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Affärsrätt
Affärsrättsseminarium 2017 27/10–6/11 s 7

HD och obligationsrätten 29/11 s 16

 
Bolagsrätt
Aktiebolagslagen 9/11 s 13

Brottmål
Trovärdighet och stödbevisning 21–23/9 s 10 

Hovrättsprocessen i brottmål 28/9 s 10 

Att vinna i domstol 11/10 s 11 

Målsägandebiträde 24/10 s 12  

Skadestånd i samband med brottmål 8/11 s 12  

Försvararen i förundersökningen 22–23/11 s 14  

Att vinna i domstol 30/11 s 11  

Försvararen i förundersökningen 6–7 /12 s 14  

Unga lagöverträdare 23/11 s 15  

Fortsättningskurs för försvarare 1–3/12 s 16  

Vinnande strategier i brottmål 4–13/1 2018 s 25

Att förhöra sakkunniga vittnen 17–24/3 2018 s 29

Avancerad förhörsteknik oktober 2018 s 31

Familjerätt
Vårdnad, boende och umgänge 30/11 s 16

Den nya vårdnadsprocessen april 2018 s 32 

Företagsekonomi
Att läsa och förstå årsredovisningar 23/11 s 15

Hyresrätt
Lokalhyresavtalet 19/10 s 11 

Lokalhyresavtalet 16/11 s 11  

Att vinna mål i hyresnämden 7/12 s 18 

Nyhet

Nyhet

Nyhet
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Nyhet

Obeståndsrätt
KonkursArbetsrätt 3/10 s 11  

Grundläggande konkurshantering 14/11 s 13 

Utredning i konkurs 15–16/11 s 13

Likvidationsförfarandet och kapitalbrist 21/11 s 14 

Grundläggande konkurshantering 28/11 s 13

Utredning i konkurs 29–30/11 s 13

Sakrätt vid konkurs 6/12 s 17

Återvinning i konkurs 7/12 s 18

Processrätt
Europakonventionen i praktiken 5/12 s 17

Socialrätt
LVU, LVM, LUL, LPT och LRV 22–24/9 s 10

Tvistemålsprocess
Vinna i tvistemål 20–24/9 s 21 

Förberedelse, förlikning och finansiering 26/10 s 12 

Tvistemålsanalys för praktiskt bruk 22/11 s 15

Övrigt
Advokatsekreterarkurs 16–17/11 s 14 

iPad som verktyg i domstolsprocessen 1/12 s 17 

Nyhet

Nyhet
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Berättelse från Brottmålsseminarium 2017

Inkarikets huvudstad Cusco och Titicacasjön

med besök i Machu Picchu, Peru 
förlängning till Bolivia och Colombia

3–13 januari 2017

Machu Picchu

I januari höll vi Brottmålsseminarium 2017 med f.d. justitierådet Martin Borgeke 

och advokat Per E Samuelson på två orter i Peru. Detta var första gången 

Martin medverkade på en kurs i Limhamnsgruppens regi, och tillsammans lyfte 

Martin och Per seminariet till toppnivå. Deltagarnas omdömen var översvallande 

positiva. Innehållet bestod av mycket högoktanig juridik i försvararens vardag 

till spetskunskaper på Högsta domstolens nivå, med fokus på bland annat 

legalitetsprincipen och påföljdsfrågor. 

Efter mellanlandning och övernattning i Lima inledde vi seminariet med tre dagar i 

Cusco, Inkarikets huvudstad. Första lediga dagen tog vi oss sedan med buss till en 

av resans höjdpunkter – Machu Picchu. Här välkomnades vi av fantastiskt väder och 

dagen gav oss oförglömliga minnen. 
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Andra lediga dagen åkte vi med Andean Explorer till Puno. Denna tågresa genom 

Anderna till Titicacasjön är en av världens riktigt klassiska. En verkligt storslagen 

upplevelse! I resan, vilken är i lyxklass, ingick lunch och afternoon tea. Resans 

högsta punkt, 4 319 meter över havet, nås vid La Rayapasset då vi lämnade Inkas 

kärnland och åkte vidare över Altiplano, den andinska högplatån. 

Under de två avslutande kursdagarna 

bodde vi på Hotel Libertador Lago 

Titicaca. Hotellet ligger på en halvö  

som sträcker sig ut i Titicacasjön, 

världens högst belägna farbara 

sjö. Härifrån hade vi utsikt över 

Urosindianernas flytande öar, som vi 

också besökte.

Cusco

Efter seminariet följde för de lite extra reslystna deltagarna en förlängning av 

Peruvistelsen. Vi tog oss via världens högst belägna huvudstad La Paz i Bolivia, 

inklusive en kort visit i Bogotá, till den legendariska hamnstaden Cartagena i Colombia, 

med sina färgstarka koloniala kvarter, pittoreska gränder och myllrande folkliv.

Sammanfattningsvis blev Brottmålsseminarium 2017 en lysande bra kurs i en 

fantastisk natur och spännande kultur!



Maorimask från ett av världens vackraste, och 
för oss mest avlägsna, länder - Nya Zeeland, vi 
besöker både Nordön och Sydön under kursen.
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Affärsrättsseminarium 2017

AFFÄRSRÄTT

Nya Zeeland
27 oktober–6 november 

2017

Marlborough, 
Wellington och 

Auckland

30 timmar / 28 250 kr

Under årets seminarium på Nya Zeeland behandlar 
vi några av affärsrättens mest intressanta och 
aktuella frågeställningar under ledning av professor 
Jan Kleineman och advokat Bengt Ivarsson. 
Skadeståndsrätt, obeståndsrätt, processrätt, 
förmögenhetsrättslig praxis, advokatetik m.m. är 
utgångspunkten för föreläsningar och fördjupande 
diskussioner.

