
VÄLKOMMEN TILL K URSEN

Att företräda barn
– hur barnets intresse tillvaratas  

på bästa sätt

MED ADVOKAT ULLABELLA AF KLERCKER 



DATUM:  25 maj 2018
TID:  09.00 - 16.30 
PLATS:  Hotell Royal Corner i Växjö 
PRIS:  5 900 kr exkl. moms

Kursen kommer bl.a. att belysa biträdets roll, skyldigheter och befogenheter inom ramen för 
uppdraget och hur barnets intresse därigenom kan tillvaratas på bästa sätt. Under kursen 
kommer det diskuteras kring sekretessbegränsningar, skadeståndsfrågor, biträdets agerande 
beroende på barnets ålder vid polisförhör, undersökningar samt utredningar. Du kommer även 
att få praktiska tips kring biträdesrollen. Målet är att Du efter kursen ska ha god kännedom 
om de olika uppdragens specifika karaktär och handläggning.  Under kursen kommer även 
uppdraget som offentlig försvarare av unga lagöverträdare behandlas översiktligt. 

Kursen vänder sig främst till advokater och biträdande jurister på advokatbyrå som arbetar 
eller kommer att arbeta med uppdrag som särskild företrädare, offentligt biträde i LVU,  
målsägandebiträde eller offentlig försvarare för unga lagöverträdare. 

Välkommen med din kursanmälan redan idag!

Kursen uppfyller advokatsamfundets krav 
på professionell vidareutbildning. 

Du anmäler dig genom att maila till  
info@centrumadvokaterna.se

Vill du lära dig mer om att företräda barn?



Föreläsare: 
Advokat UllaBella af Klercker

UllaBella af Klercker tog sin juristexamen vid 
Stockholms universitet 1992 och har sedan 1998 
drivit egen verksamhet i Advokatfirman af Klercker 
& Oehme. Hon arbetar i huvudsak med brottmål 
och sociala mål och har mångårig erfarenhet att 
företräda barn och unga i domstol. UllaBella har 
anlitats vid flera tillfällen som ordföranden och 
författare till Advokatsamfundets remissyttranden 
nu senast gällande Barnrättighetsutredningens 
betänkande om Barnkonventionen blir svenska 
lag och Utredningen om tvångsåtgärder mot 
barn inom psykiatrisk tvångsvård. UllaBella af 
Klercker anlitas regelbundet som föreläsare för 
Domstolsverket, Svea hovrätt, Advokatsamfundet 
och Limhamnsgruppen. 



www.centrumadvokaterna.se

OLOFSTRÖM
Östra Storgatan 27 
293 34 Olofström
0454 - 30 14 30

VÄXJÖ
Kungsg 13 A, 3 vån 
352 31 Växjö
0470 - 24 330

BROMÖLLA
Storgatan 38
295 31 Bromölla
0456 - 33 30 09

Sedan 1999 har Centrumadvokaterna med ägare Advokat Eva  
Johansson arbetat med att sätta klienten i Centrum. Bolaget 
har sitt säte i Olofströms kommun, Blekinge och fokus ligger 
på att leverera juridiska tjänster av hög kvalité med klienten i 
absoluta centrum.

I nuläget finns 4 advokater och 3 biträdande jurister samt  
några assistenter på vår växande byrå med kontor på 3 orter  
i södra Sverige. Vi arbetar ständigt för att öka vår och  
omgivningens kunskap och därför anordnar vi kvalitativa 
utbildningar till rimliga priser. 

Vi ser med glädje fram emot att se Er som deltagare på våra  
utbildningar.

Eva Johansson 
Eva Johansson, advokat och ägare

Det är vi som är Centrumadvokaterna!
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