
31 mars 2020

9.00-16.00 (6 utbildningstimmar) 

Växjö, Elite Stadshotell

Pris: 6 500 kr exkl. moms

VÄLKOMMEN TILL 

Grundläggande kurs i 

LVU

Kursen uppfyller 

advokatsamfundets krav på 

professionell vidareutbildning.

Anmälan till:  

moa@centrumadvokatena.se   

Lagen om vård av unga



Kurs i LVU

- en genomgång av lagstiftning, aktuella rättsfall, 
handläggning och processföring 

Vid tillämpning av LVU ställs du som jurist och advokat inför svåra
avvägningar och kritiska bedömningar. Det förutsätter god kunskap om
lagstiftning, processföring och viktigaste av allt bemötandet där det är barnens
bästa som står i fokus.

Under kursen kommer du få en genomgång av regelverket och gällande praxis.
Vidare läggs fokus på praktisk ärendehantering, processföring och
övningsexempel kommer används för att tydliggöra lagens tillämpning.

Kursen riktar sig till praktiserande jurister och advokater som har varierande
eller ingen erfarenhet i rollen som offentligt biträde, ställföreträdare eller
processförare i LVU-ärenden.

Föreläsare:

Advokat Johan Kallus
Kallus advokatbyrå  

Johan Kallus uppträder regelbundet som

ombud i LVU ärenden och anlitas frekvent

som föreläsare inom detta viktiga område.

Efter juristexamen från Stockholms

universitet fortsatte han sin utbildning

utomlands för en masterexamen. År 2011

blev Johan medlem i advokatsamfundet och

etablerade Kallus Advokatbyrå där han står

som ägare.



Det är vi som är Centrumadvokaterna!

”Vi sätter klienten i centrum”

Kommande kurser 

Olofström Växjö Bromölla 
Östra Storgatan 27     Kungsgatan 13 A     Storgatan 38
293 34 Olofström        352 31 Växjö        295 31 Bromölla

Nya 

sexualbrottslagstiftningen

Sakframställan och 

plädering 
Rättsmedicin

Kristianstad VäxjöKristianstad

Från en liten byrå som startade år 1999 som

idag har 15 anställda och 3 kontor i

Olofström, Bromölla och Växjö. Våra

verksamhetsområden är bland annat

brottmål, migrationsrätt, familjerätt och

hästjuridik.

Utbildning och kunskap värdesätter vi högt

för att förbättras i vårt arbete dagligen,

därför erbjuder vi kvalitativa utbildningar

för ett rimligt pris.

Varmt välkommen som deltagare på våra kurser!

Eva Johansson, advokat & delägare

Eva Johansson

19 maj 6 okt

0470-243 30
www.centrumadvokaterna.se 

December


