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Underlag for bedomning om "Behorighet att utfora vissa arbetsuppgifter i 
socialtjanstens barn - och ungdomsvard" 

Hogskolan Vast utfardar examensbevis i Filosofie K.andidatexamen inom huvudornradet socialt arbete 
och socialpedagogik. Det ar en yrkesforberedande trearig utbildning som bland annat innehaller studier 
om och tillampning av socialratt, civilratt och forvaltningsratt, utredningsmetodik och dokumentation, 
barns behov och risk- skyddsbedornningar samt verksamhetsforlagd utbildning (praktik) inom det sociala 
arbetets alla yrkesfalt. 

Detta dokument styrker att den student som blivit antagen och eenome~rr Sor.i:oilpecl:oie;oeisb prne;r;immn, 
180 hogskolepoang och avlagt Filosofie kandidatexamen med huvudornradet socialt arbete och 
socialpedagogik, fran och med 2003 uppfyller de krav som stalls pa utbildning for handlaggare som avlagt 
annan relevant examen pa minst grundniva i hogskolan for utforande av vissa uppgifter inom 
socialtjansten rorande barn och unga som finns i 3 kap. 3 a § andra stycket socialtjanstlagen (2001 :453). 

I den gemensamma forfattningssamlingen avseende halso- och sjukvard, socialtjanst, lakemedel, folkhalsa 
m.m (HSLF-FS) 2017:79 (beslutad den 19 december 2017) star det om nya forskrifter kring handlaggning 
av att utreda och bedorna barn och unga. Socialstyrelsen foreskriver foljande med stod av 7 a kap. 3 § och 
8 kap. 3 § socialtjanstforordningen (2001:937) och beslutar foljande allmanna rad. I dessa rad star det om 
behorighet. 

3 kap. Behorighet for den som har svensk utbildning 
1 § Bestamrnelser om att socialnamnden ska anvanda handlaggare som har avlagt svensk socionomexamen 
eller nagon annan relevant examen pa minst grundniva i hogskolan for utforande av vissa uppgifter inom 
socialtjansten rorande barn och unga finns i 3 kap. 3 a § 
andra srycket socialtjanstlagen (2001 :453). 

2 § For att nagon annan examen an svensk socionomexamen ska 
anses vara relevant ska den examen handlaggaren har innefatta eller 
kompletterats sa att handlaggaren sammantaget har gatt hogskolekurser 
pa ornradena 

1. socialt arbete, 
2. socialratt, 
3. forvaltningsratt, och 
4. psykologi. 

Svarighetsgraden pa de hogskolekurser i socialt arbete som handlaggaren har gatt ska ha hojts stegvis sa att 
kunskaperna i amnet successivt fordjupats. 
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Behorighetsbeskrivning: 

Kraven uppfylls inom omradet Socialt arbete 
Inom omradet socialt arbete behandlas bland annat: barn och ungas utveckling, behov, uppvaxrvillkor och 
rattigheter, barns utsatthet, foraldrars formaga, risk och skyddsfaktorer, utredning, bedomning, planering 
och genomforande av insatser, samarbete och samverkan med barn, foraldrar, narverk och andra aktorer 
samt vald och overgrepp mot barn och vald i nara relationer. 

Ovan kunskapsornrade behandlas exempelvis i kurser som handlar om manniskors (barn och familjers) 
livsvillkor och vardagsliv, verksamhetsforlagd utbildning (praktik), utredningsmetodik, handlaggning och 
social dokumentation, socialt och socialpedagogisk arbete med barn, unga och familjer, teori och metod i 
socialt arbete, organisation, ledarskap (teorier och tillarnpning av samarbete och samverkan). 

Kraven uppfylls inom omradet socialratt och forvaltningsratt 
Inom ornradet socialratt och forvaltningsratt behandlas lagreglerna kring allrnanna handlingar, sekretess 
och overklagande, tillampning av socialtjanstlagen, tvangslagstiftning (L VU, L VM, LPT), familjeratt, 
migrationsratt, svensk forfattning, offentlighetsprincipen, sekretesslagstiftning och privatratt, 

Ovanstaende kunskapsomrade behandlas i kurser som handlar om valfardsstatens vardegrund, ramverk 
och aktorer, socialratt och civilratt i det sociala arbetet, samt utredning, handlaggning och dokumentation. 
Kunskapsomradet juridik knyter aven an till det lokala examensmalet genom att studenten ska visa 
fardighet och formaga att tillampa relevanta lagar och forfattningar, i synnerhet inom det sociala omradet. 

Kraven uppfylls inom ornradet psykologi 
Inom ornradet psykologi behandlas utvecklingspsykologi, utvecklingsekologi och anknytningsteori. 

Ovan kunskapsornrade behandlas exempelvis i kurser som handlar om rnanniska, samhalle, utveckling och 
larande, barn, unga och vuxnas vardag och livsvillkor, utredning av barn och ungas behov, 
delaktighetsframjande metoder i arbete med barn, unga och familjer. 

Kravet om progression i kunskaper uppfylls (svarighetsgraden pa de hogskolekurser i socialt arbete 
som handlaggaren har gatt ska ha hojts stegvis sa att kunskaperna i amnet successivt fordjupats) i och med 
att en filosofie kandidatexamen ar utformad sa att kunskaper bygger pa varandra och svarighetsgraden 
inom omradena socialt arbete, socialratt, forvaltningsratt och psykologi fordjupas successivt. 
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Docent i Socialt arbete 
Programradsordforande 
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