
Inbjudan till en
tre dagars utbildning 
med start 16 november 2021 

Socialrätt
För personer som arbetar som socialsekreterare 
men inte har socionomexamen

Kompetens- och verksamhetsutveckling

Så påverkas kursen av Corona/covid-19
GR genomför alla utbildningar i enlighet med Folkhälso
myndighetens rekommendationer för evenemang och 
sammankomster. Denna utbildning kan vid behov komma 
att ställas om till digital distansutbildning. 



INNEHÅLL
Socialrätt – för personer som arbetar som socialsekreterare 
men inte har socionomexamen

MEDVERKANDE
Ulrika Ekebro, auktoriserad socionom 
med bakgrund inom socialtjänst och 
tillsynsverksamhet. Hon arbetar sedan 
2010 med utbildning, handledning och 
andra former av utveckling inom det sociala 
området. 

TID OCH PLATS
Tisdag–onsdag 16-17 november 2021 
kl. 09–16
Torsdag 2 december 2021 kl. 09–16.
Plats i centrala Göteborg meddelas i 
bekräftelse som skickas cirka två veckor  
före kursstart.

OBS! Denna utbildning  kan komma att stäl-
las om till digital distansutbildning på grund 
av Corona pandemin. Senast två veckor innan 
kursstarten kommer du i så fall att få ett mejl 
med praktisk information.

AVGIFT
7 800 kr exkl. moms för GR:s 
 medlemskommuner. 
9 300 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: 26 oktober 2021.
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,
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
Tre dagars grundläggande introduktion till socialrätt, med fokus på 
 tillämpning och användbarhet i praktiken

Tisdag 16 november 2021

DAG 1. SOCIALRÄTTENS GRUNDER

Introduktion och kort historisk bakgrund

Socialtjänstens nyckelroll i välfärdssystemet 

Vad styr socialtjänstens arbete?

Om Kommunallagen, Förvaltningslagen, grundlagarna, 
 Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) med flera

Socialtjänstlagens grundprinciper, bland annat
• Helhetssyn
• Frivillighet och delaktighet

God kvalitet och systematiskt kvalitetsarbete, inklusive kort om Lex 
Sarah

Socialtjänstens ansvar för olika grupper

Socialtjänstlagens förhållande till annan lagstiftning:

• LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

• LMA - Lagen om mottagande av asylsökande

• HSL – Hälso- och sjukvårdslagen

Bistånd och service – insatser utan behovsprövning

Rätten till bistånd 4:1 och 4:2 

Skälig levnadsnivå

Den enskildes medverkan

Ansvarig kommun - om bosättningskommun, vistelsekommun, 
placeringskommun etcetera

Verkställande av beslut - utförande av beviljade insatser

Onsdag 17 november 2021

DAG 2. BARNRÄTT, LVU, LVM, OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS
Barnkonventionen ny lag – vad innebär det för socialtjänsten?

LVU – Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga. Förut-
sättningar för vård, befogenheter och ansvar under vårdtiden med 
mera.

FORTS. PÅ NÄSTA SIDA

https://grbookit.goteborgsregionen.se/aktivitet/11231


Socialrätt – för personer som arbetar som socialsekreterare 
men inte har socionomexamen

www.goteborgsregionen.se

LVM – Lag om vård av missbrukare i vissa fall. Förutsättningar för vård,-
befogenheter och ansvar under vårdtiden med mera.

Offentlighet och sekretess
• Socialtjänstsekretessens innebörd
• Utlämnande av handlingar

Uppsamlingsfrågor dag 1 och 2

Torsdag 2 december

DAG 3. SOCIALRÄTT I PRAKTIKEN – HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION
Återkoppling till dag 1 och 2 - att sätta dokumentationen i sitt sammanhang 

Ett ärendes gång. Handläggning och dokumentation av:
• Ansökningar och anmälningar 
• Utredningsarbetet i olika verksamheter 
• Bedömning och individuell behovsprövning 
• Beslut 

Handläggning av överklagande  

Dokumentation under utredning och genomförande 

Planering av insatser: 
• Vårdplan
• Uppdrag från myndighetsutövare till utförare
• Genomförandeplan

Uppföljning hos myndighetsutövare och utförare

Att avsluta insats och sammanställa slutanteckning

Innehållet under de tre kursdagarna baseras på aktuell lagstiftning och 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, bland annat SOSFS 2014:5, 
samt tillämpliga JO-uttalanden och rättsfall. Utrymme för deltagarnas egna 
frågeställningar finns löpande under dagarna, och insända frågor i förväg 
välkomnas.

FORTS. FRÅN FÖREGÅENDE SIDA


