 grund kunskaper krävs.

INNEHÅLL
• Modern praxis inom personlig assistans

• HFD-domar om assistansersättning som påverkar kommunerna

• JO:s påverkan på beslut om personlig assistans

• Kommunen och Försäkringskassan

• Försäkringskassans bedömning i det konkreta fallet – bör kommunen följa 
Försäkringskassans bedömning?

• Försäkringskassans författningar – har kommunen med dessa att göra?

• Sjukvård och egenvård, avgränsning mot HSL och SoL

• Grundläggande behov kontra andra personliga behov

• Vad är varken grundläggande eller annat personligt behov?

• Kritisk bedömning av tidsåtgång och grundläggande behov

• Delaktighet och tillsyn, passiv och aktiv tillsyn

• Hushållssysslor och liknande

• Tillfällig utökning – viktiga hållpunkter

• Assistans under sjukhusvistelse

• Föräldraansvar, makeansvar, samboansvar

• Familjegemenskap – rättsfigur under utveckling

• Beslut och behovsbedömning – hur påverkar detta utförandet av assistansen?

• Utförarfrågor

• Dygns- och veckovila (avseende personliga assistenter)

• Skillnaderna mellan väntetid, beredskap och tillsyn under dygnsvilan

• Måltider – vilken tid ska beräknas?

• Särskilt om kommunikation som grundläggande behov

• Annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade

• Psykisk funktionsnedsättning

• Skillnaderna mellan personlig assistans enligt 9 § 2 LSS och  assistansersätt- 
ning enligt 51 kap SFB

• Tillsvidarebeslut, tidsbegränsade beslut och beslut försedda med annat 
förbehåll

• Undre tidsgräns för rätt till personlig assistans

• Retroaktiv ersättning – viktiga hållpunkter

• Hur bemästrar ni 51 kap 17 § SFB sedan det allmänna rådet togs bort 190401?

• Muntlig förhandling i domstol – vad bör ni tänka på ?

• Kursdeltagarnas egna frågor

https://grbookit.goteborgsregionen.se/aktivitet/10859

