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Inbjudan till juridisk fördjupningskurs inom 

Försörjningsstöd 
Juridisk fördjupningskurs inom försörjnings-
stöd med nyheter i lagstiftningen och aktuell 
praxis. Kursen riktar sig i första hand mot dem 
som deltagit i tidigare kurs om juridiken inom 
försörjningsstödet och till dem som har 
grundläggande kunskaper i ämnet. 
 

Frågor som tas upp är bl a 

 Bedömningen i mer komplicerade 

försörjningsstödsärenden. 

 Vad innebär i praktiken socialtjänstlagens 

krav på att den som kan arbeta ska stå till 

arbetsmarknadens förfogande? 

 Vad gäller vid normöverskott innan 

ansökan och hur länge kan sådana 

överskott räknas som inkomst för klienten? 

 Hur hanteras ärenden där 

försörjningsstödet, Arbetsförmedlingen 

och Försäkringskassan har olika 

uppfattningar om enskildas förmågor och 

behov? 

 

Föreläsare är Jonas Reinholdsson, Kommunlex 

AB. Jonas är jur.kand. och har en bred erfarenhet 

av kommunal förvaltning, bl.a. från arbete inom 

socialtjänsten. Han har mångårig erfarenhet som 

biträdande domare vid förvaltningsdomstol, som 

jurist vid Stockholms läns landsting och som 

förbundsjurist vid SKL. Jonas är en av författarna 

till boken "Kommunallagen - 

Kommentarer och praxis". 

 

Se nästa sida för detaljerat innehåll. Utrymme för 

deltagarnas egna frågor finns.  
 

 

Välkomna! 
 

  

 

Datum: 16 april 2021 
 
Tid: 09.00-16.00 
 
Plats: Digitalt via Teams – dock viktigt 
att alla som ska delta anmäler sig 
eftersom 40 deltagare är max för att 
kvalitén på utbildningen ska bli bra.   
 
Avgift: 1300 kr 
 
Målgrupp: Handläggare och chefer 
inom försörjningsstöd. 
 
Max 40 deltagare. 
 
Anmälan senast: 1 april 2021 
 
Anmälan:  
Anmäl dig här 
 
Anmälan är bindande men kan 
överlåtas till annan på arbetsplatsen. 
 
Kontaktperson:  
Tarja Nordling 
019-602 63 47 
tarja.nordling@regionorebrolan.se   
 
Frågor om anmälan 
besvaras av Ulrika Lindmark, 
ulrika.lindmark@regionorebrolan.se.  
 

https://regionorebrolan.pingpong.se/o/courseAdminCourseDefinitionPage.do?id=882&mode=OPEN_CATALOG&giver=orebro
mailto:tarja.nordling@regionorebrolan.se
mailto:ulrika.lindmark@regionorebrolan.se
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Programpunkter 
 

 Hur avgör man om klienter med mer omfattande försörjningsstödshinder kan arbeta? 

 Vem ska bedöma klientens arbetsförmåga och vilka underlag behövs i ärendet? 

 Vad innebär lagens krav på att stå till arbetsmarknadens förfogande och hur stora krav kan 

egentligen ställas? 

 Vad utgör enligt domstolarna godtagbara skäl för att inte stå till arbetsmarknadens 

förfogande? 

 Bedömningen i mer komplicerade ärenden med försörjningshinder till följd av exempelvis 

missbruk eller samsjuklighet. 

 När är ett missbruk av sådan omfattning att krav på deltagande i t.ex. praktik eller 

kompetenshöjande verksamhet inte kan ställas på klienten? 

 Finns det situationer när krav ändå kan ställas på att personer ska delta i rehabiliterande 

insatser eller andra åtgärder för att få försörjningsstöd? 

 Vad gäller vid och vilka krav kan socialtjänsten ställa när klienten har omfattande 

försörjningsstödshinder? 

 Hur gamla kan normöverskotten och hur avgör man vilka belopp som ska räknas med? 

 Vad gäller för klienter som sparat av sitt försörjningsstöd eller andra inkomster när 

ansökningar görs? 

 Ska sparat försörjningsstöd räknas med som inkomster vid bedömningen? 

 Vad gäller för insättningar som gjorts på klientens konto och vid andra transaktioner på 

kontot t.ex. i Bitcoin?  

 Vilka krav kan ställas på enskilda som har förmåga att arbeta men som står långt ifrån 

arbetsmarknaden eller är långtidsarbetslösa? 

 Vad som ingår i kommunens ansvar att bistå enskilda och vilket ansvar för stödinsatser 

som åvilar andra myndigheter såsom Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. 

 Vilka närmare krav kan ställas på deltagande i praktik eller kompetenshöjande verksamhet 

och andra åtgärder? 

 Handläggarens roll och ansvar att bistå och stödja enskilda i att få erforderligt stöd från 

andra myndigheter för att uppnå självförsörjning när de har en rätt eller möjlighet till detta. 

 Särskilda frågor vid återkrav av försörjningsstöd – vad gäller för utredning av återkrav och 

hur ska man gå tillväga? 

 Vad innebär i praktiken införandet av språkplikt i socialtjänstlagen den 1 april 2021? 

 När kan krav ställas på att enskilda ska delta i delta i SFI eller motsvarande utbildning vid 

folkhögskola? 

 Hur avgör man om deltagande i svensk undervisning ska ställas? 

 Vad är giltiga skäl för att inte delta i undervisning i svenska eller för frånvaro från sådan 

utbildning? 

 Innebär införandet av språkplikten skärpta krav jämfört med tidigare krav enligt praxis? 

 Nya och aktuella domar från främst Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna om 

försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd. 

 Nya och principiella beslut från JO och IVO som berör försörjningsstödet. 

 Särskilda frågor och exempel från deltagarna, diskussion och svar. 
  


