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Här hittar du en översikt över JUC:s nätverk och nätverksansvariga

Ring ett icke bindande samtal på  08 40 06 54 10
eller se mer på www.juc.se/natverk

Håll dig uppdaterad 
i ett professionellt 
nätverk

ARBETSRÄTT - HR
Jenny Hellberg
Kajsa Fällström Isaksson

ARBETSRÄTT - JURISTER  
Jenny Hellberg 
Kajsa Fällström Isaksson 

NÄTVERK I ARBETSRÄTT, 
GÖTEBORG
Johan Månsson
Louise Nilsson

BANK & FINANS SAMT FINANSIELL 
REGLERING
Björn Wendleby

BOLAGSRÄTT
Daniel Stattin
Karin Eklund

CYBERSÄKERHET
Ann-Marie Eklund Löwinder
Fredrik Berntsson

DATASKYDD I OFFENTLIG 
FÖRVALTNING
Monika Wendleby 

DIGITAL TRANSFORMATION
Ola Reppling

EKONOMISK KRIMINALITET 
Olle Kullinger
Cristina Bergner

ENTREPRENAD & FASTIGHETSRÄTT
Erik Åberg
Rikard Stjernholm

ENTREPRENAD & FASTIGHETSRÄTT  
(GÖTEBORG)
Per Håkansson

FAMILJERÄTT
Fredric Renström
Caroline Elander Knip

INDUSTRIELLA 
ANLÄGGNINGSLEVERANSER  
Per Mildner
Lina Stenson

INFRASTRUKTUR & ANLÄGGNING
Anders Eriksson
Henrik Enell
Lina Stenson

INSOLVENS & REKONSTRUKTION  
Anders Nilsson
Jenny Grundén
Niklas Alvestrand Körling

IT & DIGITALISERING
Fredrik Roos
Emily Possfelt

KOMMERSIELL AVTALSRÄTT
Jon Kihlman

KOMMERSIELL HYRESRÄTT
Matti Scheffer
Sanja Lindberg

KOMMERSIELL HYRESRÄTT
(GÖTEBORG)
Nina Allard

KOMMERSIELL TVISTLÖSNING 
Martin Wallin
 

M&A
Matthias Pannier

OFFENTLIG UPPHANDLING
Eva-Maj Mühlenbock
Ellen Hausel Heldahl

PERSONUPPGIFTS- & 
INTEGRITETSSKYDD
Agnes Hammarstrand
Johan Engdahl 

PERSONUPPGIFTS- & 
INTEGRITETSSKYDD - GÖTEBORG
Agnes Hammarstrand
Johan Engdahl

PRAKTISK COMPLIANCE
Bo Berndtsson

PRAKTISK MILJÖRÄTT
 Tove Skärblom
Linnea Ljung

PRIVATE M&A & INVESTMENTS IN 
GROWTH COMPANIES, GÖTEBORG
Henrik Priwin
Peter Algar
 

PRODUKTIONS- OCH 
FABRIKSLEDNING
Monica Bellgran
Fredrik Persson 

QUALITY MANAGEMENT 4.0
Andreas Odhage
Tomas Holst

RISK MANAGEMENT
Carolina Klin
Mia Falk 

SKADESTÅND & FÖRSÄKRINGSRÄTT
Bengt Bolin

SKATTERÄTT 
Johan Linder Säverman
Victor Palm 

STRAFFRÄTT  
Björn Hurtig
Behrang Eslami

TREASURY MANAGEMENT
Tanja Raassina

TVISTEHANTERING I BYGG- OCH 
ENTREPRENADPROJEKT
Sofia Sandholm
Zakarias Lindqvist

UPPFINNINGAR & PATENTRÄTT
Hanns Hallesius



Våra kurser kommer fortfarande att livestreamas, så att 
du själv kan välja om du vill delta på kursen på plats i 
Stockholm eller online.

Vår uppsättning gör att det är möjligt för dig att delta interaktivt på kursen, så att 
du fortfarande kan vara i med i dialogen både med undervisaren och de andra 
deltagarna, även om du inte är på plats.

Delta fysiskt eller 
streama hemifrån 
– det är upp till digHär är ett urval av de företag som bidrar med 

undervisare till JUC

Dessa verksamheter 
undervisar hos JUC
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Innehåll  
De flesta kommersiella tvister vinns på bevisfrågor och 

inte på rättsfrågor.

Den här kursen fokuserar därför helt på bevisning och 

på hur ombudet ska kunna maximera huvudmannens 

möjligheter till framgång utifrån bevisfrågor. Anslaget 

är helt och hållet praktiskt och vi kommer att belysa 

olika strategier och tillvägagångssätt med exempel 

från verkligheten.  

Kursdeltagarna ska få fördjupade kunskaper om för-

beredelse och genomförande av förhör av såväl egna 

vittnen som motpartens. Sakkunnigbevisningen ges 

eget utrymme.   

Efter kursen har du bättre verktyg att hantera:

• Bevisuppgift (bevis- och förhörstema)

• Bevisbörda, beviskrav och bevisvärde

• Edition

• Förberedelser och förhör av parter och  

faktavittnen samt sakkunniga

• Problem med vittnen (som inte kan/vill med-

verka)

• Nya bevis (efter stupstock, under huvudförhand-

ling/slutförhandling eller under hovrättsprocess) 

Målgrupp
Ombud som processar i domstol och i skiljeförfarande 

i kommersiella tvister.  

Pris 
Kr. 8.900 exkl. moms

Bevisning och förhör i kommersiella tvister 
Få en ökad säkerhet

Anmäl dig via
www.juc.se/BEKOM
Delta på plats i våra lokaler  
eller via livesändning online

Föreläsare
• Magnus Widebeck, dispaschör

• Krister Azelius, advokat och delägare, 

Advokatfirman Vinge

Tid och plats
16 februari 2023 kl. 09:00-16:00
Posthuset 7A, Vasagatan 28

111 20 Stockholm

Nyhet 6 Timmar
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Innehåll  
Kursen ger dig insikt i de centrala villkoren och de 

vanliga strukturerna för investeringar i alternativa 

investeringsfonder i Sverige, Europa och USA.  

Vidare presenteras aktuella trender som påverkar  

fondvillkoren. 

Kursen omfattar olika aspekter kring förhandling av 

villkor för investeringar i alternativa investeringsfonder 

inom bl.a. private equity, fastighet, infrastruktur och 

andra reala tillgångar.

 

På kursen får du:

• Presentation av de vanligen förekommande 

fondstrukturer som används både utomlands och 

i Sverige för illikvida tillgångsslag

• Kartläggning av centrala fondvillkor

• Information om fonders hållbarhetsarbete och 

reglering kring fonders hållbarhets- 

kommunikation

• Tips för förhandling av fondvillkor, sidobrev och 

en effektiv förhandlingsprocess

• Information om trender som påverkar  

fondvillkoren 

Målgrupp
Kursen vänder sig till specialister, portföljförvaltare, 

juridiska rådgivare och bolagsjurister samt chefer som 

arbetar med alternativa investeringar. 

Pris 
Kr. 7.900 exkl. moms

Alternativa investeringsfonder
Nyckelvillkor, överväganden och trender

Föreläsare
• Frida Sander, advokat och partner, 

Wigge & Partners Advokat

• Daniel Elinder, senior counsel, Wigge & 

Partners Advokat

• Marcus Arvidsson, associate, Wigge & 

Partners Advokat

Anmäl dig via
www.juc.se/ALINV

Delta på plats i våra lokaler 
eller via livesändning online

Tid och plats
23 november 2022 kl. 09:00-16:00
Posthuset 7A, Vasagatan 28

111 20 Stockholm

 6 Timmar

https://juc.se/produkter/Bevisning-och-forhor-i-kommersiella-tvister
https://juc.se/produkter/Alternativa-investeringsfonder-nyckelvillkor-overvaganden-och-trender
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Innehåll  
Med utgångspunkt från faktiska case och exempel går 

vi igenom hur man analyserar och värderar bolag, hur 

köpprocessen vanligtvis ser ut, sedvanlig och viktigt 

due diligence, tips och tricks kring taktik och förhand-

ling etc.

Vi granskar några av Nordens bästa förvärvsbolag och 

försöker etablera ”best practice” att ta lärdom från i vår 

strävan att etablera ett recept för hur man blir en M&A 

champion.

På kursen får du:

• Förståelse kring alla stegen i en typisk förvärvs-

process från ax till limpa

• Konkreta förslag och exempel på vad man ska 

granska under due diligence

• Insikter kring hur man kan arbeta med olika typer 

av rådgivare/konsulter för att förenkla processen 

• En gedigen djupdykning i hur man värderar 

privata bolag både i teorin och i praktiken samt 

verktyg att använda vid framtida värderingar

• Flera konkreta tips och tricks kring taktik, strategi 

och förhandling 

Målgrupp
Denna kurs riktar sig till alla typer av deltagare som på 

ett eller annat sätt kommer i kontakt med företags-

förvärv. Det kan vara personer från ledningsgrupper 

som VDar, CFOs, chefsjurister, COOs, men även 

entreprenörer, styrelseproffs och transaktions- 

rådgivare.

Pris 
Kr. 9.900 exkl. moms

Crash course in becoming a M&A champion
Hur man blir bäst på att värdera och köpa privata bolag

Föreläsare
• Douglas von Euler, partner, Access 

Partners

Anmäl dig via
www.juc.se/ CRASHMA
Delta på plats i våra lokaler 
eller via livesändning online

Tid och plats
27 oktober 2022 kl. 09:00-16:00
Posthuset 7A, Vasagatan 28

111 20 Stockholm

 6 Timmar
Innehåll  
På denna kurs får du en överblick över gällande och 

ny lagstiftning och standarder inom sustainability & 

corporate Social Responsibility i internationell kontext.

Du får verktyg för att bättre kunna hantera arbetet 

med praktisk implementering i företag och organisa-

tioner.

Det kommer löpande ny lagstiftning och ämnena på 

kursen kan komma att uppdateras för att kursen ska 

vara så aktuell som möjligt. 

På kursen går vi igenom:

• Överblick över lagar och hållbarhetsbegrepp

• Ny human rights due diligence lagstiftning: Vad 

ska verksamheter vara uppmärksamma på nu?

• Vilken utveckling finns det inom det implemen-

terade EU:s Non-Financial Reporting Directive 

(NFRD) och det nya Corporate Sustainability 

Reporting Directive (CSRD), som är det senast 

föreslagna direktivet och hur påverkar det svensk 

och internationell praxis?

• Praktiska verktyg för att navigera i CSR och håll-

barhetslagstiftningarna i framtiden

Målgrupp
Kursen vänder sig till CSR-ansvariga, bolagsjurister och 

andra som kommer i kontakt med eller har intresse för 

CSR i praktiken. Kursen är särskilt aktuell för dig som 

vill skaffa dig en övergripande bild över hela området.

Pris 
Kr. 7.900 exkl. moms

Uppdateringar på CSR
 Sustainability: From why to how 

Anmäl dig via
www.juc.se/CSR
Delta på plats I våra lokaler  
eller via livesändning online

Föreläsare
• Maria Brask, grundare och partner, 

HuMatuRity

• Morten Lehmann, grundare och ägare, 

Tailwind

 

Kursen hålls på engelska och svenska

Tid och plats
30 november 2022 kl. 09:00-16:00
Posthuset 7A, Vasagatan 28

111 20 Stockholm

 6 Timmar

https://juc.se/produkter/Crash-course-in-becoming-an-MandA-champion
https://juc.se/produkter/Uppdateringar-pa-CSR
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Innehåll  
På kursen kommer vi att diskutera både strategi och 

regler för mångfald och integration och hur företag 

kan skapa en sådan kultur.

Vi går igenom de områden som i praktiken har visat 

sig vara de som ofta innebär utmaningar.

På kursen går vi igenom:

• Dina skyldigheter, due diligence, nödvändiga 

policyer och processer, utbildning, branding och 

förväntningar på ständiga förbättringar

• Gällande och kommande regler och vad det 

betyder för verksamheter

• Egna erfarenheter av global implementering

• Uppdatering om vilka regler som gäller,  

kommande lagstiftning och förväntningar på 

verksamheten 

Målgrupp
Kursen vänder sig till dig som är expert eller ledare 

och arbetar med mångfald och integration. Kursen är 

särskilt relevant för dig som ansvarar för strategin och 

ska bilda dig en överblick över hela området.

Pris 
Kr. 7.900 exkl. moms

Mångfald och integration
Aktuell praxis och nya lagkrav

Föreläsare
• Maria Brask, grundare och partner, 

HuMatuRity

• Morten Lehmann, grundare och ägare, 

Tailwind

Kursen hålls på engelska och svenska

Anmäl dig via
www.juc.se/MÅIN

Delta på plats i våra lokaler 
eller via livesändning online

Tid och plats
1 december 2022 kl. 09:00-16:00
Posthuset 7A, Vasagatan 28

111 20 Stockholm

 6 Timmar
Innehåll  
Kursen går igenom stämmoarbetet i noterade bolag 

– alltifrån förberedelser och kallelse, till medverkan 

vid stämma som ordförande. Delar utgör en grund-

läggande översikt, medan andra delar fördjupar sig i 

några särskilda frågor och innehåller värdefulla 

praktiska tips. Utgångspunkten för kursen är 

årsstämman.

