
Socialrätt inom individ- och 
familjeomsorgen  

Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmän-
na råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem 
för systematiskt kvalitetsarbete framgår 
det att den som bedriver socialtjänst ska 
ansvara för att det ledningssystem som ska 
finnas innehåller de processer och rutiner 
som behövs för att säkerställa att verk-
samheten uppfyller de krav som ställs. Den 
som bedriver socialtjänst har ett lagreg-
lerat ansvar för att personalen har den 
kompetens som krävs. Det finns idag också 

särskilda behörigheter för att få utföra 
vissa arbetsuppgifter inom exempelvis 
socialtjänstens barn- och ungdomsvård (se 
SOSFS 2014:7 (S)).

Uppdragsutbildningsenheten erbjuder en 
utbildning som möter lagstiftarens krav. 
Utbildningen pågår under två terminer 
med med åtta fysiska kursträffar och är 
förlagd till Stockholm.
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Målgrupp

Kursinnehåll

Utbildningen vänder sig i första hand till 
yrkesverksamma socialsekreterare inom 
socialtjänstens arbete med barn, ungdomar, 
familjer och vuxna, som saknar formell kom-
petens inom socialrätten, men även andra 
sökande som vill uppdatera sina kunskaper 
är välkomna till kursen.

Övergripande mål är att ge kunskap om 
socialrätten och annan lagstiftning, rätts-
praxis och dess tillämpning i uppdraget som 
socialsekreterare inom socialtjänsten. Kursen 
behandlar frågor om rättssäkerhet i beslut 
och beviljade insatser, dokumentationskrav, 
samband mellan rättssäkerhet och kvalitet, 
ansvar och befogenheter, socialt synsätt, 
värdegrunder, etik och bemötande.

Utbildningen innehåller aktuell lagstiftning 
och rättspraxis med särskilt fokus på SoL, 
LSS, LVU, LVM, FL, offentlighet och sekretess 
och annat relevant regelverk samt brytpunk-
ten mellan dessa. 

Undervisningsformer

Utbildningen ges i form av föreläsningar, 
seminarier, reflektioner och övningar. Åtta 
kursmoment är webbaserade i högskolans 
lärplattform. Den webbaserade delen 
innehåller självstudier av litteratur utifrån 
arbetsuppgifter som publiceras på plattfor-
men. Studietakt är 1/4-fart i utbildningssys-
temet. Utbildningens innehåll har en tydlig 
koppling till arbetet inom socialtjänstens 
individ och familjeomsorg.

Kursträffar

Plats

Kursen har åtta gemensamma kursdagar 
under två terminer.

Högskolans lokaler, Campus Ersta,  
Södermalm, Stockholm

Kostnad

14 750 kr/termin (exkl. moms). Utbildningen 
pågår under två terminer.
Litteraturkostnader tillkommer. 

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

Kursledare

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

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

Utbildningen riktar sig till personer med 
allmän 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. 

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.


