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Beskrivning
Författare: Anders Thunved.
Handläggning inom socialtjänsten beskriver de regler som styr beredning av och beslut i
ärenden hos en socialnämnd eller annan nämnd som har att fullgöra uppgifter inom
socialtjänsten. I boken kommenteras de bestämmelser i förvaltningslag, kommunallag,
sekretesslag och andra författningar som en nämnd ska tillämpa.
I SoL och LSS har införts ändringar som syftra till att förtydliga kommunernas ansvar och
därigenom skapa bättre förutsättningar för att undvika tvister och stärka den enskildes
rättsäkerhet. Samtliga regler om ansvarsfördelning mellan kommuner när det gäller stöd och
hjälp enligt SoL har samlats i ett nytt kap 2 a kap i SoL. Grundprincipen att
vistelsekommunens yttersta ansvar för stöd och hjälp enligt SoL kvarstår. Om det står klart att
en annan kommun enligt de nya reglerna ansvarar är dock vitselsekommunens ansvar
begränsat till vissa akuta situationer. Vidare har lex Sarah-bestämmelsen fått ny lydelse och
övriga för handläggningen viktiga författningsändringar samt nya rättsfall och JO-uttalanden
har tillkommit.

Annan Information
1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas vid dokumentation i samband med handläggningen av
ärenden som rör enskilda och genomförandet av beslut om individuellt behovsprövade
insatser inom socialtjänsten. Med socialtjänst avses i det följande verksamhet som bedrivs
enligt. 1. socialtjänstlagen (2001:453), nedan.
1 jan 2017 . tillämpa relevant lagstiftning i handläggning, dokumentation- och utredningsarbete
rörande barn och unga inom Socialtjänstens verksamhetsområden. - visa fördjupade
kunskaper om de yttranden som avges av Socialtjänsten på begäran av åklagare och domstol
gällande unga lagöverträdare.
Handläggning och dokumentation av ärenden som rör enskilda är en central uppgift inom.
socialtjänsten, och viktigt bl.a utifrån aspekter som rättssäkerhet och kvalitet. Det gäller även
skyldigheten att dokumentera genomförandet av behovsprövade. insatser. Nya föreskrifter om
dokumentation inom socialtjänsten trädde i.
Delegation inom socialtjänsten innebär att socialnämnden med stöd av kommunallagens regler
frånhänder sig sin beslutanderätt och bemyndigar utskott eller tjänsteman att besluta i viss
fråga. I praktiken ges viss befattningskategori delegerad beslutanderätt för vissa ärendetyper.
En delegerad beslutanderätt kan när som.
10 jan 2015 . Handläggning och dokumentation av ärenden som rör enskilda är en central
uppgift inom socialtjänsten. Det gäller också skyldigheten att dokumentera genomförandet av
beslut om individuellt behovsprövade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen med
särskilda bestäm- melser om vård av unga.
Remissen innehåller två delar, dels ett förslag till föreskrifter och allmänna råd om
dokumentation inom socialtjänsten, dels ett förslag till allmänna råd om socialnämndens
ansvar för barn och unga. Förslaget till föreskrifter och allmänna råd om dokumentation rör
således alla ärenden som handläggs inom socialtjänsten.
Hovrätten har idag dömt en chef inom socialtjänsten för tjänstefel vid handläggningen av ett
ärende inom missbruksvården. [2010-12-20] Hovrätten för Västra Sverige. En man med tungt
narkotikamissbruk som sökte hjälp hos vuxenenheten vid Örgryte stadsdelsförvaltning kom
senare att avlida till följd av sitt missbruk.
hela verksamhetsområde (utbildning med särskilt fokus på barn och unga erbjuds den. 10 och
12 november – se särskild inbjudan). Under dagen ges en grundlig genomgång av det
befintliga regelverket kompletterat med de nya dokumentationsföreskrifterna, för att ge en
helhetsbild av vad som gäller från att ett ärende.
OM SOCIALTJÄNSTLAGEN. Den moderna socialtjänsten formades på 1970-talet av den
statliga Socialutredningen och blev till socialtjänstlag 1980. I portalparagrafen 1 §
formulerades de grundläggande målen och värderingarna och den människosyn som ska
prägla socialtjänstens arbete. Socialtjänsten är en viktig del.
