KOMMUNLEX
Nya förutsättningar för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsverksamhet
– digitalisering och automatiserade beslut samt den statliga översynen av rollen
för kommunerna på arbetsmarknadsområdet (Dir. 2017:71)
Kursen riktar sig till socialnämnd och arbetsmarknadsnämnd eller motsvarande, chefer och socialsekreterare inom
försörjningsstödet, chefer och personal inom kommunal arbetsmarknadsverksamhet samt andra intresserade kommunalt
verksamma.
UNDER DAGEN KOMMER BL.A. FÖLJANDE FRÅGOR ATT TAS UPP
§

Utvecklingen

och

tillståndet

inom

försörjningsstödsverksamheten

och

den

kommunala

arbetsmarknadsverksamheten – iakttagelser från Socialstyrelsen, IVO och SKL.
§

Kommunens dubbla uppdrag – tillfällig hjälp till försörjningen och arbetsfrämjande åtgärder genom stöd till enskilda
att få arbete och egen försörjning.

§

Erfarenheter av ökad digitalisering och introduktionen av automatiserat beslutsfattande.

§

Vilket utrymme finns i lagstiftningen för digitalisering och automatiserat beslutsfattande i ärenden om
försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd?

§

Kan en dator eller robot användas enbart användas som ett beslutsstöd eller kan beslutet i ärendet lämnas över till
en dator och beslutsrobot?

§

Jämförelse med vad som anses gälla på det statliga området t.ex. hos Försäkringskassan och Skatteverket – är det
annorlunda på det kommunala området?

§

Automatiserat beslutsfattande och kommunallagens bestämmelser om bl.a. delegering – kan nämnden delegera
beslut till en dator eller beslutsrobot?

§

Måste beslut i ett ärende fattas av socialnämnden genom en person eller delegat genom ett intellektuellt
övervägande?

§

Den kommunala arbetsmarknadsverksamhetens nuvarande uppdrag enligt lagstiftningen.

§

Arbetsmarknadsutredningens förslag – hur påverkas de kommunala arbetsmarknadsenheterna och kommunernas
stödinsatser för enskilda som ges ekonomiskt bistånd?

§

Författningsregleringen och praxis från främst Högsta förvaltningsdomstolen gällande försörjningsstöd och
ekonomiskt bistånd.

§

Vilka krav kan ställas på enskilda och vad gäller för särskilda grupper, exempelvis enskilda som saknar arbete på
grund av missbruk eller ohälsa eller annan problematik?

§

Vad gäller för EU-medborgare, asylsökande, nyanlända och ensamkommande unga som t.ex. genomgår
gymnasiestudier?

§

Omfattningen av socialtjänstens ansvar att bistå enskilda och familjer att anskaffa bostäder eller att ge ekonomiskt
bistånd för akut eller tillfälligt boende.

§

Vad gäller enligt praxis i bostadsfrågor för barnfamiljer, nyanlända, personer med missbruk m.fl. andra grupper?

§

När måste socialtjänsten anskaffa bostad eller ordna ett tillfälligt eller akut boende?
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§

Vilka boendekostnader accepteras som skäliga när enskilda inte kan ordna billigare boende?

§

Vad gäller för ungdomar som ansökt om eller beviljats uppehållstillstånd enligt den s.k. gymnasielagen?

§

Nya domstolsavgöranden samt andra rättsliga nyheter som berör försörjningsstödet och den kommunala
arbetsmarknadsverksamheten.

§

Frågor som tas upp av deltagarna, diskussion och svar.
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