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KOMMUNLEX

JURIDIK FÖR UTFÖRARCHEFER INOM OMSORGERNA FÖR ÄLDRE OCH 

FUNKTIONSHINDRADE ENLIGT SOL OCH LSS  

P R O G R A M P U N K T E R  

– Rollen och ansvaret som utförarchef. 

– Uppgifterna som beslutsfattare, arbetsgivareföreträdare och arbetsledare, budget- och arbetsmiljöansvarig samt 

ansvarig för enskildas vård och omsorg. 

– Tillämningen av centrala författningar och regler för utförandet. 

– Kommunallagen – delegerad beslutanderätt och jäv. 

– Socialtjänstlagen – rätten till bistånd och utföraruppdraget. 

– Socialtjänstförordningen – särskilt om reglerna om bemanning vid boenden. 

– Hälso- och sjukvårdslagen och patientlagen. 

– Vad ingår i den kommunala hälso- och sjukvårdsuppgiften? 

– Enskildas rättigheter och rätt till information. 

– Offentlighets- och sekretesslagen – tystnadsplikten och den inre sekretessen. 

– När får sekretessbelagda uppgifter lämnas mellan handläggare, utförare och vård- och omsorgspersonal? 

– När kan information lämnas mellan kommunens utförare och t.ex. landstinget och regionen? 

– Vad gäller för åtkomst och läsbehörigheter till information i journaler och akter? 

– Socialstyrelsens föreskrifter och råd om t.ex.  dokumentation och egenvård. 

– Vad ska journalföras och dokumenteras av utförarna? 

– Vad avgör om det är omsorg och egenvård eller medicinska insatser? 

– Myndighetshandläggarna och utförarna – vem bestämmer vad? 

– Vad ska bestämmas genom insatsbeslut av myndighetshandläggarna? 

– Vad kan bestämmas av utförarna tillsammans med den enskilde? 

– Vad gäller t.ex. vid flytt mellan boenden och när enskilda önskar ett visst boende? 

– Enskildas rättigheter, rätten till delaktighet och självbestämmande i vården och omsorgen. 

– Vad gäller för gode män, förvaltare, ombud, framtidsfullmaktshavare och anhöriga? 

– Hantering av konflikter mellan kravet på en god arbetsmiljö och enskildas rätt till vård och omsorg. 

– Vad är tillåtet för att skydda enskilda från att fara illa eller skadas? 

– Vilka skyddsåtgärder är tillåtna och hur ska de dokumenteras? 

– Kort om hantering av brister i utförandet – avvikelser, lex Sarah, vårdskador och lex Maria. 

– Domar från främst HFD och beslut från JO i frågor som berör utförandet av vård- och omsorgsinsatser. 
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– Deltagarnas egna frågor, diskussion och svar.  
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F Ö R E L Ä S A R E   

Jonas Reinholdsson, VD och chefsjurist KOMMUNLEX AB. 

Jonas Reinholdsson är jur.kand. och diplomerad omvärldsanalytiker med inriktning på offentlig sektor och med bred 

erfarenhet som jurist av kommunal förvaltning samt bl.a. från arbete inom individ- och familjeomsorgen (IFO) som 

socialsekreterare.  

Han har mångårig erfarenhet som biträdande domare vid förvaltningsdomstol samt som jurist vid Stockholms läns landsting 

(nu Region Stockholm). Jonas har även arbetat som förbundsjurist vid Svenska Kommunförbundet och SKL (nu SKR). Som 

förbundsjurist arbetade Jonas främst med frågor som gäller socialtjänsten. LVU och LVM samt kommunernas verksamhet 

enligt LSS.  

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 förvaltningsrättsliga området och är en av 

författarna till boken Kommunallagen – Kommentarer och praxis.  

Jonas Reinholdsson är specialiserad på socialtjänstlagstiftningen, LSS samt personlig assistans, hälso- och sjukvårdsrätt samt 

skollagstiftning och elevhälsa. Jonas har även med sina erfarenheter specialkunskaper i frågor som gäller ansvarsfördelning 

mellan olika huvudmän och verksamheter inom vård, skola och omsorg.  

Som chefsjurist hos Kommunlex har Jonas Reinholdsson under 18 år genomfört juridisk rådgivning samt handlednings- och 

utbildningsuppdrag för mycket stort antal kommuner. Jonas har även omfattande erfarenhet av att företräda kommuner som 

biträde och ombud i domstolsprocesser. 

 