15 apr 2015 . Handläggning och dokumentation av ärenden som gäller enskilda är en central
uppgift inom socialtjänsten. Det gäller också skyldigheten att dokumentera, följa upp och
genomförandet av beslut om individuellt behovsprövade insatser. Den 1 januari 2015 börjar

Socialstyrelsens nya föreskrifter och.
28 nov 2013 . Förutsättningarna för kommunernas arbete med försörjningsstöd och övrigt
ekonomiskt bistånd regleras i socialtjänstlagen (2001:453). Socialstyrelsen har till stöd för
handläggningen av ekonomiskt bistånd utfärdat Allmänna råd (SOSFS 2013:1). Som
komplement till de Allmänna råden har Socialstyrelsen.
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation vid handläggning av
ärenden och genomförande av insatser enligt SoL (SOSFS 2006:5). - Socialstyrelsens handbok
2010: Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten (SOSFS. 2014:5). Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet i.
Handläggning inom socialtjänsten Juridik Begagnat Clevesköld Lars.
Handläggning inom socialtjänsten (Heftet) av forfatter Lars Clevesköld. Pris kr 529. Se flere
bøker fra Lars Clevesköld.
30 aug 2017 . Handläggning inom socialtjänsten. Lars Clevesköld, Lars Lundgren och Anders
Thunved. Jag har gjort överstrykningar i boken men.
Personuppgiftsansvar. 6 § Statens institutionsstyrelse är personuppgiftsansvarig för den
behandling av personuppgifter inom socialtjänsten som görs i dess verksamhet. . 8.
handläggning av ärenden och annan verksamhet inom socialtjänsten som utförs vid kommunal
invandrarbyrå, 9. handläggning av ärenden som följer.
92 Socialtjänsten Jobs available in Stockholms Län on Indeed.com. one search. all jobs.
Första upplagan. Handläggning och dokumentation av ärenden som rör enskilda är en central
uppgift inom socialtjänsten. Det gäller också skyldigheten att dokumentera genomförandet av
beslut om individuellt behovsprövade insatser. Arbetet med handläggning och dokumentation
styrs av bestämmelser i grundlagar-.
Nyckelord: Socialt arbete, barnhandläggare, socialtjänst, handläggning, utredning,
utredningsmetodik, våld inom familjen, familjevåld, våld, misshandel, kvinnovåld, våld i
hemmet, våld i nära relation, barnmisshandel, barns bevittnande av våld, barns bevittnande,
föreställningar, upplevelser, upptäcka, identifiera, fråga,.
16 dec 2013 . I nedanstående avsnitt finns information om de lagar, föreskrifter och andra
styrdokument som finns när det gäller överklagan av beslut. Denna rutin för hantering av
överklagan av beslut inom socialtjänsten i Tjörns kommun är framtagen utifrån nedanstående
lagar, föreskrifter och styrdokument. 1.1 Vilka.
Handläggning och dokumentation av ärenden som gäller enskilda är en central uppgift inom
socialtjänsten. Det gäller också skyldigheten att dokumentera, och följa upp genomförandet av
beslut om individuellt behovsprövade insatser. Den 1 januari 2015 började Socialstyrelsens
nya föreskrifter och allmänna råd (SOSFS.
(beslutad av KF 2009). Genom att använda bedömnings- instrumentet ökar möjligheten till en
mer rättssäker och enhetlig bedömning. Riktlinjer för handläggning inom socialtjänstens
äldreomsorg. (Dnr 606-333/2013) ersätter Riktlinjer för handläggning av ären- den enligt SoL
och LSS inom äldreomsorgen (Dnr 105-.
16 dec 2015 . IVO har motsatt sig en modell inom socialtjänsten som är rättsosäker för den
enskilde och som riskerar att försämra kvaliteten i insatserna. Kammarrätten ger nu IVO rätt.
Riktlinjerna är vägledande och innebär inte en inskränkning i den enskildes rätt att få en
individuell prövning av sin ansökan. Insatserna ska präglas av helhetssyn, kontinuitet samt av
att den enskildes egna resurser ska tillvaratas. Varje beslut vara baserat på den enskilda
individens behov. Insatserna ska så långt som.
