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Välkommen till HSO:s studiecirkel i vardagsjuridik!
Medlemmar i HSO:s medlemsföreningar bjuds härmed in till en kostnadsfri studiecirkel i
vardagsjuridik. Kursen startar torsdagen den 2 november.
Vardagsjuridik har vi nytta av i vardagen, för att kunna tillvara våra rättigheter och uppfylla
våra skyldigheter. Målet med studiecirkeln är att öka deltagarnas kunskaper kring olika lagar
och juridiska frågor som individer kan stöta på inom detta område.
Studiecirkeln tar bland annat upp regler inom avtalsrätt, diskrimineringsrätt och familjerätt.
Patientlagen, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), Socialtjänstlagen
(SoL) och delar av Socialförsäkringsbalken behandlas också. Inga särskilda förkunskaper
krävs!
Studiecirkeln har begränsat antal platser. Sista anmälningsdag är fredagen den 27 oktober.
Varmt välkommen!
Vad:
Målgrupp:
Datum:
Tid:
Plats:
Anmälan:

Studiecirkel i vardagsjuridik
Medlemmar i HSO Göteborgs medlemsföreningar
Start torsdagen den 2 november. Därefter den 9, 16, 23 och 30 november.
Klockan 17.30–20.00
HSO:s kansli, plan 2, Dalheimers hus, Slottsskogsgatan 12, Göteborg
Senast fredagen den 27 oktober.
Anmäl dig i första hand via detta formulär: http://tinyurl.com/vardagsjuridik
Alternativt maila info@gbg.hso.se och ange namn, e-post, förening,
telefonnummer, eventuella behov av specialkost eller andra behov.
Frågor:
Vid frågor om kursens innehåll, kontakta kursledare Lina Ivarsson
(lina.ivarsson@gbg.hso.se). Vid frågor om din anmälan, kontakta vik.
kanslisamordnare Karin Gréen (karin.green@gbg.hso.se).
Tillgänglighet: HSO Göteborgs arrangemang ska vara tillgängliga för alla. Meddela oss gärna
vad som behövs för att studiecirkeln ska vara tillgänglig för dig. Undvik parfym
och starka dofter, stäng av mobiltelefonen.

Adress
Slottsskogsgatan 12
414 53 Göteborg

telefon
031-24 03 03

e-post
info@gbg.hso.se

hemsida
www.gbghso.se

HSO i Göteborg
Handikappföreningarnas Samarbetsorgan
47 föreningar i samverkan

Studiecirkelns upplägg och innehåll
Kursen leds av Lina Ivarsson, brukarstödjare på Brukarstödcentrum. Inga särskilda
förkunskaper eller studiematerial krävs. Vi bjuder på kaffe/te och smörgåsar!

Tillfälle 1: Introduktion och grundläggande avtalsrätt
Torsdagen den 2 november 2017, kl. 17.30–20.00
Kursen inleds med en introduktion till lagstiftningsprocessen. Vad är skillnaden mellan
grundlag, lagar, förordningar och föreskrifter? Hur förhåller sig olika lagar till varandra? Vi
går också igenom grundläggande avtalsrätt, som även omfattar fullmaktsinstitutet.

Tillfälle 2: Socialrätt – SoL och LSS
Torsdagen den 9 november 2017, kl. 17.30–20.00
Vid detta tillfälle går vi igenom hur det fungerar med bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL)
och insatser enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Tillfälle 3: Patienträtt
Torsdagen den 16 november 2017, kl. 17.30–20.00
Fokus på patienters rättsliga ställning gentemot vårdgivaren. Vad kan gör man om man
drabbas av en vårdskada? Vad är patientnämnden, och hur kan man använda sig av den?

Tillfälle 4: Diskrimineringsrätt och processrätt
Torsdagen den 23 november 2017, kl. 17.30–20.00
Vid detta tillfälle behandlar vi diskrimineringslagstiftningen. Vilka är diskrimineringsgrunderna, vilka olika typer av diskriminering finns det? Vad kan man göra om man blir
utsatt för diskriminering? Vi tittar också närmare på hur en rättsprocess kan gå till.

Tillfälle 4: Familjerätt
Torsdagen den 30 november 2017, kl. kl. 17.30–20.00
Vid det sista tillfället tar vi upp familjerätt. Vi diskuterar bland annat sambolagen och vad
som gäller för god man.

Med reservation för ändringar.
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