Årets unika upplägg innebär att vi flyger via Singapore till 
Christchurch på Sydön och fortsätter till vår första kursort, 
Blenheim i vindistriktet Marlborough. Under de lediga dagarna 
förflyttar vi oss, först till Nya Zeelands livliga huvudstad 
Wellington, dit vi kommer med en av jordens vackraste 
färjerutter, den mellan Sydön och Nordön. Efter två kursdagar 
i Wellington tar vi Northern Explorer, en av de klassiska 
tågresorna, över Nordön till Auckland, dit de båda sista 
kursdagarna är förlagda. 
Seminariet omfattar 30 timmar fördelade på fem kursdagar med 
sex timmar vardera.

Jan Kleineman är professor i civilrätt vid Stockholms universitet, 
Stockholm Centre for Commercial Law, med inriktning på 
kontrakts-, skadestånds- och aktiebolagsrätt. Jan Kleineman har 
föreläst för Limhamnsgruppen under tjugotalet år och är mycket 
omtyckt som föreläsare på våra kurser. 
 

Bengt Ivarsson är ordförande för Sveriges advokatsamfund 
sedan 2013 och advokat vid Kihlstedts Advokatbyrå i 
Linköping. Han är bl a styrelseledamot i Domstolsakademin, 
ledamot i Åklagarmyndighetens insynsråd, ledamot av 
Arbetsmarknadsrådet vid Juridiska fakulteten, Stockholms 
universitet samt är och har varit expert i ett flertal statliga 
utredningar. Bengt Ivarsson har varit verksam som 
konkursförvaltare sedan 1995 och föreläst för både domare, 
advokater och andra.

Professor Jan Kleineman 
Stockholm

Advokat Bengt Ivarsson 
Linköping

Claes Bönnemark 
Limhamnsgruppen
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Kursprogram

Kursdag 1. 08.30–12.30 samt 18.00–20.00
De stora skadeståndsprocesserna ur ett advokatperspektiv 
från Prosolvia till BDO. Jan Kleineman.

Kursdag 2. 08.30–12.30 samt 18.00–20.00
Kontrollbalansräkningsfrågor ur ett advokatperspektiv samt 
ansvarsfrågor för likvidator bland annat vad gäller skattein-
betalningar. 
Processrätt. Bevisfrågor kontra rättsfrågor mot bakgrund av 
jura novit curia i det praktiska rättslivet. Bengt Ivarsson.

Kursdag 3. 08.30–12.30 samt 18.00–20.00
Ansvarsbegränsningsklausuler i kommersiella avtal.  
Ny praxis på förmögenhetsrättens område. Jan Kleineman.

Kursdag 4. 08.30–12.30 samt 18.00–20.00 
Nyheter på obeståndsrättens område. Bengt Ivarsson.

Kursdag 5. 08.30–15.30
Advokatens ställning och ansvar. Etik och skadestånd i en hårt 
konkurrensutsatt arbetsmiljö. Jan Kleineman, Bengt Ivarsson.

Arrangör av resan är First Class Travel i Höllviken AB 556557-2251, vars allmänna resevillkor gäller 

för resan.

Enligt ett gammalt talesätt kommer man till Kina om man gräver sig rakt genom Jorden! Det gäller 

knappast om grävandet utgår från Sverige, möjligen om man bor i Sydamerika. Antipoden för vår del 

(så långt bort man kan komma från Sverige) ligger knappt 2 000 kilometer öster om Nya Zeeland, 

mitt ute i Stilla Havet. Bortsett från några Stilla Havsöar kan vi väl betrakta Nya Zeeland som vårt 

mest fjärran resmål. Så välkomna till denna resa, där vi stannar på tre olika orter i Nya Zeeland.

Den förste europé som upptäckte Nya Zeeland var holländaren Abel Janzoon Tasman som år 1642 

undersökte sydliga farvatten i jakt på kryddor. Eftersom man inte hittade några kryddor struntade 

holländarna i att utforska landet ytterligare, och det blev istället kapten James Cook som drygt 

hundra år senare följde holländarnas sjökort och kartlade Nya Zeeland mer ingående. Holländaren 

Tasman hade emellertid redan uppkallat landet efter den dimmiga nederländska provinsen Zeeland, 

och namnet fick bestå. Även om man tycker att maoriernas namn Aotearoa (Vita molnets land) 

klingar mycket vackrare.
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Nya Zeelands bägge huvudöar, Nordön och Sydön, utgör ca hälften av Sveriges yta. Invånarantalet 

är omkring 4,5 miljoner, varav knappt 700 000 räknas till ursprungsbefolkningen maorier. Maorierna 

färdades i kanoter mer än 5 000 kilometer över öppet hav(!) och tros ha invandrat i perioder mellan 

800- och 1300-talet från Polynesien. Nya Zeeland är därmed det sista av världens betydande 

landområden som koloniserades av människor.

Vi flyger via Singapore till Christchurch på 

Sydön och fortsätter till Blenheim i vindis-

triktet Marlborough. Vi åker sedan vidare till 

Nya Zeelands livliga huvudstad Wellington, 

dit vi kommer med en av jordens vackraste 

färjerutter, den mellan Sydön och Nordön. 

Efter två dagar i Wellington tar vi Northern 

Explorer, en av de klassiska tågresorna, 

över Nordön till Auckland, dit de bägge sista 

dagarna är förlagda.