Köp begagnad Handläggning inom socialtjänsten av Lars Clevesköld,Lars Lundgren
(jurist.),Anders Thunved hos Studentapan snabbt, tryggt och enkelt – Sveriges största
marknadsplats för begagnad kurslitteratur.

Socialtjänsten ska främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jäm- likhet i
levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Socialtjänstens arbete ska inriktas på att
frigöra och utveckla enskilda och gruppers egna re- surser, med hänsyn till människors ansvar
för sin och andras sociala situation. Arbetet ska.
Kursens undervisningsformer består av föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Kursen
innehåller: Handläggning och dokumentation inom socialtjänstens handikappomsorg,
äldreomsorg och individ- och familjeomsorg. Vidare läggs stor vikt vid bemötandefrågor,
aktivt lyssnande och utredande samtal med den.
19.13 Barn och unga - ett barnperspektiv i tillsynen Utredningens förslag: Tillsynsmyndigheten
ska integrera ett barnperspektiv i verksamheten och utveckla metoder för . Detta har skett på
olika sätt, bl. a. genom att granska socialtjänstens handläggning inom individ- och
familjeomsorgen och systematiskt ställa frågor kring.
21 feb 2017 . Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att − göra en fördjupad analys av
socialtjänstens handläggning i ärenden som rör ensamkommande barn och barn som kommer
till Sverige med vårdnadshavare och som uppges vara gifta, − ta fram en förstärkt vägledning
till kommunerna om handläggningen av.
31 mar 2009 . Nacka kommuns grunder för handläggning och dokumentation inom
socialtjänsten. Bakgrund. Under 2008 genomfördes en kartläggning av vilka brister som
socialsekreterare ansåg att det fanns inom socialtjänsten. Det som bl.a. framkom var att det
saknades rutiner för handläggning. Vi har även.
behov av socialtjänstens insatser. I det här steget kan det uppstå skillnader i vilka personer
som får information och/eller nås av den uppsökande verksamheten. Det tredje steget handlar
om de skillnader som kan uppstå i den inledande kontakten med kommunen, när ärendet
handläggs och utreds och när ett beslut fattas.
Socialstyrelsen har ett uppdrag om socialtjänstens handläggning av ärenden gällande barn som
kom- mer till Sverige och som uppges vara gifta. Inom ramen för uppdraget ska myndigheten
bland annat göra en fördjupad analys av socialtjänstens handläggning i ärenden som rör
ensamkommande barn och barn som.
JP Infonets webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. Genom att välja
"acceptera" samtycker du till att cookies används. Vill du neka till cookies kan du själv stänga
av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Acceptera Läs mer. Stäng.
1 nov 2011 . Riktlinje för handläggning och dokumentation barn och ungdomsärenden. Sid 2
av 13. Inledning. All verksamhet inom socialtjänstens verksamhet för arbetet med barn, unga
och familjer skall bygga på. Socialtjänstlagens grundläggande värderingar – demokrati,
jämlikhet, solidaritet och trygghet.
6 apr 2017 . Brist på socialsekreterare, långa handläggningstider och pressad budget fick
socialtjänsten i Trelleborgs kommun att söka nya arbetssätt. Genom e-tjänster har de minskat
handläggarnas administrationstid, samtidigt som de ökat servicen till medborgarna. Nästa steg
är att automatisera själva.
Clevesköld, Lars, 1948- (författare); Sekretess : handbok för socialtjänsten / Lars Clevesköld
och Anders Thunved; 2015. - 4., [utök. och uppdaterade] uppl. Bok. 37 bibliotek. 3. Omslag.
Clevesköld, Lars, 1948- (författare); Handläggning inom socialtjänsten / Lars Clevesköld, Lars
Lundgren, Anders Thunved; 2011. - 15.
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 12 § En kommunal myndighet får behandla
personuppgifter för 1. handläggning av ärenden om bistånd och annat stöd samt
genomförande av beslut om bistånd, stödinsatser, vård och behandling samt annan social
service som följer av bestämmelserna i socialtjänstlagen (2001:453).
11 jun 2015 . för rättstillämpning vid handläggning och utförande av LSS-insatser 2014.