Syftet med denna kurs är att ge en grundläggande 

genomgång av de för bolagsstämmor centrala frågor-

na, med särskild tonvikt på ordförandens roll. Kursen 

är avsedd att utgöra en bra förberedelse för var och en 

som kommer arbeta med vårens stämmor.

Ämnen på kursen:

• Planering

• Krav på kallelsens innehåll

• Kallelseregler

• Uppgifter på hemsidan

•  Stämmomaterial

• Genomförande av beslut i sakfråga 

Målgrupp
Bolagsjurister, advokater och biträdande jurister eller 

andra, t.ex. styrelseledamöter, som har ansvars-

områden i anslutning till bolagsstämma.

Pris 
Kr. 7.900 exkl. moms

Ordförande på bolagsstämma
En praktisk introduktion

Anmäl dig via
www.juc.se/OPB
Delta på plats i våra lokaler  
eller via livesändning online

Föreläsare
• Mattias Anjou, advokat,  

Synch Advokater

Tid och plats
14 februari 2023 kl. 09:00-15:00
Posthuset 7A, Vasagatan 28

111 20 Stockholm

 5 Timmar

https://juc.se/produkter/Mangfald-och-integration
https://juc.se/produkter/Ordforande-pa-bolagsstamma


 21 2120

Innehåll  
Det är inte lätt som ledningsmedlem eller anställd i 

ett börsbolag att göra rätt även om man vill det. Den 

stora mängden regler och utvecklingen av praxis gör 

det svårt att följa och säkerställa att reglerna efter-

levs. I kursen får du en övergripande genomgång 

av börsrättens viktigaste delar. Det blir en grundlig 

genomgång av begreppet ”insiderinformation” och 

du blir uppdaterad om vikten av den senaste praxisen, 

senaste trenderna och kommande börsreglering. Efter 

denna kurs kommer du vara rustad att arbeta med 

grundläggande börsrättsliga frågor.

Kursen innefattar följande delar:

• Introduktion till värdepappersmarknaden

• Noteringskrav på reglerad marknad (börs) och 

handelsplattform

• Svensk kod för bolagsstyrning

• Informationsregler för noterade bolag

• Marknadsmissbruksregler (insiderbrott och olika 

typer av marknadsmanipulation), insynsrap-

portering, upprättande av insynsförteckning 

och insiderförteckning (loggbok) samt regler om 

handelsförbud för personer i ledande ställning 

Målgrupp
Kursen i praktisk börsjuridik riktar sig till praktiker, 

advokater, jurister och andra som till vardags arbetar 

med aktiemarknadsrätt – till exempel i börsbolag, på 

bank och som rådgivare.  

Pris 
Kr. 9.900 exkl. moms

Praktisk börsrätt
 Övergripande helhetsperspektiv på de nya regelverken

Föreläsare
• Torsten Örtengren, partner, FNCA

Anmäl dig via
www.juc.se/PRABÖ

Delta på plats i våra lokaler 
eller via livesändning online

Tid och plats
25 november 2022 kl. 09:00-14:00
Posthuset 7A, Vasagatan 28

111 20 Stockholm

 6 Timmar
Innehåll  
Fokus kommer att läggas på skadeståndsansvar, men 

även vissa frågor rörande straff- och disciplinansvar 

kommer att beröras. 

Kursen har tre delar där det inledande passet ägnas åt 

allmänna frågor om ansvarsgrund, skada och 

kausalitet. Under pass två behandlas vissa typiska an-

svarsscenarion. Det tredje passet behandlar ansvars-

försäkring, friskrivningar och andra sätt att adressera 

risker i rådgivande verksamhet. Bevisfrågor finns med 

som ett tema genom hela kursen. 

Syftet är att ge deltagarna en bred och gedigen förstå-

else för de olika frågor som aktualiseras vid bedöm-

ning av rådgivares ansvar. 

Målgrupp
Kursen riktar sig främst till advokater, biträdande juri-

ster och revisorer samt till bolags- och försäkringsju-

rister med inriktning på ansvarsfrågor, men även till 

finansiella rådgivare, försäkringsförmedlare och andra 

konsulter i rådgivande roller. 

Pris 
Kr. 7.900 exkl. moms

Rådgivaransvar
Få en fördjupad förståelse för riskerna 

Anmäl dig via
www.juc.se/RÅDAN
Delta på plats I våra lokaler  
eller via livesändning online

Föreläsare
• Andreas Eriksson, advokat och partner, 

TIME DANOWSKY Advokatbyrå

Tid och plats
24 april 2023 kl. 09:00-16:00
Posthuset 7A, Vasagatan 28

111 20 Stockholm

Nyhet 6 Timmar

https://juc.se/produkter/Praktisk-borsratt
https://juc.se/produkter/Radgivaransvar
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Innehåll  
På denna kurs får du ett övergripande helhetsper-

spektiv på de nya regelverken disclosureförordningen, 

Taxonomiförordningen och ändringarna i den sektors-

specifika lagstiftningen. Du får även en genomgång av 

produktmallarna från EU-kommissionen och de övriga 

offentlighetskrav som träder i kraft vid årsskiftet 

2022/2023 så att du är förberedd i ditt arbete.

På kursen får du:

• En genomgång av de nya krav som ställs på ka-

pitalförvaltare och hur bland annat implemente-

ringsarbetet och kontrollarbetet kan genomföras 

för att minska de regulatoriska riskerna som följer 

av de nya reglerna

• En sammanställning över hur reglerna hänger 

ihop och varför det påverkar din verksamhet

• En checklista på vad som behöver göras, när och 

hur  

Målgrupp
Kursen vänder sig bland annat till dig som arbetar 

med regelefterlevnad som exempelvis compliance 

officer, eller med frågor relaterade till hållbarhet som 

Sustainability Officer eller hållbarhetsansvarig samt till 

dig som i allmänhet söker en ökad insikt och förståelse 

kring de regelverk inom Sustainable Finance som gäl-

ler för bland annat kapitalförvaltare.

Pris 
Kr. 7.900 exkl. moms

Sustainable finance
Övergripande helhetsperspektiv på de nya regelverken

Föreläsare
• Mikaela Reinhammar, advokat, Advokat-

firman Cederquist

Anmäl dig via
www.juc.se/SUSFIN

Delta på plats I våra lokaler 
eller via livesändning online

Tid och plats
15 november 2022 kl. 09:00-14:00
Posthuset 7A, Vasagatan 28

111 20 Stockholm

 4 Timmar
Innehåll  
Under två hela kursdagar får du en grundlig introduk-

tion till den arbetsrättsliga lagstiftningen och vad som 

gäller inför, under och i samband med avslut av anstäl-

lningen. Anställningsförhållandets olika faser har olika 

utmaningar och regler som en arbetsrättsjurist måste 

vara väl förtrogen med. Kursen fokuserar på hur du 

mot bakgrund av de juridiska regelverken ska hantera 

dessa arbetsrättsliga frågor i praktiken.

På kursen får du:

• Introduktion till arbetsrätten

• Arbetsrättsliga frågor i samband med rekrytering

• Ingående av anställningsavtal och grundläg-

gande krav i anställningen

• Att hantera problem i anställningsförhållandet

• Särskilt om bristande prestationer

• Uppsägningar av personliga skäl och pga arbets-

brist 

Målgrupp
Kursen vänder sig till jurister som arbetar med arbets-

rättsliga frågor – exempelvis  advokater och biträdan-

de jurister, förhandlare och jurister på arbetsgivar- el-

ler arbetstagarorganisationer samt arbetsrättsjurister i 

privat sektor.

Pris 
Kr. 15.800 exkl. moms

Arbetsrätt i praktiken
Arbetsrättsliga frågor i den dagliga verksamheten

Anmäl dig via
www.juc.se/ARSTP
Delta på plats I våra lokaler  
eller via livesändning online

Föreläsare
• Jenny Hellberg, advokat och partner, 

Elmzell Advokatbyrå

• Petter Wenehult, advokat och partner, 

Elmzell advokatbyrå

Tid och plats
12-13 oktober 2022 kl. 09:00-16:00
Posthuset 7A, Vasagatan 28

111 20 Stockholm

 6 Timmar  12 Timmar

https://juc.se/produkter/Sustainable-Finance
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Innehåll  
Kursens huvudfokus är på den arbetsrättsliga regle-

ring som särskilt gäller för den statliga arbetsgiva-

ren. Även om staten som arbetsgivare på senare år 

närmat sig arbetsgivare inom andra sektorer återstår 

fortfarande en del statlig särreglering, denna kommer 

vi att gå igenom under dagen. Delar av väsentlig 

arbetsrättslig lagstiftning som gäller alla arbetsgivare, 

oavsett sektor, kommer också att beröras.

Kursen ger grundläggande kunskaper om de arbets-

rättsliga regler som gäller inom statlig sektor och hur 

dessa bestämmelser ska tillämpas.

På kursen får du kunskaper om:

• Förhandlingsskyldighet och förhandlingsrätt

• MBL och samverkansavtal

• Tvister

• Att ingå statlig anställning

• Arbetsskyldighetens omfattning

• Regler om disciplinpåföljd

• Avslut av anställning 

Målgrupp
Kursen är en grundkurs och vänder sig till jurister 

samt personalchefer, HR-specialister/handläggare 

och chefer med personalansvar. Även företrädare för 

arbetstagarorganisationer verksamma inom statlig 

sektor har behållning av kursen.

Pris 
Kr. 7.900 exkl. moms

Arbetsrätt ur ett statligt perspektiv
Hur ska bestämmelserna tillämpas?

Föreläsare
• Stefan Lagervall, arbetsrättsjurist,  

Kungliga Tekniska Högskolan

Anmäl dig via
www.juc.se/ARBSTP

Delta på plats I våra lokaler 
eller via livesändning online

Tid och plats
19 oktober 2022 kl.09:00-16:00  
Posthuset 7A, Vasagatan 28

111 20 Stockholm

Nyhed 6 Timmar
Innehåll  
På denna kurs går vi igenom samtliga nya regler i LAS. 

Vi går bland annat igenom:

• Det nya regelverket kring anställningsskydd, 

omställnings- och kompetensstöd

• Anställningens ingående

• Anställda som undantas från LAS

• Anställningsformer – tillåtlighet, begränsningar, 

fördelar/nackdelar med olika anställningsformer

• Uppsägning: saklig grund kontra det nya  

begreppet sakliga skäl

• Omplaceringsskyldighet, arbetsbrist kontra 

personliga skäl

• Förhandlings- och överläggningsskyldighet.

Betydelsen av varningar

• Formalia: Vad gäller under uppsägningstiden? 

Går det att säga upp pga sjukdom?

• Turordningsreglerna i LAS - nyheter. Lagen om 

anställningsfrämjande åtgärder. Företrädesrätt till 

återanställning

• Avskedande: Laga grund, rättsverkningar, över-

läggningsskyldighet, formalia

• Tvister om ogiltighet av uppsägning eller 

avskedande:  Vad gäller framgent under tvistens 

pågående?

Målgrupp
Advokater, ombudsmän, HR-personer, företagsledare 

och andra som arbetar med LAS i vardagen och vill 

kunna arbeta effektivt med nyheterna i  lagen. 

Pris 
Kr. 8.900 exkl. moms

Nya LAS
Den nya anställningsskyddslagstiftningen

Anmäl dig via
www.juc.se/NYLAS
Delta på plats I våra lokaler  
eller via livesändning online

Föreläsare
• Stefan Flemström, advokat och inneha-

vare, Advance Advokatbyrå

• Louise D'Oliwa, advokat och grundare, 

Advokatbyrån D'Oliwa

Tid och plats
22 november 2022 kl. 09:00-16:00
Posthuset 7A, Vasagatan 28

111 20 Stockholm

 6 Timmar

https://juc.se/produkter/Arbetsratt-ur-ett-statligt-perspektiv
https://juc.se/produkter/Nya-LAS
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Innehåll  
Syftet med utbildningen är att ge grundläggande 

kunskap om de krav som genom MBL ställs på fram-

förallt arbetsgivaren. Vidare avhandlas avgörande 

rättsfall som tydliggör vilka regler parterna har att för-

hålla sig till och konsekvenser av att bryta mot dessa. 

Mot slutet av kursdagen går vi in på vad som är bra att 

tänka på vid en förhandlingssituation.

På kursen får du kunskaper om:

• Förhandlingsskyldighet och förhandlingsrätt

• Intressetvister och rättstvister och skillnaden 

dem emellan

• Kollektivavtalsförhandlingar

• MBL:s förhandlingsordning

• Fackliga tolkningsföreträden

• Förskottssemester

• Skadeståndsregleringen i MBL 

Målgrupp
Kursen är en grundkurs och vänder sig till jurister 

samt personalchefer, HR-specialister/handläggare 

och chefer med personalansvar. Även företrädare för 

arbetstagarorganisationer har behållning av kursen. 

Pris 
Kr. 7.900 exkl. moms

MBL och tips vid arbetsrättsliga förhandlingar
Vilka krav ställs på arbetsgivaren?