Förlängning till Samoa

Talofa Lava och välkommen till Samoa, och då skymningen lagt sig vid ankomsten kanske vi likt 
Svarte Rudolf förnimmer ”samoamånens sken”.

Samoa tillhörde Tyskland 1900–1914 varefter Nya Zeeland styrde ögruppen på mandat 
från Nationernas Förbund. 1 januari 1962 fick Samoa som första område i Stilla Havet sin 
självständighet och består av nio större öar med knappt 200 000 invånare. Vårt hotell är beläget på 
näst största ön Upolus sydkust, strax söder om huvudstaden Apia.

Som svensk blir man extra trevligt be-
mött tack vare den till Samoa utvandrade 
svensken Gustav Nilsson (1838–1909) Hans 
samoanska ättlingar brukar kallas ”Nelson-
släkten” och har spelat framträdande roller 
i landets kamp mot självständighet. Gustav 
Nilssons son Olaf Nelson arresterades t.ex. 
flera gånger av Nya Zeeland. Samoas nuva-
rande statschef Tupuola Tufuga Efi innehar 
titeln ”statshövding” och är barnbarns barn 
till Gustav Nilsson.

Trots europeisk influens håller Samoa kvar 
vid sina historiska sedvänjor, sociala system 
och språk.
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Trovärdighet och stödbevisning
– vem äger sanningen vid rättens bevisvärdering?

BROTTMÅL

Köpenhamn
21–23 september 2017

15 timmar / 18 900 kr

Lär dig utnyttja bristerna i bilden av ”den alltigenom trovärdiga 
målsäganden”. Få domstolen att förstå att det inte räcker med 
en trovärdig målsägande. Det skall finnas stödbevisning värd 
namnet.

Advokat Johan Eriksson, Advokat Lars Kruse

Hovrättsprocessen i brottmål

BROTTMÅL

Stockholm
28 september 2017

6 timmar / 8 300 kr

Öka dina möjligheter till framgång i hovrätten genom fördjupade 
kunskaper om processen, som i viktiga avseenden skiljer sig från 
rättegången i tingsrätt. Under en dag inriktad på tips och prak-
tisk hantering går hovrättslagmannen Hjalmar Forsberg igenom 
frågor som rör det viktigaste i hovrättsprocessen.

Hovrättslagman Hjalmar Forsberg

Nyhet

Nyhet
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KonkursArbetsrätt

OBESTÅNDSRÄTT

Stockholm
3 oktober 2017

7 timmar / 8 100 kr

Få en aktuell och uppdaterad överblick över det spretiga 
regelsystemet för konkursarbetsrättsområdet. Advokat Erik 
Danhard förmedlar praktiskt relevanta svar på de vanligaste 
frågeställningarna och tillämpningsproblemen så att du blir 
säkrare på hanteringen.

Advokat Erik Danhard

Att vinna i domstol

BROTTMÅL/
TVISTEMÅL

Göteborg
11 oktober 2017

Stockholm
30 november 2017

6 timmar / 8 500 kr

Hur du ökar möjligheterna till framgång när du processar i allmän 
domstol. Hovrättslagman Hjalmar Forsberg och lagman Erik 
Sundström bjuder in till diskussion om både tvistemål och brott-
mål och tar upp kommunikationen med domstolen, processens 
beståndsdelar, förhörsfällor m.m.

Lagman Erik Sundström, Hovrättslagman Hjalmar Forsberg

Lokalhyresavtalet
– praktiska problem och lösningar

HYRESRÄTT

Stockholm
19 oktober 2017

Göteborg
16 november 2017

6 timmar / 8 000 kr

En övergripande introduktion till den kommersiella hyresrätten 
men också en fördjupning i de frågor där det enligt advokat 
Dennis Dicksens erfarenhet ofta uppkommer problemsituationer. 
Hur du beskriver och förklarar praktiska problem och lösningar 
i samband med granskning och utformning av lokalhyresavtal, 
som t.ex. hyra, lokalens skick, sanktionsmedel och 
uppsägningsfrågor. 

Advokat Dennis Dicksen
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Målsägandebiträde

BROTTMÅL

Stockholm
24 oktober 2017

6 timmar / 7 900 kr

Bli säkrare som målsägandebiträde i frågor som rör processrätt, 
straffrätt och skadeståndsrätt. Hantering av de praktiska prob-
lem som ofta har sin lösning i aktuell lagstiftning. Advokat Clea 
Sangborn tar på ett konkret sätt upp de relevanta frågor som ett 
målsägandebiträde konfronteras med.

Advokat Clea Sangborn

Skadestånd i samband med brottmål

BROTTMÅL

Stockholm
8 november 2017

6 timmar / 8 000 kr

Hur du arbetar med frågor om skadeståndsrättsliga anspråk i 
brottmål. Advokat Johan Ödlund och rådman Claudia Vadaszi 
ger dig vägledning och fördjupning i hur du hanterar de konkreta 
fallen. Få klarhet i de olika ersättningsposterna som kan aktual-
iseras och hur de bör beaktas i en brottmålsprocess.

Rådman Claudia Vadaszi, Advokat Johan Ödlund

Nyhet
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Aktiebolagslagen
– en grundlig genomgång

BOLAGSRÄTT

Stockholm
9 november 2017

7 timmar / 8 300 kr

En bred och grundlig genomgång av Aktiebolagslagens vikti-
gaste delar. Advokat Carl Svernlöv fördjupar din förståelse för 
reglerna och ger dig verktygen att hantera de svåra frågorna. 
Pedagogiska exempel och förslag på lösningsmodeller.