Anmälningsskyldighet till barns skydd. För att tillgodose ett barns behov av skydd och stöd
kan ibland andra omständigheter än barnets funktionsnedsättning aktualisera åtgärder från
socialtjänsten. Frågor som rör brister i föräldrars.
Syfte med riktlinjer för handläggning och dokumentation av Barn- och ungdomsärenden är .
SOCIALTJÄNSTEN. Socialnämnden är det samhällsorgan som i lag ålagts ett särskilt ansvar
för barns uppväxtvillkor och för skydd och stöd till barn och . Handläggningen sker inom
ramen för Tibro kommuns avdelning för.
måste utnyttja alla de möjligheter som normalt står honom eller henne till buds. RÄTTEN
TILL BISTÅND. De insatser som kan beviljas inom den socialpsykiatriska handläggningen är
boendestöd, kontaktperson, sysselsättning och särskilt boende. Beslut fattas enligt 4 kap. 1 §.
Socialtjänstlagen. Av socialtjänstlagens 5 kap.
Handläggning inom socialtjänsten: Kammarrätten underkänner Linköpingsmodellen.
ARTIKEL HOS IVO | 16. december 2015 kl. 13:22. IVO har motsatt sig en modell inom
socialtjänsten som är rättsosäker för den enskilde och som riskerar att försämra kvaliteten i
insatserna. Kammarrätten ger nu IVO rätt. Läs mer.
Personal inom socialtjänstens område är skyldiga att dokumentera handläggning av ärenden
som rör enskilda samt genomförande av beslut om stödinsatser, vård och behandling. Av
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd framgår hur dokumentationen ska eller bör
föras i verksamhet som bedrivs enligt SoL, LVU,.
handläggning, genomförande och uppföljning. BBIC är anpassat efter socialtjänstens
regelverk, men beskriver i första hand ett arbetssätt. Den ger inte en heltäckande beskrivning
av krav som ställs på handläggning och dokumentation i socialtjänsten. 2.1.1 Lagstiftning.
Följande lagar är av stor betydelse för socialtjänstens.
Genomförd på uppdrag av revisorerna. Mars 2014. Revisionsrapport. Lena Brönnert. Juni
2014. Rättssäkerhet inom barn- och ungdomsvården. Lidingö stad .. innebär att ge
kommuninvånaren hjälp och stöd enligt socialtjänstlagen. .. 7 Socialstyrelsen: (2010)
Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten.
Publicerad 6 september 2017. Socialtjänsten i Angered har gjort en lex Sarah-anmälan om
socialtjänstens egen hantering av ärendet med en person som sökt hjälp. Personen har varit i
kontakt med flera olika enheter inom socialtjänsten. Socialtjänsten i Angered har gjort en lex
Sarah-anmälan om socialtjänstens egen.
Boken är ett givet verktyg för chefer, socialsekreterare och bistånds- och LSS-handläggare
inom socialtjänsten. Nu uppdaterad och reviderad. Beställ här.
Även uppgifter som talar till den enskildes förmån måste redovisas i utredningen, vilket i
synnerhet år betydelsefullt i sådana situationer där tvångsingripande kan bli aktuellt. Vad bör
finnas med? Detta ﬁnns närmare återgivet i boken “Handläggning och dokumentation inom
socialtjänsten”. Beträffande rubriker, se särskild.
10 jan 2015 . Handboken ska underlätta tillämpningen av de lagar och regler som gäller
socialnämndens handläggning av ärenden. Den kompletterar Socialstyrelsens föreskrifter och
allmänna råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL,
LVU, LVM och LSS, som trädde i kraft den.
Jämför priser på Handläggning inom socialtjänsten (Häftad, 2012), läs recensioner om Böcker.
Använd vår tjänst för att göra det bästa köpet av Handläggning inom socialtjänsten (Häftad,
2012).
Juridik – LSS Barnhandläggning. Juridik inom Socialtjänsten. Stockholm och Göteborg 2014.
Föreläsare: KATARINA LINDBLAD, LINDBLAD JURISTBYRÅ AB. Föreläsare: MIKAEL
HELLSTADIUS, HELLSTADIUS UTBILDNING & RÅDGIVNING AB. Föreläsare: JOHAN
KALLUS, ADVOKAT JOHAN KALLUS AB.

