
Socialrätt för arbetsledare

Att vara arbetsledare inom äldreomsorg, 
individ och familjeomsorgen och i omsorgen 
om personer med funktionsnedsättning är 
både utmanande och kravfyllt. Enligt Social- 
styrelsens riktlinjer för verksamheter som 
bedrivs enligt socialtjänstlagen (SoL) och 
lagen om särskilt stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) skall personer som 
förestår verksamheten ha adekvat högskole-
utbildning och tillräcklig kunskap för att bl a 
ansvara för att verksamheten kännetecknas 
av god etik och ett respektfullt bemötande, 
att verksamheten utvecklas i takt med ny 
lagstiftning samt att beprövade metoder och 
erfarenheter används bl a för att skapa för-
utsättningar för uppföljning och utvärdering 
av arbetet.

Vare sig verksamheten bedrivs i offentlig 
regi inom den kommunala socialtjänsten, i 
vård- och omsorgsföretag eller inom frivil-
ligorganisationer ställs kompetenskrav på 
den personal som förestår verksamheten.

Uppdragsutbildningsenheten erbjuder en 
utbildning som ger dig stöd i din roll som 
arbetsledare och fördjupar frågor kring 
socialrätten och den övriga lagstiftning som 
styr verksamheten, den juridiska processen 
från ansökan och beslut till genomförande.

UPPDRAGSUTBILDNING

7,5 högskolepoäng
Grundnivå
Socialvetenskap
25 % studietakt

- rättsäkerhet och kvalitet inom äldreomsorg, individ- och familjeomsorg 
och omsorger om personer med funktionsnedsättning 

Läs mer om våra uppdragsutbildningar på mchs.se/uppdrag



Målgrupp

Kursinnehåll

Utbildningen riktar sig till arbetsledare, som 
i kommunal socialtjänst, i vårdföretag eller 
i frivilligorganisationer, leder det dagliga 
arbetet i utförande social omsorg (t.ex. före-
ståndare, enhetschefer, biträdande enhets-
chefer, gruppledare).

Kursens övergripande mål är att ge kunskap 
om socialrätten och annan lagstiftning, 
rättspraxis och dess tillämpning i uppdraget 
som chef/arbetsledare i det dagliga arbetet 
inom äldreomsorg, individ och familjeom-
sorg och personer med funktionsnedsätt-
ning. 
      Den huvudsakliga lagstiftningen är 
socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS), 
men även annan relevant lagstiftning  
berörs. 
      Kursen behandlar frågor om rättsäkerhet 
i beslut och beviljade insatser, planering och 
genomförande av beslut, dokumentations-
krav, samband mellan rättssäkerhet och 
kvalitet, ansvar och befogenheter i ledar- 
skapet, socialt synsätt, värdegrunder, etik 
och bemötande.

Undervisningsformer

Kursen är en webbaserad kurs som delvis 
bedrivs på distans. Kursen innehåller tre 
lärarledda fysiska sammankomster och fem 
kurstillfällen via internetbaserad plattform.  
      Den internetbaserade delen innehåller 
självstudier av litteratur utifrån arbets- 
uppgifter som publiceras på plattformen. 
De olika momenten i kursen läggs ut vid 
förutbestämda tidpunkter och skall enligt 
uppgjort schema lösas och återsändas på 
bestämda tider. 

Förkunskapsnivå

Utbildningen riktar sig till personer med all-
män behörighet för högskolestudier. 
Utbildningen är en uppdragsutbildning 
där inte behörighet fordras av deltagarna 
som på reguljär/annan högskoleutbildning. 
Uppdragsutbildningar följer dock samma 
krav och håller samma kvalitet som annan 
högskoleutbildning. Behörighet att söka har 
den som utses och finansieras av sin arbets-
givare. 

Det är önskvärt att deltagaren är yrkesverk-
sam som arbetsledare under utbildnings- 
tiden.

Kursträffar

Plats

Kursen ges med tre fysiska kursträffar 
under en termin

Högskolans lokaler, Campus Ersta,  
Stigbergsgatan 30,  Södermalm, Stockholm

Kostnad

18 900 kr (exkl. moms).  
Litteraturkostnader tillkommer. 

Utbildningen är en poängberättigad upp-
dragsutbildning på högskolenivå som skall 
bekostas av arbetsgivare eller annan  
juridisk person. www.mchs.se/avtalsvillkor 

Kursledare

Lupita Svensson
lupita.svensson@rustorab.se , 073-504 31 86 

Lupita är fil dr i socialt arbete med inriktning 
juridik. Hon disputerade 2006 vid Stockholms 
universitet och har varit verksam som lärare 
och forskare vid flertalet universitet. Hon har 
även varit teamledare inom socialtjänsten.

Studierektor Monica Rönning-Frick 
08-555 051 17 monica.ronning-frick@mchs

För frågor kring anmälan och administration
08-555 051 19 
uppdrag@mchs.se 
www.mchs.se/uppdrag
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