Advokat Carl Svernlöv

Grundläggande konkurshantering

OBESTÅNDSRÄTT

Göteborg
14 november 2017

Stockholm 
28 november 2017

7 timmar / 7 900 kr

En mycket praktiskt inriktad kurs där advokat Hans Elliot ger dig en 
bra grund att stå på för att på ett effektivt och korrekt sätt kunna 
bistå konkursförvaltaren i sitt arbete. Kursen behandlar konkurs-
förfarandet, med undantag för konkursarbetsrätt med lönegaranti, 
och vänder sig till handläggare och jurister oavsett bakomliggande 
utbildning.

Advokat Hans Elliot

Utredning i konkurs
– förvaltarberättelsens tillkomst

OBESTÅNDSRÄTT

Göteborg
15–16 november 2017

Stockholm
29–30 november 2017

12 timmar / 14 900 kr

En tydlig struktur över vad som krävs i en korrekt uppgjord 
förvaltarberättelse. Advokat Hans Elliot och auktoriserad revisor 
Nils Albertsen ger dig under två informativa dagar verktygen att 
hantera de moment som medför att arbetet med utredningen 
kring och utformandet av förvaltarberättelsen blir kostnadseffek-
tivt.

Advokat Hans Elliot, Auktoriserad revisor Nils Albertsen
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Advokatsekreterarkurs

ÖVRIGT

Stockholm
16–17 november 2017

7 timmar / 12 900 kr

Få en breddad kunskapsbas och en överblick över 
arbetsuppgifterna. Med fokus på arbetsmetodiken och den 
praktiska hanteringen ger våra mycket erfarna kursledare 
Cecilia Dolk och Ingela Falkenberg dig som är sekreterare, 
assistent eller på annat sätt biträder advokater i den löpande 
verksamheten två heltäckande kursdagar.

Executive assistant Cecilia Dolk, 
Office Manager Ingela Falkenberg

Likvidationsförfarandet och kapitalbrist

OBESTÅNDSRÄTT

Stockholm
21 november 2017

6 timmar / 8 300 kr

En grundlig genomgång av hela likvidationsförfarandet. Från 
likvidationsinträdet till utskiftning och slutredovisning inklusive 
tvångslikvidationsgrunder, reglerna rörande kontrollbalansräkning 
och det personliga ansvaret som kan uppstå. Advokat Agneta 
Gustafsson och företagskonsult Bengt Heinestam går igenom de 
olika moment som ingår i handläggningen och de olika typer av 
problem en likvidator kan ställas inför.

Advokat Agneta Gustafsson,  
Dipl. företagskonsult Bengt Heinestam

Försvararen i förundersökningen

Den kompletta kursen för dig som vill ha full koll på hur du i 
praktiken på bästa sätt tillvaratar klientens intressen under 
förundersökningen. Under två dagar håller den tidigare 
narkotikaåklagaren, ekoåklagaren, vice chefsåklagaren och 
nu advokaten Catharina Wikner, tillsammans med före detta 
åklagaren numera rådmannen Claudia Vadaszi, en kunskapstät 
kurs med utrymme för frågor och diskussion.

Advokat Catharina Wikner, Rådman Claudia Vadaszi

BROTTMÅL

Göteborg
22–23 november 2017  

 
Stockholm

6–7 december 2017

12 timmar / 14 900 kr
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Tvistemålsanalys för praktiskt bruk

TVISTEMÅLSPROCESS

Stockholm
22 november 2017

6 timmar / 8 300 kr

Hur du analyserar dispositiva tvistemål. Hur kan du strukturera 
en systematisk arbetsmetod för att kunna bygga upp och 
granska din talan eller som svarandeombud plocka isär 
kärandens talan? Docent i processrätt, hovrättsråd och f.d. 
advokat Patrik Schöldström leder denna lärorika och fördjupande 
kursdag.

Docent Patrik Schöldström

Att läsa och förstå årsredovisningar

FÖRETAGSEKONOMI

Stockholm
23 november 2017

7 timmar / 8 200 kr

Hur du läser och tolkar en årsredovisning. Att kunna läsa och 
förstå en vanlig årsredovisning är för en jurist helt nödvändigt 
för att kunna dra rätt slutsatser vid kontakter med klienter, vid 
förhandlingar med motpartsombud eller vid upprättande av avtal 
som baserar sig på årsredovisningar. 

Auktoriserad revisor Mikael Fredstrand

Nyhet
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HD och obligationsrätten

AFFÄRSRÄTT

Stockholm
29 november 2017

6 timmar / 8 900 kr

De senaste åren har Högsta domstolen berikat obligationsrätten 
med ett stort antal prejudikat. Ofta innehållande 
systemförklarande obiter dicta och inte sällan innebärande 
omsvängningar i förhållande till tidigare praxis.

Professor Jori Munukka, Professor Jessika van der Sluijs

Vårdnad, boende och umgänge
– en praktisk grundkurs

FAMILJERÄTT

Stockholm
30 november 2017

6 timmar / 6 900 kr

En grundläggande och mycket praktiskt inriktad kurs inom vård-
nads-, boende- och umgängesjuridik. Är du nyligen anställd på 
byrå och fått uppdrag att börja arbeta med just dessa ärenden, 
är detta kursen för dig. Advokat Sophie Palmgren Paulsson går 
igenom de centrala rättsliga reglerna men större delen av dagen 
ägnas åt den viktiga praktiska hanteringen. Sophie ger konkreta 
råd och instruktioner om hur du som ombud kan arbeta och 
agera för klientens bästa i ett VBU-mål.