Försörjningsstöd är en del av det ekonomiska biståndet, som är den korrekta benämningen för
det som i vardagligt tal kallas socialbidrag. Det ekonomiska biståndet består dels av . I de
flesta kommuner handlägger socialtjänsten biståndet. I vissa kommuner handläggs det dock av
andra förvaltningar än socialtjänsten.
Exempel på utbildningar: Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten; Att utreda
barns behov av skydd och stöd; LVU - lagstiftning och handläggning i praktiken;
Socialtjänstens arbete med barn och unga i familjehem; Socialnämndens roll och ansvar; Lex
Sarah; Socialtjänstens arbete med ensamkommande.
27 jan 2012 . Handläggning inom socialtjänsten beskriver de regler som styr beredning av och
beslut i ärenden hos en socialnämnd eller annan nämnd som har att fullgöra uppgifter inom
socialtjänsten. I boken kommenteras de bestämmelser i förvaltningslag, kommunallag,
sekretesslag och andra författningar som en.
Arbete med att upprätta riktlinjer pågår dock för närvarande i flera kommuner, detta för att
underlätta handläggning av ärenden, men även för att papperslösa lättare skall kunna veta
vilken typ av stöd och insatser som socialtjänsten beviljar. Kortfattat redovisas här information
kring hur handläggning ser ut idag inom.
22 sep 2016 . Prejudicerande domar kan exempelvis sökas på Infosoc rättsdatabas. Vägledning
ska inhämtas från Socialstyrelsens. Allmänna Råd, och Socialstyrelsens handbok för
ekonomiskt bistånd Stöd för rättstillämpning och handläggning av ärenden inom den
kommunala socialtjänsten och från förarbeten till.
Rekryteringsläget inom socialtjänsten. 1. Rekryteringsläget inom socialtjänsten. BARN OCH
UNGA SAMT EKONOMISKT BISTÅND, DECEMBER 2015 . Kartor över rekryteringsläget
för socialsekreterare inom Ekonomiskt bistånd. 12. Barn och unga, HVB. . enklare
handläggning mm. Enkätsvaren visar dock att det kan.
26 mar 2015 . handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL (det senaste.
SOSFS dokumentet). ~ Socialstyrelsens handbok: Handläggning och dokumentation inom
socialtjänsten (den senaste upplagan). ~ Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för
kvalitet i verksamhet. (SOSFS 2011:9).
Biståndshandläggning – centrala paragrafer. Socialtjänstens mål anges i SoL 1 kap. 1 §:
”Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människors. •
ekonomiska och sociala trygghet. • jämlikhet i levnadsvillkor. • aktiva deltagande i
samhällslivet. Socialtjänsten skall under hänsynstagande till.
EFFEKTIV HANDLÄGGNING. I SOCIALTJÄNSTEN. InbJuDAn TILL kuRs I
STOCkHOLm DEn 8-9 sEPTEmbER 2015. DU FÅR LÄRA DIG. KURSHÅLLARE. Ta
kontroll över dina handläggnings processer! www.conductive.se. #conductive. Optimera dina
handläggningsprocesser. VALCON. Håkan Steenberg. PETRA BRASK.
Några förvaltningsrättsliga begrepp, regler och principer Handläggning av ärenden Den
enskildes ställning som part Myndighetsutövning Objektivitetsprincipen Officialprincipen
”Varje ärende där någon enskild är part ska handläggas så enkelt, snabbt och billigt som
möjligt utan att säkerheten eftersätts.” (7 § FL).
17 nov 2015 . I enlighet med 2 kap. 1 § och 5 kap. 9 § socialtjänstlagen (SoL) har kommunen
det yttersta ansvaret för att personer med missbruks- och beroendeproblem får den hjälp och
den vård som de behöver för att komma ifrån missbruket. Kommunens yttersta ansvar
omfattar däremot inte de insatser som ligger.
30 okt 2014 . Handbok och vägledning för biståndshandläggning enligt socialtjänstlagen. 5.
Som stöd för att reglera volymer och bemanning inom verksamheterna finns schabloner
avseende beräknad tidsåtgång för olika insatser. Behövs i enskilda ärenden mer tid är det i
första hand en fråga för utföraren att lösa. 3.

