produktblad

Social Expert

Ett praktiskt stöd som hjälper dig
att tolka socialtjänstlagen
I en hektisk vardag kan snabba svar göra stor
skillnad. Du ska sätta individens behov i centrum,
och då blir varje beslut viktigt. Därför finns vårt
digitala kompetensstöd som hjälper dig att tolka
socialtjänstlagen - alltid nära till hands och alltid
enkel att förstå.
Med vårt verktyg Social Expert får du ett tryggt
juridiskt stöd i processer och tolkningar av aktuella
lagar och regler. Oavsett om du arbetar med
barn och unga, familjerätt, funktionsstöd eller
äldreomsorg, får du ett beslutsstöd i det löpande
arbetet.

Våra fokusområden
Socialtjänstens grunder
Kommunens ansvar
Familjerätt
Barn & unga
Funktionsstöd
Ekonomiskt bistånd
Äldreomsorg
Offentlighet & sekretess
Kris & beredskap

Tre versioner
Verktyget finns i tre versioner där Social Expert är grunden. Du kan också att få
Social Expert med fokus på LSS, antingen riktad till offentlig sektor eller till privat
verksamhet.
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Populära funktioner i Social Expert
Rättsdata & praxis
I vår rättsdata hittar du viktiga handböcker
från Socialstyrelsen, föreskrifter från flera olika
myndigheter, relevanta rättsfall och länkar till den
lagstiftning du behöver i din vardag.

Frågebank & frågeservice
Våra experter har svarat på ett stort antal vanliga
frågor så att du snabbt och enkelt kan hitta precis
den information du behöver. Hittar du inte rätt
svar kan du ställa en fråga till våra experter direkt i
verktyget.

Nyhetsbevakning
Vi publicerar löpande nyheter inom ditt område i ett nyhetsflöde
på startsidan, så att du inte riskerar att missa viktiga händelser eller
förändringar. Nyheterna anpassas efter den version du arbetar i.

Personlig experthjälp
I Social Expert hittar du de viktigaste nyheterna från bland annat allmän domstol,
myndigheter, förvaltningsdomstolar och Socialstyrelsen. Du kan fråga våra
experter när du behöver rådgivning i mer komplexa fall. Experterna som bevakar
omvärlden och skriver texterna i verktyget står även redo att svara på dina frågor.
Du hittar även en lång lista på de lagar du kan behöva följa i vår rättsdata. Exempel
på viktiga lagar där vi går in på djupet är:
Socialtjänstlagen (2001:453)
Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
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Dagligt stöd inom social omsorg
Med en bred palett av information passar Social Expert som dagligt stöd för
socialchefer, verksamhetschefer och handläggare, både inom privata och offentliga
verksamheter.

” Jag upplever Social Expert som ett bra och

modernt verktyg som ger stöd i det löpande
arbetet, både för mig som chef och för
handläggare.

”

Tatjana Glinwood, chef på enheten för personer med
funktionsnedsättning, Ekerö Kommun

Boka din visning med oss!
Öka er förmåga att ta rättssäkra beslut utifrån SoL och LSS, samtidigt som du alltid
kan komma med juridiska frågor till våra experter. Med ett digitalt kompetensstöd
sparar ni tid genom att agera rätt från start.
Läs mer och boka din visning

Vi tror att alla verksamheter kan arbeta professionellt och proaktivt
med regelefterlevnad. Därför utvecklar vi digitala produkter som
inte bara tar juridiken till praktiken, utan som också sparar våra
3.000 kunder tid. Vi har gjort detta framgångsrikt i över tio år och har
utvecklats till ett av Nordens ledande företag inom legal tech.

Maila oss: info@draftit.se
Ring oss: 010 – 188 97 25
Läs mer på visma.se/draftit/

