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Vårdnadsöverflyttning 
– halvdag

Kompetens- och verksamhetsutveckling



INNEHÅLL
Vårdnadsöverflyttning – halvdag

MEDVERKANDE

Ulrika Ekebro, auktoriserad socionom med 
bakgrund inom socialtjänsten, och som 
socialkonsulent med tillsyn och vägledning 
i förhållande till socialnämnder. Sedan 
2010 arbetar hon med utbildning, 
handledning och kvalitetsutveckling.

TID OCH PLATS
Onsdag 6 november 2019 
kl. 09.00–12.00
Plats i centrala Göteborg meddelas i 
bekräftelse som skickas ca två veckor före 
kursstart.

AVGIFT
1 200 kr exkl moms för GR:s 
 medlemskommuner.
1 500 kr exkl moms för övriga.
I priset ingår kaffe.

ANMÄLAN
Anmälan görs direkt genom att klicka här.
Vid frågor kring anmälan kontakta
kurs@goteborgsregionen.se.
Sista anmälningsdag: 16 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

www.goteborgsregionen.se

Socialnämnden har i olika sammanhang skyldighet att agera för att barn 
ska få ny vårdnadshavare. Vårdnadsöverflyttning efter långvarig familje-
hemsplacering är en sådan situation, men det kan också bli aktuellt vid 
brister i omsorgen eller när vårdnadshavare har varaktigt förhinder eller 
avlider.

Under dagen ges en grundläggande genomgång av det regelverk som gäl-
ler i de olika situationerna samt vilka krav som ställs på handläggningen i 
de olika delarna av processen.

Innehållet grundas på lagstiftning förarbeten, föreskrifter och allmänna 
råd (HSLF-FS 2017:47) samt rättsfall och JOs beslut.

MÅLGRUPP: Kursen vänder sig till dig som i arbetet kommer i kontakt 
med vårdnadsöverflyttning, inklusive i arbetet med ensamkommande 
barn.

INNEHÅLL
Övergripande om innebörden av begreppet vårdnadshavare m.m.

Olika situationer då barn behöver ny vårdnadshavare

Handläggningen
• Skyldighet att utreda
• Utredningens innehåll
• Dokumentation

Socialnämndens talerätt, partsförhållanden och domstolsprocessen

Stöd till de nya vårdnadshavarna.

https://grbookit.goteborgsregionen.se/aktivitet/10619