nor och barn som bevittnat våld, Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten, Barn
och unga i socialtjänsten och Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn. För
arbetet med revideringen av handboken har Socialstyrelsen haft en referensgrupp med erfarna
familjerättshandläggare och handläggare.
Regeringen vill i detta sammanhang klargöra att när kommunen som huvudman för
socialtjänsten sluter ett avtal och låter någon annan utföra kommunens uppgifter förblir
verksamheten en kommunal angelägenhet. Kommunen har även fortsättningsvis ansvar för att
den enskilde får de insatser som han eller hon är beviljad.
Handläggning och dokumentation av ärenden som rör enskilda är en central uppgift inom
socialtjänsten, och viktigt bl a utifrån aspekter som rättssäkerhet och kvalitet. Det gäller även
skyldigheten att dokumentera genomförandet av behovsprövade insatser. Nya föreskrifter om
dokumentation inom socialtjänsten trädde i.
Riktlinjer för handläggning inom socialtjänstens äldreomsorg. Handläggning av bistånd enligt
SoL och insatser enligt LSS till personer 65 år och äldre. ÄN 05 23 2017. Publikationsnummer:
Dnr: 3.1-517/2017. Utgivningsdatum: Utgivare: Äldreförvaltningen.
heter i kombination med lagstiftning och riktlinjer för ärende- handläggning. I för liten
utsträckning bedrivs socialtjänsten utifrån kunskap om effekten av olika insatser, arbetssätt
och metoder. Det finns därför ett behov av insatser till stöd för en fortsatt kunskapsutveckling
inom socialtjänsten. Det kräver ett mål- medvetet och.
27 sep 2012 . Beslutsinstans: Riktlinjer: Socialnämnden. Rutiner: Förvaltningschef. Område:
Handläggningsstöd. Omfattning: Avdelningen försörjning, råd och stöd. Lagrum, föreskrifter
m.m.. Socialtjänstlagen (2001:453),. Socialstyrelsens allmänna råd. (2003:5). Relaterade
dokument: Rutin för handläggning i Procapita,.
beskrivning av ett antal utvärderingar och forskning som kan knyta an till insatsen särskilt
kvalificerad kontaktperson. Jag kommer sedan att redogöra för det andra området i min studie
som rör dokumentation och försöka klargöra lagar, regler och allmänna riktlinjer för
handläggning och dokumentation inom socialtjänsten.
1 § SoL tar inte endast sikte på sådan verksamhet som regleras i socialtjänstlagen utan även
ärenden rörande åtgärder som regleras i annan lagstiftning, t. ex. LVU och LVM1. Det finns
inte . 181 (Cit. Norström/- Thunved). 2 Jfr avsnitt 3.4.5.2, Socialstyrelsen, Handläggning och
dokumentation inom socialtjänsten, 2006, s.
Handläggning inom socialtjänsten av Clevesköld, Lars: Kommenterar de bestämmelser i
förvaltningslagen, socialtjänstlagen, kommunallagen, sekretesslagen och andra författningar
som en socialnämnd ska tillämpa i beredning och beslut. Sedan föregående upplaga har ett
flertal ändringar gjorts i denna lagstiftning.
lättbegripligt som möjligt (4-6§§ 1986:223). 6.2 Socialtjänstlagen om dokumentation. I
socialtjänstlagen finns mer preciserade bestämmelser om hur dokumentationen ska utformas. I
11 kap. 5§ står det: Handläggning av ärenden som rör enskilda samt genomförande av beslut
om stödinsatser, vård och behandling ska.
NÄ. R. MA. N. K. RO. C. K. A. Rett hand läggningsstöd för socialtjänsten om hedersrelaterat
våld och generations konflikter kring traditioner, seder och bruk. Länsstyrelsen i Uppsala län
och Uppsala kommun.
263 82 Höganäs • 042-33 71 00 • kommunen@hoganas.se. WWW.HOGANAS.SE. 2012-11-14.
SN/2012/77 1 (21). BISTÅND ENLIGT. SOCIALTJÄNSTLAGEN. - RIKTLINJER FÖR
HANDLÄGGNING AV. BISTÅND ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN. INOM VÅRD- OCH
OMSORGSVERKSAMHETEN. I HÖGANÄS KOMMUN.