Föreläsare
• Stefan Lagervall, arbetsrättsjurist,  

Kungliga Tekniska Högskolan

Anmäl dig via
www.juc.se/MBL

Delta på plats I våra lokaler 
eller via livesändning online

Tid och plats
16 november 2022 kl. 09:00-16:00
Posthuset 7A, Vasagatan 28

111 20 Stockholm

 6 Timmar
Innehåll  
Kursen går på djupet med de områden av semester- 

lagen som har visat sig ge flest utmaningar och frågor 

för praktisk hantering.

 

Under kursen kommer du att vara rustad på ett  

praktiskt sätt för att kunna lösa de många problem 

som uppstår till följd av semesterreglerna, inklusive  

utmaningar i samband med anordnande och avveck-

ling av semester.

 Även praktiska ärenden om uppsägning och semester 

kommer att ses över.

Kursen behandlar bland annat:

• Tillämpningsområden

• Semidispositiva bestämmelser

• Lagstadgad semester

• Kollektivavtalad semester

• Individuellt avtalad semester

• Förskottssemester

• Semesterår och intjänandeår enligt lag och enligt 

avtal

• Olika typer av semesterförmåner 

Målgrupp
Kursen vänder sig till jurister och andra som arbetar 

med semesterlagen både inom det privata  

näringslivet, inom offentlig sektor och inom  

yrkesorganisationer.  

Pris 
Kr. 7.900 exkl. moms

Semesterlagen på djupet
Genomgång av de vanligaste utmaningarna

Anmäl dig via
www.juc.se/SELAG
Delta på plats I våra lokaler  
eller via livesändning online

Föreläsare
• Stefan Flemström, advokat och  

innehavare, Advance Advokatbyrå

Tid och plats
7 mars 2023 kl. 09:00-16:00
Posthuset 7A, Vasagatan 28

111 20 Stockholm

 6 Timmar
Innehåll  
Syftet med utbildningen är att ge grundläggande 

kunskap om de krav som genom MBL ställs på fram-

förallt arbetsgivaren. Vidare avhandlas avgörande 

rättsfall som tydliggör vilka regler parterna har att för-

hålla sig till och konsekvenser av att bryta mot dessa. 

Mot slutet av kursdagen går vi in på vad som är bra att 

tänka på vid en förhandlingssituation.

På kursen får du kunskaper om:

• Förhandlingsskyldighet och förhandlingsrätt

• Intressetvister och rättstvister och skillnaden 

dem emellan

• Kollektivavtalsförhandlingar

• MBL:s förhandlingsordning

• Fackliga tolkningsföreträden

• Förskottssemester

• Skadeståndsregleringen i MBL 

Målgrupp
Kursen är en grundkurs och vänder sig till jurister 

samt personalchefer, HR-specialister/handläggare 

och chefer med personalansvar. Även företrädare för 

arbetstagarorganisationer har behållning av kursen. 

Pris 
Kr. 7.900 exkl. moms

MBL och tips vid arbetsrättsliga förhandlingar
Vilka krav ställs på arbetsgivaren?

Föreläsare
• Stefan Lagervall, arbetsrättsjurist,  

Kungliga Tekniska Högskolan

Anmäl dig via
www.juc.se/MBL

Delta på plats I våra lokaler 
eller via livesändning online

Tid och plats
16 november 2022 kl. 09:00-16:00
Posthuset 7A, Vasagatan 28

111 20 Stockholm

 6 Timmar

https://juc.se/produkter/Semesterlagen-pa-djupet
https://juc.se/produkter/MBL-och-tips-vid-arbetsrattsliga-forhandlingar
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Innehåll 
Upphandlingsområdet förändras ständigt. På denna 

kursen får du därför en grundlig genomgång av den 

senaste praxisen rörande offentlig upphandling, 

senaste nytt från Högsta Förvaltningsdomstolen (HD) 

och EU domstolen så att du håller dig uppdaterad. 

Vi går igenom de rättsfall som du som praktiker måste 

känna till.

 

Kursen riktar sig till erfarna upphandlingsutövare och 

rådgivare. Syftet är att utmana och uppdatera dig om 

det senaste nyheterna inom upphandlingsrätten.

Målgrupp
Advokater, jurister, upphandlingschefer och 

anbudschefer.

Pris 

Kr. 7.900 exkl. momsNyhet

Den senaste praxisen inom offentlig upphandling
En grundlig genomgång

Anmäl dig via
www.juc.se/PRAOU
Delta på plats I våra lokaler  
eller via livesändning online

Föreläsare
• Eva-Maj Mühlenbock, advokat och 

partner, Cirio Advokatbyrå

• Ellen Hausel Heldahl, projektledare, 

Svenskt Näringsliv

Tid och plats
25 oktober 2022 kl. 09:00-13:30
Posthuset 7A, Vasagatan 28

111 20 Stockholm

 3 Timmar
Innehåll  
I en förhandling är det ett mål att nå fördelaktig öve-

renskommelse. Genom att lägga en väl genomtänkt 

strategi inför förhandlingen har du bättre förutsätt-

ningar nästa gång du hamnar i en svår förhandlings-

situation.

Tyngdpunkten i kursen är förhandlingar om indivi-

duell anställning och kollektivavtal. Utifrån specifika 

förhandlingssituationer ses olika förhandlingsstrate-

gier över. Du får kunskap och praktiska verktyg för att 

hantera tvister på arbetsplatsen.

Kursen behandlar bland annat:

• Förhandingsskyldighet vid rättstvister

• Lönetvister

• Tvist om arbetsskyldighet

• Tvist om tystnadsplikt

• Tvister om semester

• Tvister om uppsägningar och avsked

• Betydelsen av en god retorik 

Målgrupp
Kursen vänder sig till advokater, jurister, konsulter och 

handläggare inom företag, fackföreningar, arbetsgiva-

rorganisationer, kommuner och andra som vill höja sin 

kompetens i att förhandla tvister på arbetsplatsen. 

Pris 
Kr. 7.900 exkl. moms

Tvister och förhandlingar på arbetsplatsen
Regelverk, taktik och retorik

Föreläsare
• Stefan Flemström, advokat och inneha-

vare, Advance Advokatbyrå

Anmäl dig via
www.juc.se/TVARB

Delta på plats I våra lokaler 
eller via livesändning online

Tid och plats
22 februari 2023 kl. 09:00-16:00
Posthuset 7A, Vasagatan 28

111 20 Stockholm

 6 Timmar

https://juc.se/produkter/Den-senaste-praxisen-inom-offentlig-upphandling
https://juc.se/produkter/Tvister-och-forhandlingar-pa-arbetsplatsen
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Innehåll  
EU har tagit fram nya riktlinjer som rör vertikala avtal, 

t.ex. distributionsavtal. Vi kommer att gå igenom 

regelverket för vertikala avtal, med särskilt fokus på 

vad som är nytt och hur det kan komma att påverka 

företag som t.ex. är eller använder distributörer och 

mellanhänder.

Nya regler gäller för verksamhet på nätet, dels genom 

en förordning om en inre marknad för digitala tjänster 

(rättsakten om digitala tjänster) och om ändring av 

direktiv 2000/31/EG (Digtial Services Act - DSA). Vi 

kommer gå igenom vad dessa regler kan innebära för 

de digitala marknaderna, och hur regelverken kommer 

att påverka företag med verksamhet på internet.

På kursen får du:

• Kunskap att rättsligt hantera de utmaningar du 

står inför vid distribution av varor och tjänster, 

samt er verksamhet på internet

• En förståelse för vad de nya reglerna syftar till, 

och hur de praktiskt kan påverka din  

affär

• Uppdatering av gällande rätt och eventuellt  

kommande reglering/lagar 

Målgrupp
Bolagsjurister, jurister vid branschföreningar, advo-

kater, biträdande jurister samt affärsutvecklare och 

avtalsansvariga för försäljning online.

Pris 
Kr. 7.900 exkl. moms

Nya regler om vertikala avtal
Kommissionens nya gruppundantag för vertikala avtal

Föreläsare
• Manne Bergnehr, advokat och  

delägare, Hellström Advokatbyrå 

• Anna Fernqvist Svensson, advokat och 

delägare, Hellström Advokatbyrå

Anmäl dig via
www.juc.se/VERAV

Delta på plats I våra lokaler 
eller via livesändning online

Tid och plats
15 november 2022 kl. 09:00-16:00
Posthuset 7A, Vasagatan 28

111 20 Stockholm

 6 Timmar
Innehåll  
Under kursen får du kunskap om de mest centrala 

regelverken för kapitalförvaltare och de olika typer 

av fonder som förvaltas. Vidare berörs även kom-

mersiella frågeställningar som kapitalförvaltare ställs 

inför exempelvis vid etablering av en fond och val av 

målgrupp av investerare. 

På kursen får du bland annat:

• Kunskap i de tillämpliga regelverken på euro-

peisk och nationell nivå samt genomgång av 

centrala definitioner

• Kunskap i de tillståndspliktiga förutsättningarna 

för tillstånd avseende olika typer av fonder och 

förvaltare 

• Kunskap om vilka krav på hållbarhetsinformation 

som uppställs

• Kunskap om hur Finansinspektionen bedriver sin 

tillsyn av olika kategorier av förvaltare 

Målgrupp
Personer som på olika sätt arbetar med fråge-

ställningar rörande fonder och fondförvaltning eller 

som annars behöver ha förståelse för regelverket, 

såsom styrelsemedlemmar och ledande befattnings-

havare i kapitalförvaltningsbolag, advokater, jurister, 

compliance officers, risk managers och internrevisorer. 

Pris 
Kr. 9.900 exkl. moms

Regelverket för fondförvaltare
En genomgång av etablerings- och tillsynsfrågor

Anmäl dig via
www.juc.se/REGEL 
Delta på plats I våra lokaler  
eller via livesändning online

Föreläsare
• Björn Wendelby, advokat och partner, 

Harvest Advokatbyrå

• Per Josephson, associate, Harvest 

Advokatbyrå

Tid och plats
12 oktober 2022 kl. 09:00-16:00
Posthuset 7A, Vasagatan 28

111 20 Stockholm

 6 Timmar

https://juc.se/produkter/Nya-regler-om-vertikala-avtal
https://juc.se/produkter/Regelverket-for-fondforvaltare
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Innehåll  
Vi går igenom domstolsprocessen steg för steg och 

jämför likheter och skillnader mellan olika 

familjerättsliga mål och ärenden som handläggs i 

allmän domstol.

Vad skiljer t.ex. ett mål om underhållsbidrag från ett 

mål om vårdnad/boende/umgänge? Kan man yrka 

kvarboenderätt i ett vårdnadsmål? Behövs det en 

vårdnadsutredning om det finns en BBIC-utredning? 

Kan man begära hur mycket som helst i underhålls-

bidrag? Kan man framställa nya yrkanden i hovrätten?

På kursen får du:

• En grundläggande genomgång av vilka frågor 

som kan tas upp inom ramen för olika mål

• En genomgång av hur domstolsprocessen går 

till. Ansvarsfördelningen mellan ombud, domstol 

och andra aktörer exempelvis familjerätt. 

• En genomgång av andra aktörers ansvar och roll, 

t.ex. familjerätt, socialtjänst och försäkringskassa

• Taktiska överväganden – inledande och löpande 

rådgivning

Målgrupp
Kursen riktar sig till jurister och advokater med lite 

mindre erfarenhet av domstolsprocessen, till dig som 

vill få en bättre förståelse och struktur för den  

processuella delen av familjerätten för att kunna  

vägleda din klient bättre. 

Pris 
Kr. 7.900 exkl. moms

Familjerätt
Processteknik och taktik

Föreläsare
• Eva Möller, advokat, Advokatfirman Eva 

Möller

Anmäl dig via
www.juc.se/FARÄTT

Delta på plats I våra lokaler 
eller via livesändning online

Tid och plats
24 oktober 2022 kl. 09:00-16:00
Posthuset 7A, Vasagatan 28

111 20 Stockholm

 6 Timmar
Innehåll  
Som kursdeltagare kommer du att få en strukturerad 

överblick över regelverket och vi kommer också  

tillsammans att gå igenom praktiska tillämpnings-

uppgifter för att öva våra färdigheter. Efter kursen

kommer du att veta var en internationellt ekonomiskt 

familjerättslig tvist kan slitas, vilken lag som kommer 

att tillämpas och att inte glömma den viktigaste 

frågan; nämligen den om erkännande och

verkställighet.

På kursen får du:

• En strukturerad överblick över ett komplicerat 

regelverk

• Lära dig vad du ska tänka på när du skriver ett 

äktenskapsförord när det finns en koppling till ett 

annat land

• Lära dig när en svensk bodelningsförrättare 

kan utses? Och kommer hans/hennes beslut att 

kunna verkställas utomlands?

• Veta att det där med underhåll till f.d. make i 

många länder handlar om stora belopp och inte 

är som i Sverige. 

Målgrupp
Praktiskt verksamma jurister och advokater med  

inriktning mot familjerätt som vill ta sig an klienter 

med en internationell anknytning. Marknaden är stor 

och (än så länge) är konkurrensen inte särskilt hård.

Pris 
Kr. 9.900 exkl. moms

Internationell ekonomisk familjerätt
Bodelning och underhåll till make

Anmäl dig via
www.juc.se/IEFA
Delta på plats I våra lokaler  
eller via livesändning online

Föreläsare
• Michael Hellner, professor i  

internationell privat- och processrätt, 

Stockholms universitet

Tid och plats
21 november 2022 kl. 09:00-16:00
Posthuset 7A, Vasagatan 28

111 20 Stockholm

 6 Timmar

https://juc.se/produkter/Familjeratt
https://juc.se/produkter/Internationell-ekonomisk-familjeratt
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Innehåll  
Kursen genomgår familjerättsliga handlingar såsom 

äktenskapsförord, samboavtal och testamenten som 

kan leda till tolkningssvårigheter och medföra förö-

dande konsekvenser för klienten. 

