
Kompetens- och verksamhetsutveckling

Tisdag 19 november 2019 
kl. 09.00–16.00 i Göteborg

INNEHÅLL
Utbildningsdagen riktar sig till 
myndighetsutövare och utförare inom 
socialtjänstens hela verksamhetsområde. Under 
dagen ges en grundläggande genomgång av det 
nu gällande regelverket för att ge en helhetsbild 
av vad som gäller under hela processen från att 
ett ärende aktualiseras till att genomförandet av 
en insats avslutas.

De rådande föreskrifterna om dokumentation 
inom socialtjänsten (SOSFS 2014:5) trädde 
i kraft den 1 januari 2015 och omfattar 
verksamheter som bedrivs enligt SoL, LVU, LVM 
och LSS. Föreskrifterna ställer tydliga krav på 
socialtjänsten gällande dokumentation under 
såväl utredning som vid genomförande och 
uppföljning av insatser.

MÅLGRUPP
Myndighetsutövare och utförare inom 
socialtjänstens hela verksamhetsområde.

Handläggning
och dokumentation
inom socialtjänsten



INNEHÅLL
Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

www.goteborgsregionen.se

UR INNEHÅLLET
Övergripande om socialtjänstens ansvar för olika grupper, allmänna 
handläggningsregler med mera.

Handläggning och dokumentation av:
• Ansökningar och anmälningar
• Utredningsarbetet i olika verksamheter
• Bedömning och individuell behovsprövning
• Beslut
• Uppdrag till utförarna

Handläggning av överklagande.

Dokumentation under utredning och genomförande.

Planering av insatser:
• vårdplan
• genomförandeplan

Uppföljning hos nämnd och utförare.

Att avsluta insats och sammanställa slutanteckning.

MEDVERKANDE
Ulrika Ekebro, auktoriserad socionom
med bakgrund inom socialtjänst och
tillsynsverksamhet. Sedan 2010 arbetar 
hon med utbildning och kvalitetsutveckling 
inom det sociala området.

TID OCH PLATS
Tisdag 19 november 2019 kl 09–16.
Plats i centrala Göteborg meddelas i 
bekräftelse som skickas ca två veckor före 
kursen.

AVGIFT
2 500 kr exkl. moms för GR:s medlems-
kommuner.
2 900 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: 
29 oktober 2019.
Anmälan är bindande och vid återbud efter 
sista anmälningsdagen debiteras full avgift. 
Anmäld plats kan alltid överlåtas till annan 
person inom förvaltningen.

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

https://grbookit.goteborgsregionen.se/aktivitet/10599