27 sep 2017 . 1.1 Bakgrund och syfte. All verksamhet som rör barn och unga ska vila på de
grundläggande principer och bestämmelser som finns i Socialtjänstlagen (SoL), i FN:s

barnkonvention och övrig lagstiftning. Socialnämndens avsikt är, i enlighet med
Socialtjänstlagen, att i största möjliga utsträckning använda.
30 maj 2016 . 3 FORMELLA KRAV PÅ HANDLÄGGNINGEN. 3.1 Grunden för
behovsprövning. I socialtjänstlagen 1 kap. 1 § anges: ”Verksamheten skall bygga på respekt
för människornas självbestämmanderätt och integritet.” Syftet med Södertälje kommuns
riktlinjer är att skapa rättssäkerhet för den enskilde samt.
Handboken Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten ska underlätta tillämpningen
av de lagar och regler som gäller socialnämndens handläggning av ärenden. Den kompletterar
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation i
verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU.
Skövde kommun. Datum. Sektor vård och omsorg. 2016-09-21. Enhet/handläggare.
Beteckning. Pernilla Andersson. Riktlinje SVO. Riktlinje för social dokumentation avseende
handläggning och verkställighet inom socialtjänstlagen och lagen om särskilt stöd och service
till vissa funktionshindrade.
Den svenska marknadsplatsen för lästa böcker, lyssnade skivor och tittade filmer. Sök bland
tre miljoner annonser från tjugo tusen säljare som levererar direkt till dig.
Socialstyrelsen gav i augusti 2006 ut allmänna råd om handläggning och dokumentation av
ärenden som rör barn och unga, (SOSFS 2006:12). Den- na handbok är ett komplement till
dessa råd. Syftet med denna handbok är att ge vägledning till socialtjänsten i att utreda, planera
och följa upp beslu- tade insatser för barn.
27 okt 2014 . Socialtjänstens dokumentationsskyldighet. 4. • Handläggning av ärenden som rör
enskilda. • Genomförande av beslut om stödinsatser, vård och behandling. • Dokumentationen
ska utvisa ”beslut och åtgärder som vidtas i ärendet samt faktiska omständigheter och
händelser av betydelse”. (11 kap. 5 § SoL.
Innehåll för Handläggning inom socialtjänsten. Förord 11; Förord till sextonde upplagan 13;
Förkortningar 15; 1. Inledning 17; 2. Socialtjänsten - verksamhetens innehåll 29; 2.1
Övergripande mål 29; 2.2 Den enskildes eget ansvar och medverkan 30; 2.3 Närmare om
socialtjänstens uppgifter 31; 2.3.1 Medverkan i.
1 § SoL har Socialstyrelsen tillsyn över socialtjänsten i landet och styrelsen skall följa och
vidareutveckla socialtjänsten. . Socialstyrelsens normgivningsrätt tillåter att styrelsen utfärdar
föreskrifter på detta område och i så fall i vilken 23 Clevesköld, Lars, m.fl., Handläggning
inom socialtjänsten, 8 uppl., Stockholm, 2004, s.
Referenser Allmänt socialtjänst m.m. Lars Clevesköld, Lars Lundgren och Anders Thunved,
Handläggning inom socialtjänsten, 2003 Karnov 2004/05, Lars Clevesköld, Kommentar till
socialtjänstlagen Socialstyrelsen, Ekonomiskt bistånd - Stöd för rättstillämpning och
handläggning, 2003 SOSFS 2003:5, Socialstyrelsens.
Uppsatser om HANDLäGGNING INOM SOCIALTJäNSTEN. Sök bland över 30000 uppsatser
från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier &
examensarbeten.
Socialtjänstens uppdrag. - Aktualisering av barnavårdsärenden. Begreppet bemötande.
Socialtjänstens uppgift i arbetet med barn och ungdomar. Socialstyrelsen har utarbetat ett
dokumentationssystem som har till uppgift att underlätta handläggningen i barnavårdsärenden
och ge förutsättningar till alla barn att få samma.
Handläggning inom socialtjänsten beskriver de regler som styr beredning av ich beslut i
ärenden hos en socialnämnd eller annan nämnd som har att fullgöra uppgifter inom
socialtjänsten. I boken kommenteras sde bestämmelser i förvaltningslag, kommunallag,
sekretesslag och andra författningar som en nämnd ska.