Det finns stora risker att man som ombud missar 

viktiga frågeställningar vid klientmöten, upprättar 

ofullständiga och i vissa fall otydliga handlingar eller 

inte ger korrekt rådgivning, vilket kan leda till onödiga 

tvister om handlingarnas giltighet och tolkning.

På kursen får du:

• Kunskap att rättsligt hantera de utmaningar du 

står inför vid rådgivning, upprättande och tolk-

ning av familjerättsliga handlingar

• Praktiska tips att tänka på vid upprättande av 

familjerättsliga handlingar

• Genomgång av gällande rätt och praxis 

Målgrupp
Jurister och advokater som arbetar med familjerätt. 

Som deltagare bör du ha tidigare erfarenhet av arbete 

med rådgivning och upprättande av familjerättsliga 

handlingar.

Pris 
Kr. 7.900 exkl. moms

Upprättande av familjerättsliga handlingar
Genomgång av gällande rätt och praxis

Föreläsare
• Caroline Elander Knip, grundare och 

partner, Elander Advokatbyrå

• Martina Fältén, advokat, Elander  

Advokatbyrå

Anmäl dig via
www.juc.se/FAMHA

Delta på plats I våra lokaler 
eller via livesändning online

Tid och plats
18 april 2022 kl. 09:00-16:00
Posthuset 7A, Vasagatan 28

111 20 Stockholm

 6 Timmar
Innehåll  
På kursen får du som kursdeltagare kunskaper i att 

hantera ökade kostnader och förseningar i  

entreprenader utifrån standardavtalen AB 04  

(utförandeentreprenad) och ABT 06  

(totalentreprenad). 

Du får ökade insikter kring hur situationen kan  

hanteras genom att teori varvas med diskussioner och 

erfarenhetsutbyte, med såväl föreläsare som andra 

deltagare.

På kursen får du:

• Bakgrund kring situationen med ökade priser 

och brist på material och varor i entreprenader

• Genomgång av bestämmelsen i AB 04 / ABT 

kring ändring av kontraktssumman till följd av 

ökade material- och råvarupriser

• Genomgång av utredning och underlag som kan 

krävas vid krav på prisjustering resp. hinder

• Insikter kring hur du proaktivt kan hantera risker 

för ökade kostnader och förseningar 

Målgrupp
Denna kurs riktar sig till advokater, jurister,  

upphandlare, projektledare och andra som hanterar 

konsekvenser i tid och kostnader till följd av råvaru-

brist och ökade materialkostnader i entreprenader.  

Pris 
Kr. 7.900 exkl. moms

Entreprenadrätt
Råvarubrist och ökade materialkostnader

Anmäl dig via
www.juc.se/RÅVAR
Delta på plats I våra lokaler  
eller via livesändning online

Föreläsare
• Sofia Sandholm, advokat, Werks  

Advokater

Tid och plats
25 oktober kl. 11:30-15:30
Posthuset 7A, Vasagatan 28

111 20 Stockholm

 3 TimmarNyhet

https://juc.se/produkter/Upprattande-av-familjerattsliga-handlingar
https://juc.se/produkter/Entreprenadratt
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Innehåll  
På denna kurs får du som är på leverantörssidan lära 

dig att undvika vanliga fällor med FIDIC och du som är 

på beställarsidan lära dig vilka fördelar du får av FIDIC 

jämfört med de svenska standardavtalen.

Kursen är uppdelad i ett förmiddagspass och ett efter-

middagspass. Deltagare kan välja att gå ett av dessa 

pass eller båda. Deltagare som bara går eftermiddags-

passet bör dock ha viss grundläggande kunskap om 

FIDIC.

Förmiddagspasset kommer att ge grundläggande 

kunskap om viktiga principer i FIDIC och beskriva hur 

FIDIC skiljer sig åt i jämförelse med svenska avtal för 

industriella- och kraftanläggningar som ABA 99.

Målgrupp
Målgruppen för kursen är försäljningsingenjörer, 

inköpare och projektledare i stora industri – och  

kraftbolag samt bolagsjurister hos samma bolag. 

Dessutom vänder sig kursen till advokater och andra 

jurister som arbetar med inriktning mot industriella 

anläggningsleveranser och kraftverksprojekt.

Pris 
Kr. 7900 exkl. moms för halvdag
Kr. 9900 exkl. moms för heldag

FIDIC avtalen
Det mest använda standardavtalet för industriella anläggningar

Föreläsare
• Per Mildner, parter och advokat,  

Advokatfirman Lindahl

Anmäl dig via
www.juc.se/FIDIC

Delta på plats I våra lokaler 
eller via livesändning online

Tid och plats
12 oktober 2022 kl. 08:30-12:00 och  
kl. 13:00-16:30
Posthuset 7A, Vasagatan 28

111 20 Stockholm

 7 Timmar
Innehåll  
Genom denna introduktionskurs får du som inte  

arbetat så mycket med entreprenadjuridiken tidigare 

de grundläggande kunskaper som krävs för att  

orientera dig i området och hantera de vanligaste 

juridiska frågeställningar som uppkommer i ett bygg-

projekt. 

På kursen får du som kursdeltagare grundläggande 

kunskaper till entreprenadrätt med fokus på standar-

davtalen AB 04 (utförandeentreprenad) och ABT 06 

(totalentreprenad). Under dagen kommer teori att 

varvas med praktiska övningar. 

På kursen går vi igenom: 

• Bakgrund och introduktion till entreprenadrätten

• Kontraktsarbetenas omfattning 

• ÄTA-arbeten 

• Tider, hinder och forcering  

• Ansvar

• Besiktning

• Hävning och avbrytande av arbeten

Målgrupp
Jurister och advokater.

Pris 
Kr. 7.900 exkl. moms

Introduktion till entreprenadrätten
Grundkurs med fokus på standardavtalen AB 04 och ABT 06

Anmäl dig via
www.juc.se/INTROE
Delta på plats I våra lokaler  
eller via livesändning online

Föreläsare
• Sofia Sandholm, advokat, Werks  

Advokater

Tid och plats
8 november 2022 kl: 09:00-16:00
Posthuset 7A, Vasagatan 28

111 20 Stockholm

 6 Timmar

https://juc.se/produkter/FIDIC-Formiddagspass
https://juc.se/produkter/Introduktion-i-entreprenadratt
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Innehåll  
Kursen beskriver fastighetsköpets former med särskild 

inriktning mot lagfart. Punkter som kommer att 

behandlas är: 

• Köpekontrakt och köpebrev

• Nyttan med lagfart 

• Ansökan

• Inskrivningsmyndighetens hantering 

• Lagfartskapning

• Plikten att söka lagfart

• Fastighetsreglering i stället för lagfart

 

På kursen får du nödvändiga kunskaper för att hantera 

fastighetsköp och för att kunna välja de bästa ekono-

miska lösningarna. 

• Relevant lagstiftning presenteras

• Betydelsefulla och ofta åberopade rättsfall gås 

igenom

• Risker vid fastighetsköp analyseras

Målgrupp
Kursen är till nytta för dem som företräder företag eller 

klienter vid köp av fastigheter. Hit hör ansvariga på 

bygg- och fastighetsbolag, liksom advokater, andra 

jurister och konsulter. Kursen är värdefull även för dem 

som arbetar med fastigheter på kommuner.

Pris 
Kr. 8.900 exkl. moms

Lagfart och fastighetsköp
Så kan du välja de bästa ekonomiska lösningarna

Föreläsare
• Ulf Jensen, professor emeritus, Lunds 

universitet

Anmäl dig via
www.juc.se/LAFA

Delta på plats I våra lokaler 
eller via livesändning online

Tid och plats
12 januari 2023 kl. 09:00-16:00
Posthuset 7A, Vasagatan 28

111 20 Stockholm

 6 Timmar
Innehåll  
Kursen behandlar de frågeställningar som uppkom-

mer för parterna i samband med störningar i entrepre-

nader, med särskilt fokus på en praktisk tillämpning av 

reglerna.

Kursen behandlar även vilka underrättelsekrav som är 

viktiga att ha i åtanke. Vidare ges deltagarna handfasta 

råd rörande dokumentation av uppkomna störningar 

som kan vara helt avgörande i en eventuell tvist 

angående ett störningskrav.

För att illustrera bestämmelsernas tillämpning på ett 

pedagogiskt sätt innehåller utbildningen praktikfall, 

där verkliga exempel diskuteras utifrån reglerna om 

störningar. 

Målgrupp
Kursen riktar sig till såväl advokater och jurister som 

arbetar som arbetar med entreprenadrätt, som  

praktiskt verksamma aktörer i bygg- och anläggnings-

branschen, t.ex. projektledare, platschefer och andra 

som kan tänkas komma i kontakt med störningar.

Pris 
Kr. 7.900 exkl. moms

Störningar i entreprenader
Få en fördjupad förståelse

Anmäl dig via
www.juc.se/STIEN
Delta på plats I våra lokaler  
eller via livesändning online

Föreläsare
• Jasdeep Singh, advokat, MAQS  

Advokatbyrå

Tid och plats
27 oktober 2022 kl. 09:00-16:00
Posthuset 7A, Vasagatan 28

111 20 Stockholm

6 TimmarNyhet

https://juc.se/produkter/Lagfart-och-fastighetskop
https://juc.se/produkter/Storningar-i-entreprenader
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Innehåll  
Advokatens och domstolens resurser används inte 

alltid optimalt i personskademål och det finns stora 

möjligheter att förbereda och driva målen med större 

fokus. 

Kursen ger dig en unik möjlighet att förbättra din 

prestation i personskademål då kursen kommer att ge 

dig perspektiv på hur personskadeärenden bedrivs 

optimalt – sett från både den verksamma advokaten 

och domaren. 

Ämnen på kursen:

• Upprättande av stämningsansökan, förberedelse 

inför rättegången och belysning av grunder och 

omständigheter - vilken betydelse har det för 

domstolens "första intryck"? 

• Processföring - domarens roll - parternas  

förväntningar - vad kan "krävas" av domstolen 

och parterna?

• Möjligheter till förlikning – när görs detta bäst i 

processen och vilken är domstolens roll? 

• Bevisning - vittnesmål och skriftlig bevisning -  

vilken vikt lägger domstolen på de enskilda  

bevisen - är de nödvändiga mot bakgrund av 

detta? 

Advokatens sakframställan, presentationen - "den 

goda historien" – vad bör belysas? 

Målgrupp
Målgruppen är alla jurister som för personskaderätts-

mål i domstol.

Pris 
Kr. 8.900 exkl. moms

Domaren och den verksamma advokaten
Synpunkter på personskademål

Anmäl dig via
www.juc.se/SYNP
Delta på plats I våra lokaler  
eller via livesändning online

Föreläsare
• Anders Dereborg, lagman, Attunda 

Tingsrätt

• Joakim Jäderström, advokat och  

partner, Legare Advokatbyrå

Tid och plats
20 oktober kl. 09:00-16:00
Posthuset 7A, Vasagatan 28

111 20 Stockholm

 6 Timmar



 43 4342

Innehåll  
Kursen innefattar en fördjupad genomgång av 

tolkningsprinciper avseende försäkringsvillkor och 

hur dessa förhåller sig till allmänna avtalsrättsliga 

tolkningsprinciper. Kursen behandlar bland annat hur 

försäkringsavtalslagens bestämmelser inverkar vid 

tolkningen av villkor, innebörden av försäkrings-

rättsliga begrepp, tolkning avseende särskilda för-

säkringstyper samt tolkningsfrågor rörande  

försäkringar med internationell anknytning.  

Kursen innefattar även en fördjupad genomgång av 

aktuell rättspraxis avseende tolkning av försäkrings-

villkor samt frågeställningar avseende bevisbörda, 

beviskrav och skadereglering relaterade till  

villkorstolkning. 

Ämnen som behandlas:

• Särskilda tolkningsfaktorer för försäkringsvillkor 

• Innebörden av försäkringsrättsliga begrepp 

• Tolkningsfrågor avseende särskilda  

försäkringstyper 

• Tolkning av internationella försäkringsvillkor och 

försäkringar med internationell anknytning 

Målgrupp
Kursen riktar sig till samtliga som i sitt arbete kommer 

i kontakt med tolkning och tillämpning av försäkrings-

villkor, så som exempelvis underwriters, försäkrings-

förmedlare, skadereglerare, produktutvecklare, 

försäkringsjurister, bolagsjurister och risk managers.  

Pris 
Kr. 8.900 exkl. moms

Tolkning av försäkringsvillkor
En fördjupningskurs

Föreläsare
• Fredrik Seemann, advokat och partner, 

Norelid Advokatbyrå

• Johanna Eriksson, biträdande jurist, 

Norelid Advokatbyrå

Anmäl dig via
www.juc.se/FÖVIL

Delta på plats I våra lokaler 
eller via livesändning online

Tid och plats
20 oktober 2022 kl. 09:00-16:00 
Posthuset 7A, Vasagatan 28

111 20 Stockholm

 6 Timmar
Innehåll  
Kursen är en försäkringsavtalsrättslig nyhetsdag där 

kursdeltagaren får  kunskap om utveckling och ten-

denser inom svensk försäkringsavtalsrätt. 

