Social Expert

Tydligt och snabbt stöd för
rättssäkra beslut i sociala frågor

Social Expert är ert stöd i vardagen



Boka din visning

Större insikt ökar rättssäkerheten och frigör tid
Varför uppfinna hjulet när du kan låta Social Expert
göra jobbet? Du guidas steg för steg i våra experters
tolkningar av lagar och regler. Du får en ovärderlig
juridisk support. Dessutom blir du förmodligen mer
tidseffektiv och kan ägna större fokus på medarbetare
och klienter.
Social Expert är en unik produkt som gör juridiken
begriplig. Med produktens hjälp fattar du rättssäkra
beslut som gynnar både dina klienter och
medarbetare.

Enkelt att fatta korrekta beslut
Nu är du inte längre ensam i beslutsprocessen, utan
guidas tryggt steg för steg. Använd Fråga expert
eller den alltid aktuella Frågebanken för att få svar på
dina specifika frågor. I det uppdaterade rättsarkivet
finns möjlighet till fördjupning och ytterligare
kompetensutveckling. Regelsäkra verksamheten och
arbeta för att minska ohälsosam arbetsbelastning.
Produkten riktar sig till verksamheter inom både privat
och kommunal regi. Socialchefer, verksamhetschefer
och handläggare kan alla använda Social Expert.

10 specialistområden
• Socialtjänstens grunder
• Kommunens ansvar
• Offentlighet och sekretess
• Kort om arbetsmiljö
• Ekonomiskt bistånd
• Äldreomsorg
• Funktionsstöd
• Familjerätt
• Färdtjänst och riksfärdtjänst
• Barn och unga

På draftit.se/social berättar vi mer om våra produkter och tjänster.
 010-199 23 50

 info@draftit.se

7 av 10 socialsekreterare
anser sig ha en alltför
hög arbetsbelastning

Juridisk handbok



Bland de som anser att arbetsbelastningen är
hög leder den till ökad stress och svårigheter att
göra ett bra jobb. Nära fyra av tio tycker inte att
man klarar kvaliteten och rättssäkerheten enligt
socialtjänstens intentioner.
Social Expert innebär inte bara möjlighet till lägre
arbetsbelastning, en bättre arbetsmiljö och ökad
trivsel. Produkten medför även högre kvalitet i
arbetet och ökad rättssäkerhet.

 www.draftit.se

Handboken tolkar juridiken främst i LSSlagen och socialtjänstlagen. Dessutom
ingår också ett avsnitt som behandlar
relevanta lagar och regler kring arbetsmiljö.
Texterna är lättförståeliga och enkla att
tillämpa.

Fråga experten



I frågeservicen svarar våra experter snabbt
på dina specifika frågor. I frågebanken finns
anonymiserade frågor och verkliga svar.
Med Social Expert hittar du frågorna och
får svaren.

* Novus, för Akademikerförbundet SSR:s räkning - en
kartläggning om arbetssituationen för socialsekreterare
under kvartal 1 2018.

Praktisk vägledning



Mer handfasta tips får du i våra Gör-såhär-guider. Här får du en tydlig manual
som beskriver hur du tillämpar lagar
eller myndigheters beslut. Tryggt och
tidssparande, eftersom du slipper göra
egna tolkningar och gissningar.

På draftit.se/social berättar vi mer om våra produkter och tjänster.
 010-199 23 50

 info@draftit.se

 www.draftit.se

Lagstiftning och domar

Stöd från experter med
verklighetsförankring



Våra experter - Christer Hjert och Maria
Pålhammar - som förädlat, tolkat och
sammanställt juridiken känner väl till din vardag
och behov. De har skapat den juridiska handbok de själva saknat när de arbetat i de olika
specialistområdena.

Varje avsnitt i handboken länkar direkt till
relevant lagstiftning. Vill du fördjupa dig i
en frågeställning gör du det enkelt – allt
finns samlat i Social Expert.

Alltid uppdaterad inom området



Christer Hjert är en av landets mest erfarna
jurister och konsult inom området kommunal
verksamhetsjuridik, organisation och verksamhetsutveckling.
Maria Pålhammar har praktisk erfarenhet från
LSS sedan 1994. Hon har en gedigen erfarenhet
som biståndshandläggare, främst gällande LSS,
samt som enhetschef inom både kommunala
och privata verksamheter.

När du loggar in i Social Expert
möts du av relevanta nyheter och
omvärldsbevakning. För att det ska vara
enkelt för dig att vara uppdaterad skickar vi
dessutom digitala produktbrev till dig.

Dokument & mallar



Dokumentarkivet innehåller mallar,
checklistor och dokument. Du laddar enkelt
ner mallarna som kan användas rakt av.

Alltid i Draftits produkter


Molnbaserat



Responsiv design



Fri support



Dedikerad kontaktperson

Assistans Expert

Assistans Expert är ett juridisk stöd för privata
assistanssamordnare. Handboken tolkar juridiken särskilt
för din arbetssituation.

LSS Expert

LSS Expert hjälper er att tolka lagen, få djupare insikt och
större handlingsutrymme – vilket gynnar både personal
och kunder.

