
Politikerutbildning 
för individutskotten 
i Göteborgs Stad
Kommunstyrelsens styrgrupp för politikerutbildning bjuder in dig som är 
förtroende vald till en utbildningsdag för uppdraget som ledamot i stadsdelsnämndernas 
individ utskott. Utbildningen anordnas av GR (Göteborgsregionens kommunalförbund) i 
 sam arbete med Stadsledningskontoret i Göteborg och på uppdrag av kommunstyrelsens 
styrgrupp för politikerutbildning. 

Syftet med utbildningsdagen är att ge en ökad kunskap och förståelse för relevant 
lagstiftning som berör uppdraget samt vad rollen innebär att vara politiskt förtroendevald i 
ett individutskott. Myndighetsutövning inom socialtjänsten är exempelvis ett av få samman
hang där individbeslut kan tas av förtroendevalda. Vad ställer det för krav på rollen som förtro-
endevald i individutskotten? Hur ser samspelet ut mellan den politiska nivån och förvaltningen vid 
beslutsfattande? Det är några av de frågor som kommer att diskuteras under dagen. 

Utbildningen erbjuds vid två tillfällen, den 17 mars respektive den 20 april 2015. 
Vi hoppas att något av tillfällena ska passa din kalender. 

17 mars alt. 20 april 2015. Se baksida för program och anmälan.

i samarbete med



Medverkande
Linda Widenström och Ulrika Björkroth, stadsjurister, 
Göteborgs Stad.
Gun Olsson och Elsie Johansson, områdeschefer, 
 Individ och familjeomsorgen i Norra Hisingen 
och MajornaLinné, Göteborg Stad.
Anna Melke, forskare och Torbjörn Forkby, forskare, 
FoU i Väst/GR.

Tid och plats
Utbildningen erbjuds vid två olika tillfällen. 
Anmäl dig till tillfälle 1 alternativt tillfälle 2.
1. Tisdag 17 mars 2015 kl. 09.00–16.00. 
2. Måndag 20 april 2015 kl. 09.00–16.00.

Avgift
Utbildningen är kostnadsfri. 
Vi bjuder på kaffe och lunch.  

Anmälan
Vid frågor kring anmälan kontakta 
kompetens@grkom.se.
Sista anmälningsdag till 17 mars: 10 mars. 
Vid anmälan från denna pdf: klicka här
Sista anmälningsdag till 20 april: 8 april.
Vid anmälan från denna pdf: klicka här

Upplysningar
Björn Wallermark, 031335 53 64 
epost: bjorn.wallermark@grkom.se

PROGRAM

08.30 Samling med kaffe

09.00 Välkommen

09.10 Juridik för ärendehantering i 
 socialtjänsten

 • Kommunallagen

 • Förvaltingslagen

 • Offentlighet och sekretess

  • LSS (Lagen om stöd och service 
  till vissa funktionshindrade), LVU   

 (Lagen om vård av unga), LVM   
 (Lagen om vård av missbrukare)   
 och Socialtjänstlagen 

12.00 Gemensam lunch

13.00 Rollen som politiskt förtroendevald i 
ett individutskott 

16.00 Avslutning

Du har i och med din anmälan 
godkänt att GR noterar dig i sitt 

kursadministrativa program, 
enligt personuppgiftslagen.

Politikerutbildning för individ-
utskotten i Göteborgs Stad
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http://grbookit.grkom.se/aktivitet/6027
http://grbookit.grkom.se/aktivitet/6028