Kursdeltagaren får en djupare inblick i den senaste 

tidens rättspraxis från Högsta domstolen, men även 

inblick i andra tendenser på området, framförallt inom 

kommersiell försäkring. Frågor som tas upp är 

exempelvis direktkrav, dolda handlingsklausuler, 

bevisbördefrågor samt de s.k. krigsundantags-

villkoren; gamla och lite bortglömda 

skadeförsäkringsvillkor som i dag eventuellt kan 

komma att aktualiseras allt mer. 

Målgrupp
Kursen är en nyhetsdag och riktar sig till advokater, 

skadereglerare eller andra jurister som är intresserad 

av kommersiell skadeförsäkringsrätt.

Pris 
Kr. 7.900 exkl. moms

Försäkringsavtalsrättsliga nyheter
En nyhetsdag

Anmäl dig via
www.juc.se/FÖRNY
Delta på plats I våra lokaler  
eller via livesändning online

Föreläsare
• Jessika van der Sluijs, professor i  

civilrätt, Stockholms universitet

Tid och plats
8 november 2022 kl. 09:00-13:00
Posthuset 7A, Vasagatan 28

111 20 Stockholm

 4 Timmar

https://juc.se/produkter/Forsakringsavtalsrattsliga-nyheter-och-tendenser
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Innehåll  
Kursen ger en grundläggande genomgång av hur 

lagstiftning och praxis ser ut inom personskaderättens 

område och hur den används i verkliga fall. 

På kursen får du en djupare insikt i personskaderättens 

alla delar och hur du tillämpar regelverket och praxis i 

hanteringen av personskaderättsliga ärenden.  

Ämnen på kursen:

• Lagstiftning  

• Aktuell praxis  

• Vilka möjliga ersättningsslag som föreligger 

• Frågor om orsakssamband 

• Bevisbörda och beviskrav för olika ersättnings-

slag

• Hur beräkning av inkomstförlust och pensions-

förslut görs samt 

• Frågor om preskription och omprövning 

Målgrupp
Kursen lämpar sig för alla som arbetar med personska-

dersättsliga frågor och som önskar en grundläggande 

genomgång av personskaderätten, såsom advokater, 

andra jurister och skadehandläggare.

Pris 
Kr. 7.900 exkl. moms

Grundläggande personskaderätt
Den praktiska hanteringen från A till Ö

Anmäl dig via
www.juc.se/GPERS
Delta på plats I våra lokaler  
eller via livesändning online

Föreläsare
• Joakim Jäderström, advokat och  

partner, Legare Advokatbyrå

Tid och plats
29 november 2022 kl. 09:00-16:00
Posthuset 7A, Vasagatan 28

111 20 Stockholm

 6 Timmar

Möt tre av våra professorer

Försäkringsavtalsrättsliga nyheter och tendenser

Internationell ekonomisk familjerätt

Jessika Van Der Sluijs undervisar på följande kurs:

Michael Hellner undervisar på följande kurs:

Michael har vid sidan om sin akademiska karriär arbetat vid 
Justitiedepartementet i tio år, både som anställd och som 
konsult, och har deltagit som svensk förhandlare inom EU och 
Haagkonferensen för internationell privaträtt.

Jessika van der Sluijs disputerade vid Stockholms universitet 
2006 på avhandlingen ”Direktkravsrätt vid ansvarsförsäkring”. 
Jessika har sedan dess varit verksam som forskare vid Stock-
holm Centre for Commercial Law, där hon har fortsatt att 
bedriva forskning i framför allt försäkringsrätt. 
2014 befordrades Jessika till professor i civilrätt.

Jessika Van Der Sluijs
Professor i civilrätt, Stockholms Universitet

Michael Hellner
Professor i internationell privat- och processrätt, 
Stockholms universitet

Kommunala marktransaktioner

Ulf Jensen undervisar på följande kurs:

Ulf Jensen, professor emeritus från Lunds universitet och tidi-
gare gästprofessor på Chalmers och Högskolan Väst. Författare 
till bland annat Kommunala marktransaktioner (tillsammans 
med Kjell Sollbe) Norstedts 2020, Panträtt i fast egendom (elva 
upplagor sedan 1989) och Mark- och miljörätt (tillsammans 
med Ulf Cervin) 11 uppl 1996.

Ulf Jensen
Professor emeritus, Lunds universitet 

https://juc.se/produkter/Grundlaggande-personskaderatt
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Innehåll  
Kursen syftar till att ge en bred introduktion till 

grunderna inom försäkringsrätten. Det innefattar 

en redogörelse av rättsliga regleringar och praxis 

avseende försäkringsavtal, samt en redogörelse för 

grundläggande näringsrättsliga regleringar avseende 

försäkringsbranschens aktörer. Därutöver innehåller 

kursen även en introduktion till tolkning av för-

säkringsvillkor. 

På kursen får du:

• Kunskap om den rättsliga regleringen av för-

säkringsavtal 

• Kunskap om näringsrättsliga regleringar avseen-

de försäkringsföretag och försäkringsdistribution 

• En förståelse för respektive part i försäkringsavta-

lets skyldigheter enligt gällande rätt

• Överblick över rättspraxis avseende grundläg-

gande försäkringsrättsliga frågeställningar  

Målgrupp
Kursen riktar sig till underwriters, skadereglerare, 

försäkringsförmedlare, risk managers, bolagsjurister, 

andra som är verksamma inom försäkringsbranschen 

eller kommer i kontakt med försäkringsfrågor och som 

önskar en introduktion till eller repetition av grun-

derna inom försäkringsrätten.  

Pris 
Kr. 7.900 exkl. moms

Introduktion till försäkringsrätten
Grunderna inom området

Föreläsare
• Johanna Eriksson, biträdande jurist, 

Norelid Advokatbyrå

Anmäl dig via
www.juc.se/INTROF

Delta på plats I våra lokaler 
eller via livesändning online

Tid och plats
19 oktober 2022 kl. 09:00-16:00
Posthuset 7A, Vasagatan 28

111 20 Stockholm

 6 Timmar
Innehåll  
Kursen ger en grundläggande genomgång av hur 

lagstiftning och praxis ser ut inom patientskaderättens 

område och hur den används i praktiken.  Du får en 

djupare insikt i patientskaderätten och hur du tilläm-

par regelverket samt praxis i den dagliga hanteringen. 

Ämnen på kursen:

• Lagstiftning 

• Aktuell praxis  

• Vilka möjliga ersättningsslag som föreligger  

• Frågor om orsakssamband  

• Bevisbörda och beviskrav  

• Hur prövning görs i Patientskadenämnden 

Målgrupp
Kursen lämpar sig för alla som arbetar med person-

skadersättsliga frågor rörande patientförsäkringen 

och som önskar en fördjupning inom området såsom 

advokater, jurister och skadehandläggare. 

Pris 
Kr. 7.900 exkl. moms

Patientskador och orsakssamband
Inom personskaderätten

Anmäl dig via
www.juc.se/PATIENT
Delta på plats I våra lokaler  
eller via livesändning online

Föreläsare
• Joakim Jäderström, advokat och  

partner, Legare Advokatbyrå

Tid och plats
26 oktober 2022 kl. 09:00-16:00
Posthuset 7A, Vasagatan 28

111 20 Stockholm

 6 Timmar

https://juc.se/produkter/Introduktion-till-forsakringsratten
https://juc.se/produkter/Patientskador-och-orsakssamband-i-personskaderatten
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Innehåll  
Kursen ger en genomgång av vilka skador som kan 

anses följa av trafik, hur avgränsningen görs och vilken 

ersättning som kan följa av att en skada är att betrakta 

som uppkommen i trafik.   

Ämnen på kursen:

• Genomgång av grunderna för trafikförsäkringen  

• Vad som kan anses utgöra skada till följd av trafik 

• Gällande lagstiftning 

• Aktuell praxis  

• Vilka möjliga ersättningsslag som föreligger

• Hur beräkning av dessa görs

• Beviskrav 

Målgrupp
Kursen lämpar sig för alla som arbetar med person-

skadersättsliga frågor och som önskar fördjupade 

kunskaper inom trafikförsäkringen och  

skadebegreppet till följd av trafik, såsom advokater, 

jurister och skadehandläggare. 

 

Pris 
Kr. 7.900 exkl. moms

Skada till följd av trafik
En fördjupningskurs

Föreläsare
• Joakim Jäderström, advokat och  

partner, Legare Advokatbyrå

Anmäl dig via
www.juc.se/TRAFIK

Delta på plats I våra lokaler 
eller via livesändning online

Tid och plats
22 november kl. 09:00-13:00
Posthuset 7A, Vasagatan 28

111 20 Stockholm

 3 Timmar
Innehåll  
Genom den här kursen erbjuds du dels en repetition 

av grunderna bakom GDPR och närliggande regelverk, 

dels får praktiska tips och idéer om hur din  

organisation kan förbättra sin cybersäkerhet och sitt 

dataskydd ur en juridisk synvinkel. Kursen  

behandlar juridik, teknik, organisation och den 

mänskliga faktorn med mera och innehåller praktiska 

exempel från verkligheten som man kan dra lärdom 

av. Vidare innehåller kursen även exempel på hur det 

kan se ut när olyckan varit framme och man drabbats 

av en cyberattack och en personuppgiftsincident samt 

hur ett företag på bästa sätt kan hantera en cyberat-

tack när attacken är ett faktum.

Ämnen som kommer behandlas:

• En repetition av GDPR inkl. en uppdatering om 

rättsutvecklingen på området

• Hotbilden idag

• Vikten av intern informationsöverföring

• Hur man upptäcker man en personuppgifts- 

incident

• Lärdomar från verkligheten 

Målgrupp
Kursen riktar sig främst till dataskyddsombud, jurister, 

säkerhetschefer, CISO, IT-tekniker, IT-chef, chefer, och 

alla som vill veta mer om ämnet.

Pris 
Kr. 7.900 exkl. moms

Dataskydd och cyberattacker
 Konsten att förbereda sig och att agera

Anmäl dig via
www.juc.se/DACY
Delta på plats I våra lokaler  
eller via livesändning online

Föreläsare
• Marcus Appeltoft, advokat, Norelid 

Advokatbyrå

• William Höglund, biträdande jurist, 

Norelid Advokatbyrå

Tid och plats
12 oktober 2022 kl. 09:00-16:00
Posthuset 7A, Vasagatan 28

111 20 Stockholm

 6 Timmar

https://juc.se/produkter/Skada-till-foljd-av-trafik
https://juc.se/produkter/Dataskydd-och-cyberattacker


 51 5150

Innehåll  
Digital marknadsföring i form av banners, nyhetsbrev, 

influencer marketing osv. är föremål för flertalet regler, 

men få vet vad som egentligen gäller vid  

användningen av smarta digitala marknads-

föringstjänster.

Under kursen får du svar på:

• När får man skicka nyhetsbrev till privatpersoner 

och företag? 

• Vad gäller kring cookies, trackers och liknande 

teknik? 

• Samtyckesbanners – vad gäller och hur skriver vi 

dem?

• Nya regler om cookies och digital marknads-

föring 

• Personuppgiftsbehandling vid marknadsföring

• Influencer marketing – vad säger lagen?

• Smarta nyhetsbrev, spårning på hemsidan osv – 

vad gäller? 

Målgrupp
Advokater och jurister och andra som är i behov av en 

grundkurs i juridiken för digital marknadsföring.

Pris 
Kr. 7.900 exkl. moms

Digital marknadsföring
 Gällande regler och vad som är på gång

Föreläsare
• Agnes Hammarstrand, partner och 

advokat, Advokatfirman Delphi

Anmäl dig via
www.juc.se/DIGITAL

Delta på plats I våra lokaler 
eller via livesändning online

Tid och plats
10 november kl 09:00-16:00
Posthuset 7A, Vasagatan 28

111 20 Stockholm

 6 Timmar
Innehåll  
Under kursen får deltagarna uppdaterad kunskap om 

registrerades rättigheter, skadestånd, tillsynsmyndig-

hetens befogenheter och agerande. 

På kursen får du bland annat:

• Kunskap om förfarandet i rättighetshantering, 

artikel 12 GDPR

• Kunskap att rättsligt hantera de utmaningar du 

står inför inom området registrerades rättigheter 

och skadestånd 

• Djupare insikt i hur du analyserar och bedömer 

vad som omfattas av en begäran (begreppet  

personuppgifter) och hur olika rättigheter  

kopplas till principerna i artikel 5 GDPR. 

• Registrerades rätt att inge klagomål till tillsyns-

myndigheten och hur dessa kan interagera med 

varandra 

• En förståelse för tillsynsmyndighetens arbete 

och hur sanktioner kan utformas enligt artikel 83 

GDPR

• Verktyg att nyttja i rättighetshantering 

Målgrupp
Fördjupningskurs för personer som på olika sätt  

arbetar med GDPR eller behöver ha förståelse för 

regelverket såsom advokater, jurister, 

dataskyddsombud, dataskyddsansvariga, compliance 

officers och internrevisorer. 

