Avdelningen för juridik inbjuder dig till KomRätt-kursen

LSS - Grundkurs
Bestämmelserna i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) föranleder
ett antal frågor av juridisk karaktär: Vilka ingår i personkretsen som har rätt till insatser?
Vilka är insatserna? Hur ska handläggningen och verkställigheten gå till? Vad innebär lex
Sarah? Hur förhåller sig SoL och LSS till vararandra?
Syftet med kursen är att informera och ge grundläggande kunskaper om LSS och annan
angränsande lagstiftning. Under kursen sker en genomgång av praktiska exempel och
rättsfall ämnade att hjälpa handläggare och beslutsfattare i deras dagliga arbete. Kursmaterialet är omfattande och innehåller bland annat relevant lagtext och vägledande rättsfall. Materialet skickas till deltagarna digitalt innan kursstart. Tanken är att kursmaterialet
ska kunna fungera som ett arbetsverktyg för dig som på något sätt arbetar med LSS-frågor.
Observera att kursmaterialet som mejlas ut till deltagarna inför kursen också används vid
kurstillfället och ska tas med.
Ur kursinnehållet
Kursen tar upp viktiga regler, praxis och annat som en handläggare som arbetar direkt
eller indirekt med dessa frågor bör känna till. Exempel på vad som kommer att tas upp:
-

Kvalitetskrav

-

Rätten till insatser

-

Insatsernas innehåll

-

Handläggningsfrågor

-

Verkställighetsfrågor

-

Ansvarig kommun

-

SoL eller LSS?

Stockholm 18 -19 oktober 2017
Post: 118 82 Stockholm
Besök: Hornsgatan 20
Telefon: 08-452 70 00
www.skl.se

Datum

18 – 19 oktober 2017 i Stockholm. Sista anmälningsdatum 18 september.

Plats

Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98. Stockholm. Kursen börjar kl.10.00 dag 1,
kaffe serveras då från kl. 09:30. Dag 2 avslutas kursen kl.16:00.

Målgrupp

LSS-handläggare med behov av grundläggande kunskaper om lagstiftningen och dess
tillämpning. Kursen är även värdefull för andra inom området, t.ex. handläggare inom
socialtjänsten eller kuratorer inom hälso- och sjukvården.

Kostnad

Kursavgift 5 600 kronor. I avgiften ingår dokumentation samt lunch och kaffe båda
dagar. Lagstadgad moms tillkommer. Faktura skickas efter genomförd kurs.
Vi har förbokat ett antal hotellrum på Clarion Hotel Stockholm. Du bokar genom att fylla
i detta formulär som du mejlar till registration.stockholm@choice.se. Logikostnad betalas till hotellet på plats. Enkelrumspris: 1506 kr/natt inkl. moms och frukost.
Priset gäller till den 18 september, därefter kan rum bokas i mån av plats.

Anmälan

Anmälan görs via denna länk eller via www.skl.se/kalender sök upp önskat kursdatum.
Kvittens på mottagande av anmälan sänds via e-post direkt vid slutförandet av
anmälan. OBS! Bekräftelse på deltagande sänds via e-post efter sista anmälningsdag.
Antalet deltagare är begränsat. Anmälan är bindande men kan överlåtas på annan
person. Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare.

Kontakt

Frågor som rör anmälan vänligen kontakta Konstella, tfn: 08-452 72 86,
e-post: konferens@konstella.se.
Frågor om innehållet: Ylva Lindblom, tfn: 08-452 75 52, e-post: ylva.lindblom@skl.se
och Ellinor Englund, tfn: 08-452 75 46, e-post: ellinor.englund@skl.se.

PRELIMINÄRA HÅLLTIDER
Dag 1
10.00 - 12.00

Presentation och inledning, personkretsen, handläggning av begäran om insatser,
kvalitetskrav, LSS eller SoL m.m.

12.00 – 13.00

Lunch

13.00 – 14.30

Barnperspektiv, förhandsbesked, ansvarig kommun, särskild avgift m.m.

14.30 – 15.00

Kaffe

15.00 – 16.30

Genomgång av insatserna

Dag 2
09.00 – 12.00

Fortsatt genomgång av insatserna

12.00 – 13.00

Lunch

13.00 – 14.30

Vem bestämmer om verkställigheten?, avgifter inom LSS, lex Sarah, hantering vid
överklagande av kommunens beslut, sekretess m.m.

14.30 – 15.00

Kaffe

15.00 – 16.00

Övriga frågor och avslutning

Observera att kursmaterialet som mejlas ut till deltagarna inför kursen också används vid
kurstillfället och ska tas med.
MEDVERKANDE
Förbundsjuristerna Ellinor Englund och Ylva Lindblom vid avdelningen för juridik på
Sveriges Kommuner och Landsting.
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