Advokat Sophie Palmgren Paulsson

Fortsättningskurs för försvarare
– brottmålsprocessen ur ett praktiskt perspektiv

BROTTMÅL

Saltsjö-Boo
1–3 december 2017

18 timmar / 17 950 kr

Praktisk hantering av i stort sett samtliga moment i 
brottmålsprocessen. Vi kommer särskilt att fördjupa oss i 
häktning, förhörsteknik, egna utredningar och hovrättsprocessen. 
En fördjupningskurs som riktar sig till dig som gått Grundkurs för 
försvarare eller motsvarande kurs och vill fortsätta att utveckla 
dina färdigheter. 

En lärorik och mycket uppskattad weekend på Yasuragi 
Hasseludden Spa. Hotell och rekreation i japansk stil.

Advokat Johan Eriksson, Advokat Lars Kruse,  
Hovrättslagman Hjalmar Forsberg
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iPad som verktyg i domstolsprocessen

ÖVRIGT

Stockholm
1 december 2017

6 timmar / 8 000 kr

Hur du med hjälp av iPaden hanterar omfattande material såsom 
förundersökningsprotokoll, åtal och domar. Sättet du kan arbeta 
digitalt med dina ärenden är likartat vare sig du arbetar med 
brottmål och/eller tvistemål.  Du får lära sig hur man behandlar 
och gör understrykningar, systematiserar och gör elektroniska 
dokument sökbara. Hur navigerar du snabbt i materialet under 
en huvudförhandling? Hur iPaden kan användas under sakfram-
ställan och plädering.

Advokat Henrik Olsson Lilja

Europakonventionen i praktiken

PROCESSRÄTT

Stockholm
5 december 2017

6 timmar / 8 000 kr

Hur Europakonventionen och andra fri- och rättighetsdokument 
kan användas. De enskilda rättigheterna, tolkningsprinciperna 
och de rättsmedel som finns att tillgripa vid fri- och 
rättighetsöverträdelser och hur du uttömmer inhemska 
rättsmedel och klagar till Europadomstolen. Advokat Sebastian 
Scheiman, tidigare processjurist på Centrum för rättvisa, leder 
kursdagen och förklarar hur du tillämpar case law-tänket som till 
stor del präglar EU-rätten.

Advokat Sebastian Scheiman

Sakrätt vid konkurs

OBESTÅNDSRÄTT

Stockholm
6 december 2017

7 timmar / 8 300 kr

En grundlig och pedagogisk genomgång av 
konkursförvaltningens granskning av konkursboets tillgångssida 
utifrån sakrättsliga frågeställningar, med advokat Ulrik Hägge. En 
konkursförvaltares granskning av konkursbolagets tillgångar kan 
beskrivas i tre led. Först granskas obligationsrättsliga och andra 
civilrättsliga förhållanden, därefter prövas sakrättsliga frågor 
och slutligen kontrolleras om återvinningsbara transaktioner 
förekommit.

Advokat Ulrik Hägge

Nyhet
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Att vinna mål i hyresnämnden

HYRESRÄTT

Stockholm
7 december 2017

6 timmar / 8 000 kr

En grundläggande teoretisk bakgrund till det processrättsliga 
regelverk som styr hyresnämnden. Hyresrådet Erik Ferlin 
och advokat Dennis Dicksen ger dig ett stort antal praktiska 
verktyg och tips till den som vill ha framgång vid processande i 
hyresnämnd.

Advokat Dennis Dicksen, Hyresråd Erik Ferlin

Återvinning i konkurs

OBESTÅNDSRÄTT     

Stockholm
7 december 2017

7 timmar / 8 400 kr

Fördjupade kunskaper i återvinningsinstitutet och återvinnings-
reglernas olika delrekvisit, utredningstekniska frågor samt verkan 
av återvinning.

• Processuella frågor såsom upprättande av 
stämningsansökan, formulering av rättslig grund och 
bevisfrågor

• Taktiska överväganden vid upprättande av 
konkursbouppteckningen och inledande av process

• Aktuella rättsfall
• Andra nyheter inom rättsområdet

Advokat Ulrik Hägge, Advokat Hans Renman
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Nyhavn, Köpenhamn. 
Trovärdighet och stödbevisning 21–23 september. 
Ny kurs med Johan Eriksson och Lars Kruse
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Få italienska städer är så välmående som Parma. Staden 
förknippas inte bara med god mat och allmänt välstånd 
utan även med måleri, skulptur och vackra medeltida 
byggnader. Här ligger ett av Italiens främsta operahus, 
många exklusiva butiker samt förstklassiga barer och 
restauranger.



DETALJERAT PROGRAM OCH ANMÄLAN PÅ LIMHAMNSGRUPPEN.SE 21

Vinna i tvistemål
– modern domstolsprocess på djupet

Fördjupning i den centrala moderna 
tvistemålsprocessen. Konkreta råd och 
instruktioner om hur tvistemålet bör hanteras från 
stämningsansökan till plädering.

Två av landets främsta tvistemålsexperter, 
lagman Erik Sundström och f.d. rådman Thore 
Brolin, leder en praktiskt inriktad och kunskapstät 
weekendkurs i Parma.

Efter kursen kommer du att vara väl bekant med 
det regelverk som styr processen och därför 
bättre på att bedöma vilka överväganden som bör 
göras i varje situation.