Pris 
Kr. 8.900 exkl. moms

GDPR - Rättigheter, tillsyn och skadestånd
Vad behöver organisationer förbereda för att klara kraven?

Anmäl dig via
www.juc.se/GDPR
Delta på plats I våra lokaler  
eller via livesändning online

Föreläsare
• Anna Cumzelius, advokat och delägare, 

Harvest Advokatbyrå 

• Monika Wendleby, jurist och partner, 

Passacon

Tid och plats
23 november 2022 kl. 09:00-16:00
Posthuset 7A, Vasagatan 28

111 20 Stockholm

 6 Timmar

https://juc.se/produkter/Digital-marknadsforing
https://juc.se/produkter/GDPR-Rattigheter-tillsyn-och-skadestand


 53 5352

Innehåll  
På kursen får du ny kunskap och djupare insikt i det 

senaste på immaterialrättens område, t.ex. vilka 

strategiska överväganden du behöver göra när den 

nya patentdomstolen är på plats och vad är egentlige 

metaverse? Du får också en bra överblick över hur 

man kan marknadsföra i ljudbaserade medier, vilka 

varumärkesrättsliga överväganden man bör göra i en 

global kontext och hur övergår egentligen immaterial-

rätten vid konsult- och anställningsförhållanden?

Ämnen på kursen:

• Metaverse - buzzword eller en ny värld av IP-

rättsliga utmaningar?

• Marknadsföring i ljudbaserade medier

• Brand protection i ett globalt perspektiv

• Öppen utövning eller föranvändarrätt - strategi-

ska överväganden i ljuset av tvistlösning i den 

nya patentdomstolen UPC

• IP-rättens övergång vid konsult- och anställnings-

förhållanden 

Målgrupp
Alla personer som arbetar med immaterialrätt/markn-

adsrätt och relaterade frågor såsom advokater, jurister 

och bolagsjurister. 

Pris 
Kr. 8.900 exkl. moms

Immaterialrättsdagen 2022
Få senaste nytt på området

Föreläsare
• Sara Sparring, advokat, Synch Advokater

• My Boström, advokat, Synch Advokater

• Bodil Ehlers, legal counsel, Bauer media 

group

• David Leffler, senior group legal counsel, 

AB Electrolux

• Åsa Hellstadius, jur. dr. Vinge

• Magnus Tonell, advokat, Next

Anmäl dig via
www.juc.se/IMMD

Delta på plats I våra lokaler 
eller via livesändning online

Tid och plats
24 november 2022 kl. 09:00-16:00 
Posthuset 7A, Vasagatan 28

111 20 Stockholm

 6 Timmar
Innehåll  
Efter denna kurs har du fått med dig ett stort antal 

olika praktiska verktyg och tekniker som man är redo 

att börja tillämpa i sitt arbete och integrera i sin  

projektmetodik. Verktygen är kopplade till design-

strategier som man kan använda för att efterleva de 

principer som GDPR kräver att man skall efterleva.  

Man får en konkret utbildning i hur GDPR kan byggas 

in i sin IT-utveckling och verksamhetsutveckling.

Ett starkt fokus ligger på att kunskapen skall vara  

praktiskt tillämpbar i verkligheten och det finns  

många exempel på hur man kan agera i olika  

situationer. 

 

Målgrupp
Utbildningen är främst riktad mot personer som arbe-

tar som systemutvecklare, verksamhetsutvecklare och 

it-arkitekter eller närliggande områden. För att ta till 

sig utbildningen på ett bra sätt behöver man vara be-

kant med arbete i projektform eller förvaltning och ha 

förståelse för verksamhetsutveckling med IT-innehåll.

Man bör också ha en grundläggande kunskap om 

GDPR och personuppgifter. Utbildningen är inte en 

generell ”vad-är-GDPR-utbildning” men innehåller en 

genomgång av området. 

Pris 
Kr. 7.900 exkl. moms

Inbyggt dataskydd och dataskydd som standard
Få kunskap om hur GDPR kan byggas in i din IT-utveckling

Anmäl dig via
www.juc.se/INDA
Delta på plats I våra lokaler  
eller via livesändning online

Föreläsare
• Per Tuvall, dataskyddsombud,  

Trafikverket

Tid och plats
17 november 2022 kl. 09:00-16:00
Posthuset 7A, Vasagatan 28

111 20 Stockholm

 6 Timmar

https://juc.se/produkter/Immaterialrattsdagen-2022
https://juc.se/produkter/Inbyggt-dataskydd-och-dataskydd-som-standard


 55 5554

Innehåll  
Lagstiftningen som reglerar tillgången till och använd-

ningen av data blir alltmer omfattande och komplex. 

När du arbetar med verksamheter som genererar eller 

behöver få tillgång till större mängder data gäller 

det att veta hur allt hänger ihop och kunna tillämpa 

relevanta delar beroende på situation, oavsett sektor 

och bransch.

På kursen får du:

• Uppdateringar av gällande rätt och eventuellt 

kommande reglering/lagar, samt en överblick 

och ökad förståelse för hur de olika lagstiftnin-

garna hänger ihop

• Big data, artificiell intelligens (AI), internet of 

things (IoT) och molntjänster är stora teknik- och 

affärstrender. Under kursen beskrivs dessa tren-

der och de juridiska konsekvenserna inom olika 

rättsområden analyseras

• Verktyg att hantera konsekvensbedömningar, 

klassificering av AI-system, incidentanmälan och 

bedömning av molntjänster. Under kursen disku-

teras även hur företag rent praktiskt bör förhålla 

sig till lagstiftningen, t.ex. diskuteras hur affär-

supplägg kan se ut och hur avtal bör utformas 

Målgrupp
Jurister inom såväl privat som offentlig sektor som har 

viss grundläggande kunskap om lagstiftningen kring 

hantering av data, t.ex. GDPR, men som vill fördjupa 

och bredda sig inom området.

Pris 
Kr. 8.900 exkl. moms

Juridiken i det datadrivna samhället
En fördjupning inom området

Föreläsare
• David Schreiber, advokat och partner, 

Advokatfirman dNovo

Anmäl dig via
www.juc.se/JURDATA

Delta på plats I våra lokaler 
eller via livesändning online

Tid och plats
1 februari 2023 kl. 09:00-16:00
Posthuset 7A, Vasagatan 28

111 20 Stockholm

 6 Timmar
Innehåll  
Kursen behandlar rätt vad gäller konsumentköplagen, 

konsumenttjänstlagen och distansavtalslagen.

Det har tillkommit flera nya skärpta regler gällande 

konsumenttjänstlagen, bland annat omkring digitala 

tjänster och de som bryter mot dessa nya regler kan 

riskera böter.

Kursen kommer att behandla och ge klarhet i frågor 

som:

• Vad är ett köprättsligt fel?

• Hur långt sträcker sig rätten till avhjälpande?

• Vilka övriga sanktioner finns och vad krävs för 

varje sådan?

• Hur beräknar man prisavdrag?

• Rätten till skadestånd och hur detta beräknas

• Vad tillkommer gällande fel för vara som köps 

enligt distansavtalslagen?

• Genomgång av akutell praxis och lagstiftning 

Målgrupp
Advokater och jurister som kommer i kontakt med 

konsumenttvister.

Pris 
Kr. 7.900 exkl. moms

Konsumenttvister
Genomgång av de nya reglerna

Anmäl dig via
www.juc.se/KONTV
Delta på plats I våra lokaler  
eller via livesändning online

Föreläsare
• Peter Zeijersborger, advokat och  

grundare, Advokatbyrå Zeijersborger 

& Co

• Kerstin Vogel, advokat, Advokatbyrå 

Zeijersborger & Co

Tid och plats
20 oktober 2022 kl. 09:00-16:00
Posthuset 7A, Vasagatan 28

111 20 Stockholm

 6 TimmarNyhet

https://juc.se/produkter/Juridiken-i-det-datadrivna-samhallet
https://juc.se/produkter/Konsumenttvister


 57 5756

Innehåll  
Under denna kurs får du uppdaterad kunskap om 

de mest grundläggande rollerna inom GDPR vilket 

behövs för att veta vilka regler man måste tillämpa 

och hur. 

På kursen får du:

• Kunskap att rättsligt hantera de utmaningar du 

står inför inom området tredjelandsöverföringar

• Djupare insikt i hur du analyserar och bedömer 

roller som personuppgiftsansvarig, person- 

uppgiftsbiträde, uppgiftsutförare, uppgifts-

införare, tredje part 

• En förståelse för effekter av GDPR:s territoriella 

tillämpningsområde vid bedömningar enligt de 

nya regelverken 

• Verktyg att analysera roller och vilken behandling 

som kan vara möjlig inom och utom EU/EES. 

• Integritetsskyddsmyndighetens tillsynsarbete på 

området  

• Överblick över EU-domstolens rättspraxis på 

området (rättsfall om personuppgiftsansvar samt 

sådana som har koppling till tredjelandsöver-

föring)

Målgrupp
Fördjupningskurs för personer som på olika sätt  

arbetar med GDPR eller behöver ha förståelse för 

regelverket såsom advokater, jurister, dataskydd-

sombud, dataskyddsansvariga, compliance officers, 

internrevisorer samt upphandlare/inköpare. 

Pris 
Kr. 8.900 exkl. moms

Olika roller inom GDPR
I och utanför EU/EES

Föreläsare
• Anna Cumzelius, advokat och delägare, 

Harvest Advokatbyrå

• Monika Wendleby, jurist och partner, 

Passacon

Anmäl dig via
www.juc.se/OLGDPR

Delta på plats I våra lokaler 
eller via livesändning online

Tid och plats
6 december 2022 kl. 09:00-16:00
Posthuset 7A, Vasagatan 28

111 20 Stockholm

 6 Timmar
Innehåll  
På kursen Tvister om IT-avtal kommer du att bli rustad 

för att ta dig an utmaningar som du kan ställas inför i 

samband med tvister om leveranser av IT-system och 

-tjänster.

Du kommer också att få en förståelse för de grund-

läggande utmaningarna i att utforma, förhandla och 

efterleva olika typer av IT-leveransavtal.

 

Ämnen inkluderar:

• Fallgropar vid avtal om IT-leveranser

• Typiska tvisteområden

• Leverans- och prismodeller

• Kravspecifikationen

• Beställarens åtaganden

• Licensbestämmelser

• Change requests och contract management 

Målgrupp
Kursen riktar sig till advokater, biträdande jurister 

och bolagsjurister som förhandlar eller tvistar om IT-

leveransavtal samt till IT-chefer, inköpare av IT-tjänster, 

contract managers och andra som regelbundet han-

terar IT-leveransavtal.

Pris 
Kr. 7.900 exkl. moms

Tvister om IT-avtal
Om utmaningarna att utforma, förhandla och efterleva IT-leveransavtal 

Anmäl dig via
www.juc.se/TVIT
Delta på plats I våra lokaler  
eller via livesändning online

Föreläsare
• Andreas Eriksson, advokat och partner, 

TIME DANOWSKY Advokatbyrå

Tid och plats
22 mars 2023 kl. 09:00-16:00
Posthuset 7A, Vasagatan 28

111 20 Stockholm

 6 Timmar

Nyhet

Nyhet

https://juc.se/produkter/Olika-roller-inom-GDPR-i-och-utanfor-EUEES
https://juc.se/produkter/Tvister-om-IT-avtal


 59 5958

Innehåll  
En ny rekonstruktionslagstiftning trädde i kraft den 1 

augusti. Arbetssättet förändrades därigenom  

väsentligt.

De nya förändringarna är omfattande och regelverket 

är komplext. Under denna kurs får du en  

genomgång av regelverket samt de aktuella  

frågeställningar som finns. Målsättningen är att kursen 

ska generera kunskaper och insikter av stor betydelse 

i den dagliga verksamheten för den praktiserande 

insolvensjuristen och de jurister som företräder 

fordringsägare.

 

På kursen får du:

• Kunskap att rättsligt hantera de utmaningar du 

står inför rörande rekonstruktioner i allmänhet 

och rekonstruktionsplaner och planförhandling i 

synnerhet

• En förståelse för framförallt rekonstruktions- 

planen och antagandet/fastställandet av denna

• Verktyg att hantera nödvändiga åtgärder under 

en rekonstruktion 

Målgrupp
Primärt: Insolvensjurister; konkursförvaltare, rekon-

struktörer.

Sekundär målgrupp: Personer som på olika sätt 

kommer i kontakt med företag som får ekonomiska 

problem eller har klienter som kommer i kontakt med 

dessa, typiskt sett praktiserande  affärsjurister, kredit-

givare, anställda vid domstolar.

Pris 
Kr. 7.900 exkl. moms

Nya rekonstruktionslagen
Praktiska erfarenheter från den nya lagen

Föreläsare
• Louise Sjödahl, rekonstruktör,  

Ackordcentralen

• Mikael Kubu, koncernchef,  

Ackordcentralen

Anmäl dig via
www.juc.se/REKON

Delta på plats I våra lokaler 
eller via livesändning online

Tid och plats
9 november 2022 kl. 09:00-16:00
Posthuset 7A, Vasagatan 28

111 20 Stockholm

 6 Timmar

Tilmeld dig via
www.juc.dk/XXX
Deltag i klasseundervisning 
eller direkte fjernundervisning

https://juc.se/produkter/Praktiska-erfarenheter-fran-den-nya-rekonstruktionslagen


 61 6160

Innehåll  
Kursen syftar till att ge dig som jurist praktisk och di-

rekt användbar kunskap om arbetet med att juridiskt 

företräda människor på flykt.

