infosoc.se
infosoc.se

Migration
Infosoc rättsdatabaser är webbaserade och är ett lätthanterligt och effektivt informationssystem som bland annat omfattar rättsfall och lagar. Våra egna jurister väljer ut och bearbetar innehållet i tjänsten och strukturerade sökvägar ger dig en
unik möjlighet att hitta den information du söker. Regelbundna
nyhetsbrev ger dig de senaste uppdateringarna och i tjänsten
ingår även viss juridisk rådgivning.
Vår rättsdatabas för migration är det perfekta verktyget för
dig som jobbar inom kommunal förvaltning eller i annat sammanhang och kommer i kontakt med frågor som rör migration.
Centrala frågor som behandlas är vilket ekonomiskt och
juridiskt ansvar kommunen har och de gränsdragningsfrågor
som uppstår vad gäller ansvarsfördelning mellan kommunen
och staten och mellan olika kommuner. Vi bevakar kontinuerligt domstolar och centrala myndigheter.

Exempel på innehåll
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Statlig ersättning till kommuner

Kan en kommun få ersättning för tiden före asylansökan?
Får kommuner ersättning när ensamkommande barn placeras hos anhöriga som bor på
Migrationsverkets boenden?

Ensamkommande barn

Ska myndiga ungdomar ha fortsatt familjehemsplacering?
Är anvisningskommunen ansvarig även om barnet inte vistas där?

Socialrätt
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Har sökanden rätt till bistånd även om hen avböjer föreslagen kommunplacering?
Hur ska kommunen agera när barn under femton år är gifta?

Utbildning/skola

Har barn som vistas i landet utan tillstånd rätt till utbildning?
Kan en kommunal skola ta emot endast nyanlända?

Visning och kostnadsfri provperiod
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Vi erbjuder kostnadsfria visningar av tjänsten på plats hos er och
över webben. Ni får dessutom prova tjänsten gratis under ett par
veckor. Rättsdatabasen för migration kan med fördel kombineras med andra rättsområden, såsom exempelvis socialtjänst.
Vill ni ha ytterligare information eller prova tjänsten?
Hör av er till oss så berättar vi mer!
Östra Storgatan 23
553 21 Jönköping
Tel. 036 - 30 79 00
marknad@infosoc.se
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