
OLSSON, STAFFAN

Personlig assistans i LSS
– sekretess, rapporterings-  
och anmälningsplikt
Denna bok behandlar frågor om tystnadsplikt/ 
sekretess och tre olika rapporterings- och anmälnings-
plikter i LSS-verksamheten, både i allmän och enskild 
regi. Även andra ansvarsfrågor tas upp. Lagarna och 
deras tillämpning klargörs med många diskussions- 
frågor och praktiska exempel, som gör texten konkret 
och lätt att förstå. 

Boken riktar sig främst till brukare och deras  
anhöriga samt till de personliga assistenter som  
behöver ledning i att hantera svåra och integritets-
känsliga frågor.

Boken är främst avsedd som handbok och vid utbild-
ning av personliga assistenter. Den är uppdaterad med 
ny lagstiftning t.o.m. första halvåret 2011. 

Andra upplagan 
120 s • 2011 • Art.nr 33086 • ISBN 9789144060644

Om författaren

STAFFAN OLSSON, Södertälje, författare och f.d. 
lärarutbildare, föreläser sedan mitten av 1980-talet  
om sekretess och anmälningsplikt för personal 
verksam inom bl.a. LSS.
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Frankeras ej.
Studentlitteratur 
betalar portot.

Ja tack, jag beställer:

Boken behandlar följande områden:

Vill du titta in i boken?
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