3.6 Handläggning och dokumentation samt spårbarhet i ärenden rörande enskilda. 3.6.1

Handläggning och dokumentation SoL och LSS. Kundens rättsäkerhet och medverkan är
grundläggande i hela processen från ansökan, till beslut och genomförande av insatser inom
Socialtjänsten. Handläggning och dokumentation.
RIKTLINJER FÖR. HANDLÄGGNING AV BISTÅND ENLIGT. SOCIALTJÄNSTLAGEN
(2001:453) INOM. ÄLDREOMSORG OCH OMSORG OM. PERSONER MED
FUNKTIONSNEDSÄTTNING. I DANDERYDS KOMMUN. Antagna av socialnämnden 201301-24. SN 2012/0088. Reviderad 2015-03-02 SN 2014/0142.
<>Handläggning inom socialtjänsten beskriver de regler som styr beredning av och beslut i
ärenden hos en socialnämnd eller annan nämnd som har att fullgöra uppgifter inom
socialtjänsten. I boken kommenteras de bestämmelser i förvaltningslag, socialtjänstlag,
kommunallag, sekretesslag och andra författningar som en.
4 okt 2017 . Nu har socialtjänsten i Angered hittat flera fel i hur de hanterat ärendet som rör
familjen i Gårdsten. Men från . Den utredning som har gjorts visar på brister i vår
handläggning, framför allt i samverkan mellan olika enheter, säger områdeschef på
socialtjänsten i Angered, Maria Sjödahl. På vilket sätt har.
socialtjänstens utredning eller utsätta barnet/den unge för någon form av fara, ska detta noga
dokumenteras i akt. 1.2 Uppgifter rörande barn som utsatts för eller bevittnat våld. • I
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd gällande våld i nära relationer (SOSFS. 2014:14)
framgår att socialtjänstens skyldigheter skärpts.
1 Inledning. Socialnämnden ska enligt 5 kap 9 § socialtjänstlagen (SoL) aktivt sörja för att den
enskilde missbrukaren får den hjälp och det stöd han/hon behöver för att komma ifrån sitt
missbruk. Insatser enligt SoL ska utformas utifrån den enskildes behov och genomföras i
samförstånd med den enskilde. Om vårdbehovet.
bestämma i sitt eget hem. Handläggningen förtjänar allvarlig kritik. Anmälan. I en anmälan till
JO klagade A.J. på socialtjänsten i Heby kommun. Hon var bl.a. missnöjd med att det vid ett
hembesök hade öppnats dörrar till olika rum och med att det mot hennes vilja hade
fotograferats i hennes hem. Utredning. Handlingar i.
Handläggning inom socialtjänsten av Clevesköld, Lars. Pris från 250,00 kr.
20 feb 2016 . Socialtjänsten i många kommuner brister i sin handläggning av orosanmälningar
om att barn far illa.Det framgår av en ny rapport från Socialstyrelsen.– .
Handläggning inom socialtjänsten beskriver de regler som styr beredning av och beslut i
ärenden hos en socialnämnd eller annan nämnd som har att fullgöra uppgifter inom
socialtjänsten. I boken kommenteras de bestämmelser i förvaltningslag, kommu.
Title, Handläggning inom socialtjänsten. Author, Lars Clevesköld. Edition, 11. Publisher,
Norstedts juridik, 2007. ISBN, 9139108937, 9789139108931. Length, 472 pages. Export
Citation, BiBTeX EndNote RefMan.
Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten. Handläggning av ärenden som rör
enskilda samt genomförande av stöd-, vård- och behandlingsinsatser ska dokumenteras. Ett
viktigt syfte med dokumentationen är att stärka den enskildes rättssäkerhet och ge skydd mot
felaktig myndighetsutövning. Om ett beslut.
13 okt 2006 . socialtjänstlagen och som möter dessa barn och familjer i sitt arbete. De som
arbetat med handläggningsrutinerna och som ingår i länsgruppen är: Socialtjänsten: Christina
Berg, gruppledare socialnämnd Öster, Örebro kommun och. Ingmar Ångman,
verksamhetschef socialnämnden, Degerfors kommun.
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