Vi möter den fina norditalienska hösten i Parma. Det 
gastronomiska högsätet, beläget i regionen Emilia-Romagna, 
med mat- och finkultur i perfekt kombination. Vi bor och 
konfererar på femstjärniga Grand Hotel de la Ville. Lediga 
eftermiddagar med intressanta kulinariska och kulturella utflykter 
eller egna strövtåg. Ett glas vin eller en espresso på någon av 
stadens trattorior och kaffebarer innan hungern gör sig påmind 
och lockar till kvällens umgänge, restaurangbesök och kanske en 
opera på stadens berömda operahus.

Innehållet är delvis nytt jämfört med tidigare kurstillfällen. Mer tid 
är avsatt för seminarier där vi gräver djupare i de mest centrala 
delarna av tvistemålsprocessen. Kursupplägget är inriktat på att 
deltagarna tillsammans i mindre grupper diskuterar processuella 
frågor med utgångspunkt i verkliga och fiktiva rättsfall. Frågorna 
diskuteras sedan gemensamt under ledning av Thore och Erik. 
I samband med diskussionen får deltagarna en omfattande och 
noggrann genomgång av tvistemålprocessens olika delar på den 
nivå deltagarna sätter med sina frågor och sin erfarenhet.

Eftersom utrymmet för deltagarnas frågor är stort, kan de 
punkter som beskrivs i programmet göras kortare eller längre. 
Kursledarna ser gärna att deltagarna lämnar förslag på frågor 
de är intresserade av att diskutera. Aktuell praxis från Högsta 
domstolen, i främst processuella frågor, kommer att beaktas.

TVISTEMÅLSPROCESS

Parma
20–24 september 2017 

Grand Hotel de la Ville, 
Parma, Italien

18 timmar / 17 900 kr

Lagman Erik Sundström 
Lycksele

F.d. rådman Thore Brolin 
Stockholm

Stefan Olofsson 
Limhamnsgruppen
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Kontrasten är stor mellan dagens 
mycket välmående stad och dess 
förflutna, då Parma under flera 
sekler var ett eget hertigdöme. Före 
det moderna Italiens enande under 
1860- och 1870-talen var hertigdömet 
Parma närmast en symbol för 
korrupt styre, om vilket man t.ex. 
kan läsa i Stendhals romanklassiker 
Kartusianklostret i Parma från 1839.
Mellan kurspassen arrangeras kulin-
ariska vandringar och utflykter i och 
kring staden.

Parma

Parma är inte bara känt för sina världsberömda lokala 
delikatesser utan här är det god mat överhuvudtaget som 
gäller på stadens många välrenommerade restauranger. 
Livsmedelsindustrin, bl.a. bekanta pastatillverkan Barilla, 
dominerar detta kulinariska högsäte och EU-myndigheten 
för livsmedelssäkerhet, EFSA, har sitt högkvarter i Parma. 
Den mycket välmående staden ligger mitt på Po-slätten i 
regionen Emilia-Romagna, räknar runt 175.000 invånare, 
och på den omgivande landsbygden produceras skinkor, 
vin, ost m.m.

Förutom mat stoltserar Parma även med vackert måleri i 
galleriet Palazzo della Pilotta, musik och många medeltida 
byggnader. Här finns ett av Italiens främsta operahus och 
längs dess eleganta gator ligger många exklusiva butiker. 

Vårt hotell där vi bor och konfererar är 
beläget på gångavstånd till centrum 
med restauranger, barer, kaféer och 
butiker m.m.

Arrangör av resan är First Class Travel 
i Höllviken AB 556557-2251, vars 
allmänna resevillkor gäller för resan.
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Kursprogram

Dag 1 Torsdag 21 sep 
08.30–12.30, 18.00–20.00

• Presentation av kursledare och deltagare. 
Genomgång av kursens upplägg.

• Början på en tvist. Kan den lösas på ett 
enkelt sätt?

• Om rättegång är nödvändig: Vad kan jag 
bevisa? Vilka risker är det med att börja 
rättegången? Vilka strategier kan jag välja 
mellan?

• Hur beskriver man en tvist för domstolen?
• Stämningsansökan. Yrkande, grunder, 

omständigheter, bevis; formella regler och 
strategier. Övningsuppgifter med gemensam 
diskussion

• Svaromålet. Inställning, invändningar om 
rättegångshinder. Har jag alla handlingar jag 
behöver?

Dag 2 Fredag 22 sep
08.30–12.30, 18.00–20.00

• Säkerhetsåtgärder, kan det hjälpa klienten?
• En effektiv förberedelse. Ska parterna enas om handläggningen eller ska domaren 

använda förelägganden? Handläggningsmöten per telefon? Tidsplan, sammanställning och 
processlägesanalyser.

• Om det går för långsamt? Eller för fort? Anstånd, byte av ombud, otillgänglig motpart mm. 
Taktik/överväganden, diskussion och ”tips”.

• Gruppövningar angående den skriftliga förberedelsen.
• Bevisfrågor. Genomgång av bevisbörda och beviskrav.
• Skriftliga bevis/ostridiga handlingar och edition. Syn.
• Bevisuppgifter. 

Dag 3 Lördag 23 sep
08.30–12.30, 18.00–20.00

• Muntlig bevisning: förberedelser av förhör, att hålla förhör
• Bevisvärdering. Seminarium med utgångspunkt i balkongfallet NJA 2015 s. 702
• Den muntliga förberedelsen. Vilket intresse har klienten? Hur förbereder ombudet klienten och 

sig själv? Förlikningsfrågan?
• Närmare om förlikning, när och hur?
• Gruppövningar på temat ”svårigheter när huvudförhandling närmar sig”
• Genomförande av huvudförhandlingen. Pedagogik. Presentera handlingar? Nya yrkanden, 

omständigheter och bevis? Frågor utanför bevistemat? Nya handlingar visas under förhör? 
Förhör med sakkunniga? Plädering?

