
Tisdag 3 december 2019 
kl. 09–16 i centrala Göteborg

Ansvar och samverkan 
– barn och unga med 
funktionsnedsättning

Kompetens- och verksamhetsutveckling



INNEHÅLL
Ansvar och samverkan – barn och unga med funktionsnedsättning

MEDVERKANDE
Sara Linderup och Anna Frykestig, 
stadsjurister Göteborgs Stad; 
Karin Kindstedt, jurist, 
grundskoleförvaltningen Göteborgs Stad; 
Eva-Britt Zetterström, samordnare 
enhet juridik, Koncernkontoret, Västra 
Götalandsregionen samt 
Nätverkslaget inom Social 
resursförvaltning, Göteborgs Stad.

TID OCH PLATS
Tisdag 3 december 2019 kl. 09–16 
i centrala Göteborg. 
Plats meddelas i bekräftelse som skickas ca 
två veckor före utbildningen.

AVGIFT
3 100 kr exkl. moms.
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 november 2019.
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

INNEHÅLL
Vem ansvarar för vad? Lagstiftning och ansvar

• Socialtjänsten: genomgång av aktuella bestämmelser i SoL, LSS och 
LVU

• Skolan: genomgång av aktuella bestämmelser i skollagen

• Hälso- och sjukvården: genomgång av aktuella bestämmelser i 
hälso- och sjukvårdslagen, patientlagen, lagen om samverkan 
vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, lagen om 
hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna 
hemmet samt lagen om psykiatrisk tvångsvård

Efter genomgången beskrivs gemensamt hur ansvarsfördelning med 
mera ser ut när det gäller barn och unga/elever/patienter som t.ex.:

• befinner sig i en situation med brister i hemmiljön/föräldraförmåga

• har svårigheter i skolsituationen

• har hög frånvaro från skolan

• har särskilda stödbehov på grund av funktionsnedsättning 

• är placerade utanför föräldrahemmet enligt SoL eller LVU eller 
annars har skolgång i en annan kommun

Samverkan och sekretess 

• Olika former av samverkan 

• Sekretess mellan och inom myndigheter

• Samtycke till att sekretessen efterges

MÅLGRUPP 
Personal inom socialtjänst, skola och hälso- och sjukvård som arbetar 
med stöd till och samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa 
och funktionsnedsättning.

https://grbookit.goteborgsregionen.se/aktivitet/10746