Du får en genomgång av de verktyg i form av lagstift-

ning som erbjuds idag och hur du inom processen 

manövrerar praktiska moment på bästa sätt i alla tre 

instanser, dvs Migrationsverket, migrationsdomsto-

larna samt Migrationsöverdomstolen. 

Du får även kunskap i vilken bevisning den asylsökan-

de kan åberopa och vilka advokatetiska dilemman du 

kan hamna i och hur du då bör agera. 

Allt för att ha större chans att lyckas hjälpa din klient 

till ett positivt beslut.

Karin kommer även att gå igenom vilka repressalier 

klienten riskerar om vederbörande inte lämnar landet 

efter avvisnings- eller utvisningsbeslut samt vilka 

möjligheter klienten har till att stanna kvar trots ett 

negativt beslut efter ansökan om uppehållstillstånd i 

landet. 

Målgrupp
Kursen vänder sig till dig som har för avsikt att börja 

åta dig uppdrag som offentligt biträde från Migrati-

onsverket, alternativt dig som har börjat arbeta med 

sådana uppdrag och önskar en heltäckande och 

praktisk genomgång av asylprocessen.

Pris 
Kr. 7.900 exkl. moms

Att agera offentligt biträde i asylprocessen
En kurs för dig som vill företräda klienter som söker asyl

Föreläsare
• Karin Gyllenring, Advokat,  

Advokatfirman Asylbyrån

Anmäl dig via
www.juc.se/ASYL

Delta på plats I våra lokaler 
eller via livesändning online

Tid och plats
23 februari 2023 kl 09:00-16:00
Posthuset 7A, Vasagatan 28

111 20 Stockholm

 6 Timmar Nyhet
Innehåll  
På kursen får du kunskap om centrala delar av förvalt-

ningsprocessen liksom hur den påverkas av EU-rätten 

i olika avseenden. Den berör frågor om rätten till 

domstolsprövning, talerätt, principen om förvaltnings-

besluts överklagbarhet till frågor om själva processen, 

d.v.s. frågor om handläggning och kontradiktion, 

processram, bevisbörda och beviskrav samt frågor om 

domsmotivering. 

Ämnen på kursen:

• Rätten till domstolsprövning

• Överklagbarhet

• Partsställning och talerätt

• Kontradiktion och utredningsansvar

• Processramen

• Bevisbörda och beviskrav

• Domsmotivering 

Målgrupp
Kursen riktar sig i första hand till jurister verksamma 

inom rättsområdet, t.ex. domare, advokater, bolagsju-

rister, föredragande, beredningsjurister, biträdande 

jurister, verksjurister, kommunjurister m.fl., men även 

till övriga verksamma inom myndighetsutövning och 

processföring i förvaltningsdomstol.

Pris 
Kr. 8.900 exkl. moms

Förvaltningsprocessen
Från anhängiggörande till överklagande

Anmäl dig via
www.juc.se/FPRO
Delta på plats I våra lokaler  
eller via livesändning online

Föreläsare
• Carl Lebeck, Jur.dr, Stockholms  

universitet

Tid och plats
15 mars 2023 kl. 09:00-16:00
Posthuset 7A, Vasagatan 28

111 20 Stockholm

 6 Timmar

https://juc.se/produkter/Att-agera-offentligt-bitrade-i-asylprocessen
https://juc.se/produkter/Forvaltningsprocessen
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Innehåll  
Kursen ger en systematisk översikt över de centrala 

delarna i förvaltningsförfarandet, vilket är väsentligt 

oavsett om man sysslar med näringsrätt, kapital- 

marknadsrätt, socialförsäkringar, migration eller social-

rätt, eftersom förvaltningsrätten på ett eller annat sätt 

påverkar nästan alla verksamheter idag.

På kursen får du en genomgång av bl.a. följande 

frågor.

• Vad är ett beslut?

• Vem är part?

• Vem kan klaga på beslut eller åtgärder?

• Vilka rättigheter har den enskilde under  

förfarandet?

• Hur kan den enskilde tillvarata sin rätt under 

förfarandet?

• Vilka krav ställs på ett beslut?

• Vilka möjligheter finns att överklaga? 

Målgrupp
Kursen riktar sig i första hand till jurister verksamma 

inom rättsområdet, t.ex. domare, advokater,  

bolagsjurister, föredragande, beredningsjurister,  

biträdande jurister, verksjurister, kommunjurister 

m.fl., men även till övriga verksamma inom myndig-

hetsutövning och processföring i förvaltningsdomstol.

Pris 
Kr. 7.900 exkl. moms

Förvaltningsrätt
Från ansökan till överprövning

Föreläsare
• Carl Lebeck, Jur.dr, Stockholms  

universitet

Anmäl dig via
www.juc.se/FRÄTT

Delta på plats I våra lokaler 
eller via livesändning online

Tid och plats
22 februari 2023 kl. 09:00-16:00
Posthuset 7A, Vasagatan 28

111 20 Stockholm

 6 Timmar
Innehåll  
Kommunerna är störst av alla på markförsäljning och 

har också uppgiften att köpa in markreserver. Kom-

munernas roll är komplicerad. Köpen och försäljnin-

garna följer civilrätten, men påverkas också starkt av 

att kommuner är myndigheter. Dessutom är många 

transaktioner ett led i detaljplanearbete och annan 

exploatering. Kursen reder ut begreppen och visar hur 

juridiskt starka avtal ska utformas.

Ämnen på kursen är:

• Optioner, markanvisningar och bristande bun-

denhet

• När blir köpet bindande?

• Styrning genom viten och tilläggsköpeskillingar

• Speciella regler för kommuners felansvar

• När LOU är tillämplig på kommunala marktrans-

aktioner

• Kommunala särkrav vid försäljning 

Målgrupp
Kursen är till nytta för dem som förhandlar med 

kommuner om köp eller annan åtkomst till mark, 

alltså ansvariga på bygg- och fastighetsbolag, liksom 

advokater, andra jurister och konsulter. Kursen är 

värdefull även för dem som arbetar med fastigheter på 

kommuner.

Pris 
Kr. 7.900 exkl. moms

Kommunala marktransaktioner
När blir köpet bindande?

Anmäl dig via
www.juc.se/KOMAR
Delta på plats I våra lokaler  
eller via livesändning online

Föreläsare
• Ulf Jensen, professor emeritus, Lunds 

universitet

Tid och plats
16 november 2022 kl. 09:00-11:30
Posthuset 7A, Vasagatan 28

111 20 Stockholm

 6 Timmar

https://juc.se/produkter/Forvaltningsratt
https://juc.se/produkter/Kommunala-marktransaktioner
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Innehåll 
Den svenska offentlighetsprincipen är vidsträckt. 

Samtidigt innebär den pågående digitaliseringen att 

det öppnas möjligheter till en omfattande insamling 

av uppgifter från offentliga arkiv. Det finns exempelvis 

en framväxande kommersiell marknad som erbjuder 

tillgång till uppgifter med anknytning till rättsvä-

sendet. Samtidigt har det införts lagstiftning baserat 

på EU-rätten om skydd för personuppgifter och om 

tillgång till offentliga data. I utbildningen diskuteras i 

vad mån digitaliseringen och digitala format påverkar 

hanteringen av offentlighet och sekretess samt hur 

vårt traditionella synsätt interagerar med lagstiftnin-

gen om dataskydd och öppen data.

Kursen omfattar: 

• Tryckfrihetslagstiftningen, offentlighets- och 

sekretesslagen och digital information

• Rätten till öppen data – en ny lagstiftning

• GDPR:S påverkan på offentlighet och öppen data

• Vilka utvecklingstendenser kan ses i framtiden?

Målgrupp
Kursen riktar sig till alla som behöver ökad förståelse 

inom området och som kommer i kontakt med frågor 

om utlämnande, dataskydd och öppen data;  advoka-

ter, jurister på myndigheter, bolagsjurister med flera. 

 

Pris 
Kr. 8.900 exkl. moms

Offentlighet och sekretess 
I den digitala tidsåldern

Föreläsare
• Göran Lundahl, lagman, Göteborgs 

tingsrätt

• Peder Liljeqvist, kammarrättslagman, 

kammarrätten i Stockholm

Anmäl dig via
www.juc.se/OFFSEK

Delta på plats I våra lokaler 
eller via livesändning online

Tid och plats
5 december 2022 kl 09:00-16:00
Posthuset 7A, Vasagatan 28

111 20 Stockholm

 6 Timmar Nyhet

https://juc.se/produkter/Offentlighet-och-sekretess-i-den-digitala-tidsaldern
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Innehåll  
This one-day seminar is meant to help Scandinavian 

lawyers draft better contracts in English. By the end 

of the seminar, the participants should be able to re-

cognise clumsily drafted terms and confidently rewrite 

them into clear, simple English. 

Topics are:

• M odal verbs in contracts – choosing the right 

modal verb to achieve the aim of the clause - and 

avoiding the wrong one 

• Vagueness and ambiguity – how to use vague-

ness, and how to avoid ambiguity 

• Avoiding wordiness – saying what you want to 

say as quickly as possible, and not unnecessarily 

repeating synonyms 

• Avoiding archaic words and phrases, and 

replacing them with modern legal/business 

English, so the users of the contract can actually 

understand it 

• Typical mistakes made by Scandinavian contract 

drafter 

Målgrupp
The material is challenging, and participants should 

already be comfortable with high-level English as 

used in English contracts. This is a seminar on contract 

drafting, not contract law: The emphasis is entirely on 

the language of the contract – not the law.

Pris 
Kr. 8.900 exkl. moms

Drafting contracts
For Experienced Contractors

Föreläsare
• Kevin Harris, ägare, Acorn English 

Consultans

Anmäl dig via
www.juc.se/DCON

Delta på plats I våra lokaler 
eller via livesändning online

Tid och plats
13 oktober 2022 kl 09:00-16:00
Posthuset 7A, Vasagatan 28

111 20 Stockholm

 6 Timmar
Innehåll  
Vad avslöjar vårt kroppsspråk? Hur ger vi egentligen 

ett bra första intryck? Hur skapar vi goda relationer i 

verkligheten och online? I snitt möter vi tre nya per-

soner varje dag. Men ofta står vi vägen för oss själva 

genom att använda ett kroppsspråk som begränsar 

och motarbetar oss. Vi bråkar med våra kroppar helt 

enkelt. I denna  underhållande kursen där fakta, 

roliga historier och konkreta exempel inspirerar och 

informerar, kommer du lära värdefulla verktyg och få 

insikter som kommer hjälpa dig redan i dag.

Du kommer få konkreta tips och större förståelse i:

• Vad ditt kroppsspråk avslöjar

• Hur du undviker att ”bråka” med ditt kroppsspråk

• Hur du ger ett bra första intryck

• Hur du kommunicerar effektivt och effektfullt

• Hur skapar goda relationer

• Och varför ditt avtryck är din superkraft 

Målgrupp
Kursen KroppsBråk är perfekt för alla som på något 

sätt arbetar med människor. Men speciellt de som 

privat eller i sin yrkesroll behöver kommunicera, sälja, 

övertyga eller förmedla ett budskap. 

Pris 
Kr. 7.900 exkl. moms

KroppsBråk
Konsten att göra intryck och avtryck

Anmäl dig via
www.juc.se/KRBRÅ
Delta på plats I våra lokaler  
eller via livesändning online

Föreläsare
• Aina Thunem, grundare, Thunem Talks

Tid och plats
17 oktober 2022 kl. 09:00-11:30
Endast livesändning

 2 Timmar

Nyhet

https://juc.se/produkter/Drafting-Contracts-For-Experienced-Contractors
https://juc.se/produkter/Kroppsbrak
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Innehåll 
Legal Leadership inriktar sig på just ledarskap, vilket 

ytterst handlar om att leda sig själv och att hantera 

rollen som ledare. Juridiska ledare och konsulter i 

delägaredrivna organisationer skiljer sig generellt från 

ledare i gängse företag och organisationer. De blir i 

regel befordrade till ledarpositionen primärt på grund-

val av sin juridiska expertis, och sekundärt utifrån sin 

motivation och läggning. De har sällan tid, energi eller 

resurser att utvecklas som ledare – inte minst eftersom 

de fortsätter att vara juridiskt produktiva snarare än 

att fokusera på ledarskapet. Vidare finns det väldigt få 

ledarskapsutbildningar specifikt för jurister.

På denna kursen kommer vi att stanna upp och 

gemensamt reflektera över det juridiska ledarskapets 

förutsättningar och normer – men också rollens i höga 

grad outvecklade potential. Vi kommer att utgå ifrån 

forskning, erfarenhet och best practice för att sedan 

gå in på olika aspekter av det juridiska ledarskapets 

anatomi.  

Målgrupp
Kursen vänder sig till juridiska ledare och konsul-

ter som exempelvis delägare, seniora jurister, och 

managing partners. Nätverket är även högst relevant 

för andra profiler med ledaransvar som chefsjurister, 

seniora biträdande jurister, Chief Legal Officer och 

Senior Associates.  