• Rättegångskostnad, fördelning mellan parterna och ersättningens storlek
• Avslutande diskussion och frågor

Rätt till ändringar i programmet förbehålles.
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Stäppelefanten är det idag största 
levande landdjuret.
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Vinnande strategier i brottmål
– gott och blandat från försvararens smörgåsbord

BROTTMÅL

Kapstaden
4–13 januari 2018

Victoria & Alfred Hotel 
Cape Town, South Africa

30 timmar / 23 900 kr

Är du försvarsadvokaten som efter varje plädering känner att du 
precis satte pricken över i och gav ännu en klient ett fulländat 
försvar? Då kan du sluta läsa nu.

Men tillhör du dem av oss som upplever att du har svårt att 
matcha åklagarnas teknikförsprång och övertygande power-point 
presentationer, som undrar om du ska våga ställa frågor till 
rättsläkaren och avslöja din okunnighet, som undrar vem HAK, 
HÖK, HRA och HKÖ är och som har svårt att få ihop en snärtig 
plädering där domaren genast fattar pennan, då kanske du ska 
följa med oss till Kapstaden?!

Vår ambition är att erbjuda ett “smörgåsbord” av praktiska 
övningar och konkreta råd för att kunna ge din klient ett aktivt 
försvar och en rättvis rättegång.

Utdrag ur kursinnehållet
Dag 1
Straffprocessuella tvångsmedel.

Dag 2
Nödvärn, nödvärnsexcess och putativformerna av dessa  
ansvarsfrihetsgrunder.

Dag 3
Tillförlitlighet och trovärdighet - två centrala begrepp i bevisläran.

Dag 4
Rättegångsbalken 23 kap 18 och19 § § eller konsten att sätta 
käppar i hjulet för åklagarens utredning

Dag 5
Pläderingen – ska vara en lustfylld upplevelse för lyssnaren!

Advokat Johan Eriksson 
Stockholm

Advokat Lars Kruse 
Helsingborg

Bengt Matthiesen 
Limhamnsgruppen
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Kapstaden

Välkomna till ”The Mother City” – så 
benämnd eftersom det var här de första 
holländarna slog sig ner år 1652 - det 
vita Sydafrikas äldsta stad. Förfäderna till 
dagens svarta sydafrikaner hade då funnits 
här i nästan två tusen år. 

1652 års holländska kolonisering var 
unik i alla avseenden. Varken kung eller 
parlament tog del i styrandet av den 

avlägsna Kapkolonin, utan makten låg 
helt i händerna på en liten klick köpmän, 
Ostindiska Kompagniets styrelse. 
Kompaniet motverkade invandring av 
det slag som inletts i t.ex. Nordamerika, 
istället styrdes Kapkolonin i strikt 
kommersiellt intresse med följd att 
undervisning och kulturliv led brister. 

Det blev predikanter som 
sörjde för utbildningen och den 
holländskreformerta kyrkan tolkade 
bibeln som att de invandrade 
holländarna var ”Guds utvalda folk” 

med rätt att ta det förlovade landet i 
besittning. I början av 1800-talet, under 
Napoleon-krigen, ockuperade britterna 
Kapkolonin och öppnade upp för mer 
omfattande invandring. Detta föranledde 
de holländska boerna (betyder ”bönder”) 
att dra sig inåt land i en folkvandring som 
kallades ”The Great Trek”. Boerna lutade 
sig mot bibelskrifterna och ansåg att 
britterna gjorde avsteg från den gudomliga 
ordningen. De grundade en ny stat i inlandet 
(runt Johannesburg) där alla människor 
med färgad hud intog sin korrekta plats 
under dessa ”Guds utvalde”!  1948 tog det 
boerdominerade Nationalistpartiet makten 
och apartheidpolitiken infördes i hela landet. 
Sedan dröjde det till 1994 innan fria val 
kunde hållas, då ANC med Nelson Mandela i 
spetsen kunde leda landet.

Arrangör av resan är First Class Travel i 
Höllviken AB 556557-2251, vars allmänna 
resevillkor gäller för resan.
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Sydafrika har ett behagligt, medelhavsliknande klimat och vinodlingar bl.a. i Kapprovinsen. Breda 
sandstränder, hög standard, låga priser och en mycket god service gör landet till något av ett 
paradis för en turistande europé. Sydafrika, som är tre gånger så stort som Sverige, har en mycket 
varierande natur. 

I januari är det sydafrikansk högsommar med för oss behagliga temperaturer på mellan 20 och 25 
grader. Vårt kurshotell är beläget mitt i Waterfront, Kapstadens renoverade och livliga hamnområde 
som sjuder av liv. Här finns allt – shopping, restauranger och ett färgstarkt folkliv!

Förlängning till Victoriafallen med safari i Zambia, Zimbabwe och Botswana
12–17 januari 2018

Följ med på en förlängning till en av världens vackraste platser, de makalösa Victoriafallen på 
gränsen mellan Zambia och Zimbabwe, där vi tillbringar fyra nätter på det trevliga hotellet Avani 
Victoria Falls Resort som ligger på zambiska sidan av Zambezifloden och alldeles intill Victoriafallen.
 
Vi gör utflykt till Zimbabwe och promenerar(!) med lejon, går på noshörningsafari i Zambia och gör 
en dagstur till naturreservatet Chobe i Botswana där vi gör flodtur och ser Afrikas största elefant – 
Kalaharielefanten.

