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JURIDISK TEMADAG –VART ÄR ÄLDREOMSORGEN PÅ VÄG?
PROGRAMPUNKTER
Under dagen kommer bl.a. tas upp.
•

Rätten till bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen enligt hittillsvarande praxis från främst Högsta
förvaltningsdomstolen och kammarrätterna.

•

Erfarenheter från kommunerna och praktisk tillämpning av bestämmelserna om förenklat beslutsfattande för
hemtjänstinsatser.

•

Bestämmelserna om trygghetsboenden – vad berättigar till bistånd i form av trygghetsboende och hur ska
biståndsbedömningen göras?

•

Vad händer med IBIC vid införandet av förenklat beslutsfattande samt hur påverkas arbetsprocesser och rollerna för
handläggare och utförare?

•

Hur ska utförarna möta de ökade kraven på genomförandeplanerna och på uppföljning vid förenklat beslutade
insatser?

•

Synpunkter och anmärkningar från IVO och Socialstyrelsen när det gäller användningen av välfärdsteknik inom
äldreomsorgen och biståndsverksamheten.

•

Välfärdsteknik som ett komplement till bemanningen och som alternativ till tillsyn – vad är godtagbart enligt
lagstiftningen och IVO?

•

Rättsliga synpunkter på möjligheterna att använda sig av datorer för automatiserat beslutsfattande eller som
beslutsstöd inom äldreomsorgen.

•

Praktisk frågor vid tillämpning av nya förvaltningslagen och lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvård.

•

Bestämmelserna i 17 kap. föräldrabalken om anhörigas möjlighet att företräda enskilda samt reglerna om
framtidsfullmakter.

•

Får anhöriga ansöka om t.ex. hemtjänst eller särskilt boende och vad gäller när den enskilde ha utfärdat en
framtidsfullmakt?

•

Aktuella domar, JO-beslut och andra rättsliga nyheter som rör äldreomsorgen.

•

Framtidens socialtjänst (S 2017:03) och utredningens överväganden om bl.a. en särskild äldrelag.

•

Deltagarnas frågor, diskussion och svar.
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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
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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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