KOMMUNLEX
Juridisk utbildningsdag för nyvalda politiker i socialnämnd
Socialnämnden har det övergripande ansvaret för att dess verksamhet bedrivs i enlighet med gällande författningar och
kvalitetskrav. Skyldigheten att bistå enskilda personer ställer speciella krav på socialnämnden, särskilt vid myndighetsutövning
och hantering av individärenden. Under denna juridiska utbildningsdag görs en grundlig genomgång av vad som gäller för
förtroendevalda ledamöter och ersättare i socialnämnd.
Kursen riktar sig i första hand till nyvalda ledamöter och ersättare i socialnämnden eller motsvarande. Även politiker med
tidigare erfarenhet av uppdrag i socialnämnd och andra intresserade kommunalt verksamma är välkomna att delta.
PROGRAMPUNKTER
§

Socialnämndens yttersta och övergripande verksamhetsansvar samt nämndens ansvar som vårdgivare för den
kommunala hälso- och sjukvården.

§

Ansvaret att bistå enskilda enligt författningar på vård och omsorgsområdet, såsom socialtjänstlagen, LSS, hälso- och
sjukvårdslagen m.fl.

§

Ansvaret för särskilda grupper – barn och unga, äldre människor, människor med funktionshinder, missbrukare,
anhörigvårdare och anhörigstödjare, brottsoffer och skuldsatta personer samt för personer som är bostadslösa.

§

Nämndens skyldigheter vid uppkomna missförhållanden eller vårdskador i verksamheten.

§

Ansvarsfördelning mellan socialnämnden och andra huvudmän såsom landstinget, Arbetsförmedlingen och
Försäkringskassan.

§

Särskilt om gränsdragning mot och samverkan med andra kommunala verksamheter såsom skolan och förskolan.

§

Rollfördelningen mellan förtroendevalda och tjänstemännen.

§

Tjänstemännens lojalitetsplikt och uppgift att biträda socialnämnden.

§

Delegation av beslutanderätt från nämnden i enskilda individärenden.

§

Nämndsledamöters möjligheter att få del av sekretesskyddade uppgifter.

§

Begränsningar i möjligheten för nämndledamöter att gå in med aktivt handlande i enskilda individärenden.

§

Kommunallagens jävsbestämmelser samt sekretessen och tystnadsplikten enligt offentlighets- och sekretesslagen för
förtroendevalda (OSL).

§

Viktiga beslut från exempelvis Justitieombudsmannen i frågor som rör ledamöter i socialnämnder.

§

Särskilt om socialnämndens utrymme att styra förvaltningen genom användning av riktlinjer eller motsvarande.

§

Utrymmet för det kommunala självstyret och politiska prioriteringar vid tillämpningen av t.ex. SoL och LSS.

§

Beredning och hantering av individärenden som ska tas upp på utskotts- eller nämndsammanträde.

§

Ordförandens eller särskilt förordnad ledamots uppgifter och möjligheter att fatta beslut i brådskande ärenden och att
besluta om omedelbara omhändertaganden enligt LVU och LVM.

§

Deltagarnas egna frågor, diskussion och svar.
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Föreläsare
Jonas Reinholdsson, VD och chefsjurist KOMMUNLEX AB.
Jonas är jur. kand. och diplomerad omvärldsanalytiker med inriktning på offentlig sektor, och har en bred erfarenhet av kommunal
förvaltning, bl.a. från arbete inom socialtjänsten. Han har mångårig erfarenhet som biträdande domare vid förvaltningsdomstol,
som jurist vid Stockholms läns landsting och som förbundsjurist vid Svenska Kommunförbundet/SKL. Jonas har medverkat i en av
justitiedepartementets referensgrupper vid utarbetandet av Sveriges nationella handlingsplan för mänskliga rättigheter. Han har
också skrivit flera publikationer inom det kommunalrättsliga området och är en av författarna till boken "Kommunallagen Kommentarer och praxis".
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