Det finns också möjlighet 
att göra förlängningspro-
grammet före kursdagarna 
i Kapstaden.

Utresa 30 december 
innebär ankomst 
till Livingstone på 
nyårsafton kl. 12.20. 
En nyårsgalamiddag 
kan då avnjutas på 
hotellet i Livingstone och 
programmet blir en dag 
längre än ordinarie förlängning eftersom 1 januari är helgdag i 
Zambia och det mesta är stängt. Vill man fira nyårsafton i luften 
går det även att ha utresa den 31 december med ankomst till 
Livingstone den 1 januari. Hör med oss för pris.
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Zermatt med Matterhorn i bakgrunden. 
Kabinliften som börjar i byn slutar uppe till 
vänster om Matterhorn vilket bäddar för snabb 
och effektiv transport till skidbackarna året om.
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Att förhöra sakkunniga vittnen
– rättsmedicin, utökad kurs

BROTTMÅL

Zermatt
17–24 mars 2018

Hotel Alex, Zermatt, 
Schweiz

30 timmar / 22 900 kr

Med utgångspunkt i hur du förhör sakkunniga 
vittnen rent allmänt fokuserar vi på rättsläkaren 
som sakkunnigvittne. Förhörsövningar baserade 
på verkliga omständigheter ligger till grund för 
de analyser som fördjupar din förståelse om 
förhörsteknik.

Advokat Johan Eriksson och rättsläkare Martin 
Csatlós vill ge dig som inte tidigare fördjupat dig 
inom rättsmedicin samma aha-upplevelse de 
själva fick när de första gången kom i kontakt 
med området. För dig som har grundkunskaper 
blir kursen en bra fördjupning. Att behärska 
grundläggande rättsmedicin är av stort värde för 
alla försvarare då nästan varje brottmål innehåller 
bevisning i form av rättsintyg, sjukjournaler och 
förhör med olika medicinska företrädare.

Kursdagarna hålls på Hotel Alex i högklassiga schweiziska 
skidorten Zermatt och erbjuder för dem som vill fin skidåkning 
under de lediga timmarna. Varje kursdag innehåller sex utbild-
ningstimmar med början 14.00, så förmiddagarna är fria för 
skidåkning och andra aktiviteter. Hotellet kan erbjuda transport 
tillbaka från kabinbanan och bjuder kursdeltagarna på förstärkt 
fika vid hemkomst på eftermiddagen.

Hotellet ligger intill en av tågbanorna till pisterna. Även övriga 
kabinbanor nås enkelt och snabbt. Zermatt är helt bilfritt och 
transporter till liftarna sker med elbuss och taxi för de som 
önskar. Hotellet har gym, pool, spa, tennisbana, squashbana, 
vinkällare m.m. 

Zermatt och Matterhorn delar skidsystem med italienska 
Cervinga och är snösäkert med skidåkning 3 800 m.ö.h. Byn 
tillhör de mer exklusiva i Alperna och erbjuder shopping och 
gott om restauranger.

Vi tar gärna emot intresseanmälan redan nu.

Advokat Johan Eriksson 
Stockholm

Bengt Matthiesen 
Limhamnsgruppen

Rättsläkare Martin Csatlós 
Stockholm
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Advokat Johan Eriksson 
Stockholm

Advokat Lars Kruse 
Helsingborg

Attorney Nancy Hollander 
Albuquerque, USA 
London,UK

Solicitor Kenneth Carr 
London,UK

Attorney Linda Moreno 
New York, USA  
London,UK

Avancerad förhörsteknik

BROTTMÅL

New York 
Oktober 2018

30 timmar

Utbildning och praktisk träning i avancerad 
förhörsteknik enligt den anglosaxiska modellen, 
med några av världens främsta försvarsadvokater 
som kursledare. För sjätte året i rad hålls 
Avancerad förhörsteknik. En inspirerande vecka 
som för första gången nu hålls i New York. 
Tillsammans med våra amerikanska och brittiska 
advokater lär vi oss olika förhörstekniker och hur 
de kan tillämpas i svensk domstol.

Det definitiva kursprogrammet är inte klart och kommer liksom 
exakta datum för kursen att anslås på vår webbplats inom kort. 
Preliminärt gäller oktober 2018. Hör gärna av dig till oss med 
frågor. Vi tar gärna emot intresseanmälan.

Speciellt för denna gång är att vi kommer att befinna oss på 
hemmaplan för våra två amerikanska advokater Nancy Hollander 
och Linda Moreno. Linda har numera sitt kontor i New York. Vi 
kan därför se fram emot att många dörrar öppnas för oss.

Väl mött i New York.

Bengt Matthiesen 
Limhamnsgruppen



DETALJERAT PROGRAM OCH ANMÄLAN PÅ LIMHAMNSGRUPPEN.SE32

Den nya vårdnadsprocessen
– teori, praktik och familjerättslig medling

FAMILJERÄTT

New Orleans 
April 2018

30 timmar

Hur du på bästa sätt agerar som ombud och 
familjerättsmedlare i vårdnadsmål. Advokaten, 
familjerättssocionomen och domaren ger dig 
under ett innehållsrikt veckoslut en praktisk 
handledning. Efter kursen kommer du att behärska 
processen med de viktigaste förändringarna som 
följer av 2014-års vårdnadsutredning.

Kursen är under planering och denna gång har vi valt  
New Orleans som kursort. Mer information om program och 
resmål finner du på vår webbplats så småningom. Hör gärna av 
dig till oss med frågor eller om du önskar anmäla intresse av att 
delta på kursen.


