Avdelningen för juridik inbjuder dig till KomRätt-kursen

Grundläggande kurs för
överförmyndare, ledamöter
och tjänstemän
Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper inom överförmyndarverksamheten.
På kursen går vi igenom bestämmelser i föräldrabalken, förvaltningslagen, offentlighetsoch sekretesslagen m.m. för att bättre förstå och tillgodogöra sig gällande lagstiftning för
överförmyndare.

MEDVERKANDE
Förbundsjurist Eva von Schéele vid Sveriges Kommuner och Landsting.

Stockholm 17-18 oktober 2017

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

PRAKTISK INFORMATION
Datum och
Plats

17-18 oktober 2017,Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, Stockholm.
Sista anmälningsdatum 18 september.

Tid

Kursen börjar vid respektive datum kl.09:30, kaffe serveras från kl.09:00 och
kursen avslutas dag två kl. 16:00.

Målgrupp

Kursen vänder sig till överförmyndare, ledamöter i överförmyndarnämnder samt
tjänstemän inom området vilka inte tidigare deltagit i förbundets kurser.

Kostnad

Kursavgift: 5 600 kr. I avgiften ingår dokumentation samt lunch och kaffe.
Middag: 450 kr (två rätters middag). Önskas middag ska det anges vid anmälan.
Lagstadgad moms tillkommer. Faktura på kursavgift och eventuell medverkan
på middagen, skickas efter genomförd kurs.
Eventuell logi ordnas och bekostas av deltagaren själv.
Vi har förbokat ett antal rum på Scandic Anglais. Enkelrumspris: 2590 kr inkl.
moms och frukost. Du bokar och betalar direkt till hotellet. Logi bokas via
tfn: 08-517 340 00, eller e-post: meeting.anglais@scandichotels.com. Uppge
kod 46158822.

Anmälan

Anmälan görs via denna länk eller via www.skl.se/tjanster/kurserochkonferenser
sök upp önskat kursdatum.
Kvittens på mottagande av anmälan sänds då 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 din anmälan vänligen kontakta Konstella, tfn: 08-452 72 86,
e-post: konferens@konstella.se.
Frågor om kursens innehåll kan ställas till Eva von Schéele, tfn: 08-452 75 47,
e-post: eva.von.scheele@skl.se.

PROGRAMINNEHÅLL
Överförmyndarens verksamhet handlar till största delen om myndighetsutövning. För att skapa
rättssäkerhet för den enskilde och förenkla överförmyndarens/handläggarens vardag krävs
kunskap om gällande lagstiftning.
Kursens innehåll kommer därför främst att koncentreras på grundläggande lagbestämmelser
inom följande områden.
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Överförmyndaren en myndighet



Förmynderskap



Godmanskap/förvaltarskap



God man för ensamkommande barn



Granskning



Sekretess

