
VÄLKOMMEN TILL K URSEN

LVU  
– från början till slut

9-10 maj 2019 , kl 09.00 – 16.00

First Hotel Christian IV, Kristianstad

Det här är en gedigen kurs som omfattar hela LVU- 
processen, från ett beslut om omedelbart omhändertagande  

till dess att en lagakraftvunnen dom föreligger. 

Föreläsare: 
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 Barn- 
konventionen blir svensk lag och Utredningen om tvångsåtgärder 
mot barn inom psykiatrisk tvångsvård. UllaBella af Klercker   
anlitas regelbundet som föreläsare för Domstolsverket, Svea  
hovrätt, Advokatsamfundet och Limhamnsgruppen.

Arr: 



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

Centrumadvokaterna har sedan starten 1999 arbetat med att sätta klienterna 
i centrum. Advokatbyrån verkar främst i södra Sverige och har kontor i 
Olofström, Växjö och Bromölla. Fokus ligger på att leverera juridiska tjänster 
av hög kvalité med klienten i absoluta centrum.

Advokatbyrån har medarbetare som behärskar de flesta juridiska områden. 
Då utbildning är viktigt för oss anordnar vi kvalitativa utbildningar, där vi 
även bjuder in andra jurister och advokater, till rimliga priser.

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

Eva Johansson 
Eva Johansson, advokat och ägare

Det är vi som är Centrumadvokaterna!
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Det här är en gedigen kurs som omfattar hela  
LVU-processen, från ett beslut om omedelbart 
omhändertagande till dess att en lagakraft- 
vunnen dom föreligger. Vi kommer att gå igenom 
syftet med lagstiftningen, betydelsen av samtycke 
till vård, i vilka fall som ett omhändertagande 
kan ske utifrån miljön och vad som faller in 
under beteendefallen. Vi kommer att prata om 
vad en ansökan om vård ska innehålla och vilka 
krav som bör ställas på en ansökan om vård. 
Vidare går vi igenom vad som krävs för att vården 
ska upphöra, betydelsen av flyttningsförbud 
och placeringsfrågor. Vi kommer att prata om 
hur uppdragen skiljer sig åt beroende på vilken 
part som företräds och gå igenom det offentliga 
biträdets olika roller. Vi kommer att prata om hur 

uppdraget bör hanteras i rätten och praktiska 
frågor som kan uppkomma under förhandlingen.

Vidare kommer Du få kunskap om vad det inne-
bär att Barnkonventionen blir svensk lag och hur 
vi som offentliga biträden tillgodoser barnens 
rättigheter enligt aktuell lagstiftning. Vad betyder 
begreppet ”barnets bästa” och hur ska barnen 
komma till tals i rättssalen? Vi kommer även  
att prata överklagande till kammarrätt och HFD. 
En genomgång av lagstiftningen och de olika  
begreppen kommer att göras men fokus för kursen 
ligger på de praktiska frågeställningarna inom 
uppdraget. Kursen ger stort utrymmer för dis-
kussion och frågor och Du kommer att få många 
praktiska tips om hur uppdraget kan hanteras.

LVU från början till slut

DATUM:  9-10 maj 2019

TID:  09.00 – 16.00 båda dagarna,  
 registrering från 08:30 första dagen.

PLATS:  First Hotel Christian IV,  
 Västra Boulevarden 15 i Kristianstad

PRIS:  12 200 kr exkl. moms.

 Du anmäler Dig genom att mejla till 
 info@centrumadvokaterna.se

Vi har förbokat ett antal enkelrum och kan 
hjälpa till att boka övernattning till förmånligt 
pris. Kontakta oss om Ni önskar denna hjälp.

Gemensam aktivitet med middag kommer att 
erbjudas den 9:e på kvällen, mer information 
om detta kommer inom kort.

Kursen uppfyller advokatsamfundets krav på 
professionell vidareutbildning.