Pris 
Kr. 7.900 exkl. moms

Legal leadership
Få olika verktyg som kan användas i din ledarroll

Föreläsare
• Jens Näsström, arbetspsykolog

• Kristina Spegel, psykolog och organisa-

tionskonsult, Previa

Anmäl dig via
www.juc.se/LELEA

Delta på plats I våra lokaler 
eller via livesändning online

Tid och plats
17 november 2022 kl 09:00-16:00
Posthuset 7A, Vasagatan 28

111 20 Stockholm

 6 Timmar
Innehåll  
På kursen lär du dig att läsa och förstå innebörden ba-

kom andras verbala och ickeverbala signaler. Du kom-

mer att kunna skilja mellan sanna och falska känslotill-

stånd, och du kommer att kunna upptäcka tecken på 

lögner och bedrägeri och hur du ska reagera på det. 

Du kommer lära dig hur du kan använda avancerade 

metoder för att upptäcka indikationer på lögner och 

bedrägeri. Dagen kommer främst att fokusera på fyra 

ämnen: 

•  Kroppsspråk

• Ord- och påståendeanalys

• Ansiktsuttryck och mikromimik

• Psykofysiologi

Målgrupp
Målgruppen är till dig som arbetar som advokat, jurist,  

eller åklagare.

Eller dig som jobbar som med kommunikation, inter-

vjuer, förhandlingar eller utredningar.

Pris 
Kr. 7.900 exkl. moms

Lögndetektion
Kroppsspråk, ansiktsuttryck och beteendeanalys 

Anmäl dig via
www.juc.se/LDEK
Delta på plats I våra lokaler  
eller via livesändning online

Föreläsare
• Jasper Frost, expert i elicitation,  

ALPHA Intelligence Group

• Josefine Wiinberg, utbildare, ALPHA 

Intelligence Group 

 

 

Kursen hålls på engelska!

Tid och plats
9 november 2022 kl. 09:00-16:00
Posthuset 7A, Vasagatan 28

111 20 Stockholm

 6 Timmar

https://juc.se/produkter/Legal-leadership
https://juc.se/produkter/Logndetektion
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Innehåll  
Under kursen får du möjlighet att utvidga dina 

kunskaper om medling samt om hur medling och 

domstols- och skiljeförfaranden kan interagera som 

tvistlösningsmetoder, på ett sätt som skapar mervärde 

för de tvistande parterna.

Ämnen på kursen:

• Vad är medling? 

• Hur går det till? 

• Facts & figures 

• Roller i medling

• Parterna/bolagsjuristerna 

• Partsombuden/advokaterna 

• Medlaren

• Val av medlare

• Kriterier?

• Hur finner man en medlare?

• När och varför ska man välja medling?

• Internationell utblick 

Målgrupp
Processjurister/advokater, bolagsjurister och andra 

företagsföreträdare samt alla andra som är 

intresserade av tvistlösning.

Pris 
Kr. 7.900 exkl. moms

Medling i kommersiella tvister
Hur kan tvistlösning fungera och skapa mervärde för parterna? 

Föreläsare
• Gert Nilsson Eldrimner, advokat och 

partner, Advokatfirman Eldrimner

Anmäl dig via
www.juc.se/KOMTVI

Delta på plats I våra lokaler 
eller via livesändning online

Tid och plats
9 november kl 09:00-16:00
Posthuset 7A, Vasagatan 28

111 20 Stockholm

 6 Timmar
Innehåll  
Digitala möten innebär nya utmaningar och ställer 

höga krav på dig som leder möten och presenterar. 

Men här finns också nya möjligheter och fördelar. 

Denna utbildning handlar om hur du blir bättre och 

tryggare i det digitala rummet. Du får bland annat tips 

och råd kring hur du skapar engagemang, struktur, 

delaktighet samt hur du bör använda Power Point 

och interaktiva verktyg. Vi går också igenom klassiska 

fallgropar att undvika samt diskuterar deltagarnas 

erfarenheter av presentationer i digitala och hybrida 

möten.

Ämnen på kursen:

• Den tekniska hårdvaran; dator, kamera, högtalare 

och ljussättning

• Hur deltagarna lyssnar

• Uppmärksamhetens fallgropar

• Att skapa struktur och röd tråd i det digitala 

mötet

• Olika varianter på inledningar

• Att tänka på i det hybrida mötet 

Målgrupp
Utbildningen riktar sig till dig som vill utveckla din 

förmåga att hålla digitala och hybrida möten samt 

presentationer. 

Pris 
Kr. 7.900 exkl. moms

Presentationsteknik i digitala och hybrida möten
 Bli en vinnare i digitala och hybrida möten

Anmäl dig via
www.juc.se/PREDIG
Delta på plats I våra lokaler  
eller via livesändning online

Föreläsare
• Oskar Sergel, VD, O. Sergel Talarkonst

Tid och plats
17 november 2022 kl. 09:00-16:00
Endast livesändning

 6 Timmar

https://juc.se/produkter/Medling-i-kommersiella-tvister
https://juc.se/produkter/Presentationsteknik-i-digitala-och-hybrida-moten
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Innehåll 
Users of Legal English writers have split into two 

camps; old style and new style. Old style is the legal 

English used by our Grandfathers: noun-heavy, written 

in the passive voice, with lots of legal jargon; the style 

of Charles Dickens. Old style is condemned by all legal 

writing experts - “Unbearably, maddeningly, mind-

numbingly pompous.” says Mark Fisher of the BBC. 

 

New style is legal English as written in the modern 

commercial world. New style is supported by the 

English-speaking judiciary, all the bar associations 

of the English-speaking nations, associations whose 

purpose is to introduce clarity in legal writing, and 

influential legal writing experts such as Bryan Garner, 

David Daly and Kenneth Adams. New style is the style 

of Hemingway and Orwell – short, sharp, punchy and 

aggressive.

Topics are:

• Orwell’s six rules for writing and the KISS rule 

• Recognising and eliminating tired old legal 

clichés 

• Writing in the active voice 

• Using as few words as possible 

• Using verbs instead of nouns to bring dynamism 

to your writing 

Målgrupp
The material is challenging, and participants should 

already be comfortable with high-level English

Pris 
Kr. 8.900 exkl. moms

Writing modern legal English
Adapt to the recent and significant changes

Föreläsare
• Kevin Harris, ägare, Acorn English 

Consultans

Anmäl dig via
www.juc.se/MODEL

Delta på plats I våra lokaler 
eller via livesändning online

Tid och plats
12 oktober 2022  kl 09:00-16:00
Posthuset 7A, Vasagatan 28

111 20 Stockholm

 6 Timmar
Innehåll  
Kursen behandlar bland annat de allmänna 

hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken, vilka verk-

samheter och åtgärder som kräver miljötillstånd för 

miljöfarlig verksamhet eller vattenverksamhet, hur 

tillstånds-processen går till och vad en miljökonse-

kvens-beskrivning ska innehålla samt när det kan vara 

tillräckligt med en anmälan. Vidare behandlas hur 

tillståndsplikt och miljötillstånd påverkar den dagliga 

driften av en verksamhet och hur en verksamhet kan 

ändras och utvecklas över tid.

 

Kursen behandlar även frågor om vad tillsyn innebär 

och hur tillsynen går till, samt vem som kan drabbas 

av sanktioner (företagsbot, böter och fängelse) och 

under vilka förutsättningar så kan ske om en  

verksamhet eller åtgärd inte har bedrivits/vidtagits i 

enlighet med gällande lagstiftning och 

tillståndsvillkor. Under kursen redogörs också grund-

läggande för miljökvalitetsnormer, 

avfallslagstiftningen, frågor om ansvar för förorenade 

områden samt om riksintressen, artskydd och 

strandskydd.  

Målgrupp
Den här kursen riktar sig till dig som arbetar med eller 

kan komma i kontakt med ovan beskrivna miljörätts-

liga frågor i din roll som till exempel miljösamordnare, 

platsansvarig, projektledare, förvaltare, bolagsjurist, 

advokat, miljökonsult.

Pris 
Kr. 7.900 exkl. moms

Grundkurs i miljörätt
Hur kan olika miljörättsliga frågor hanteras i praktiken?

Anmäl dig via
www.juc.se/GRMI
Delta på plats I våra lokaler  
eller via livesändning online

Föreläsare
• Malin Wikström, delägare och advokat, 

Setterwalls Advokatbyrå

• Linnéa Kallhed, associate och advokat, 

Setterwalls Advokatbyrå

Tid och plats
26 oktober 2022 kl. 09:00-16:00
Posthuset 7A, Vasagatan 28

111 20 Stockholm

 6 Timmar

72

https://juc.se/produkter/Writing-modern-legal-English
https://juc.se/produkter/Grundlaggande-kurs-i-tullratt
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Innehåll  
Kursen kommer att fokusera på uppdateringar i form 

av de senaste nyheterna och tendenserna inom  

avtalsrätten och området för kommersiell tvistlösning. 

Uppdateringarna kommer att sättas in i ett större 

kontext, där även det bakomliggande rättsläget gås 

igenom. Tanken är att kursen således ska ge dels en 

liten dos repetition av vissa avtals- och process-

rättsliga frågor, även en heltäckande bild av de 

viktigaste uppdateringarna kring de frågorna. 

Målsättningen är att kursen ska generera kunskaper 

och insikter av stor betydelse i vardagen för den 

praktiserande affärsjuristen. 

På kursen får du:

• En beskrivning av de viktigaste praktiska  

konsekvenserna av den utveckling som varit   

• Genomgångar av utvecklingstendenser (svenska 

och internationella) inom avtals- och  

processrätten 

• En redogörelse för eventuella uppdateringar av 

viktiga standardavtal under det senaste året 

• En redogörelse för eventuella lagändringar av 

betydelse under det senaste året 

• En bakgrundsbeskrivning av rättsläget i  

anslutning till respektive rättsfall och en  

beskrivning av det svar som rättsfallet ger

Målgrupp
Kursen riktar sig till praktiserande affärsjurister (främst 

bolagsjurister och advokater) som arbetar regel-

bundet med avtal och avtalsrättsligt relaterade frågor.

Pris 
Kr. 7.900 exkl. moms

Civil- och processrättslig nyhetsdag
Bli uppdaterad om specifika regler och förändringar som väntas

Anmäl dig via
www.juc.se/CIVIL
Delta på plats I våra lokaler  
eller via livesändning online

Föreläsare
• Magnus Eriksson, partner,  

Kastell Advokatbyrå

• Katarina Mild, partner,  

Kastell Advokatbyrå

Tid och plats
10 november 2022 kl. 09:00-16:00
Posthuset 7A, Vasagatan 28

111 20 Stockholm

 6 Timmar

https://juc.se/produkter/Civil-och-processrattslig-nyhetsdag
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Innehåll  
Kursen innehåller en övergripande genomgång av 

olika tvistlösningsalternativ, med särskilt fokus på 

domstols- och skiljeförfaranden. För- och nackdelar 

med olika former av tvistlösning kommer att 

behandlas, inklusive faktorer som bör beaktas särskilt 

vid ingående av avtal med utländska motparter. 

Därutöver kommer kursen att ta upp praktiska 

aspekter av flera frågeställningar som ofta aktualiseras 

under kommersiella tvister som lagval, 

behörighetsfrågor, mellandomsprövning, 

säkerhetsåtgärder, preklusion av nya yrkanden och 

nytt processmaterial samt erkännande och 

verkställighet av olika avgöranden. 

Målgrupp
Kursen riktar sig till praktiserande affärsjurister t.ex. 

bolagsjurister, advokater och biträdande jurister samt 

processjurister som regelbundet ingår avtal om och/

eller driver kommersiella tvister. 

Pris 

Kr. 7.900 exkl. moms t

Kommersiella tvister
Praktiska överväganden inför och under kommersiella tvister

Föreläsare
• Christoffer Monell, advokat,  

Mannheimer Swartling

Anmäl dig via
www.juc.se/KOMTV

Delta på plats I våra lokaler 
eller via livesändning online

Tid och plats
9 november 2022 kl. 09:00-16:00Post-

huset 7A, Vasagatan 28

111 20 Stockholm

 6 Timmar
Innehåll  
I tings- och hovrätten kan tvistemål beredas och 

processen föras med större fokus. På denna kurs möter 

du en domare med lång erfarenhet från domstolarna. 

På kursen diskuterar vi utifrån domstolens men också 

ombudens perspektiv hur processen kan föras effek-

tivt med tillämpning av regelverket.

Kursen omfattar bland annat:

• Tvistemålsprocessens inledning – stämnings-

ansökan och svaromål

• Den muntliga förberedelsen – vad händer före 

och efter?

• Processuella verktyg – hjälper eller stjälper de?

• Huvudförhandlingen – fokuspunkter och olika 

delar

• Muntlig bevisning – bevis- och förhörsteman

• Hovrättsprocessen – grunder för prövningstill-

stånd

Målgrupp
Kursen vänder sig till advokater och biträdande juri-

ster som processar i dispositiva tvistemål. 

Pris 

Kr. 8.900 exkl. moms t

Få ditt budskap sålt i tings-och hovrätten
Tvistemålsprocessen sedd med domarens ögon

Anmäl dig via
www.juc.se/BUDSÅ
Delta på plats I våra lokaler  
eller via livesändning online

Föreläsare
• Göran Lundahl, lagman, Göteborgs 

tingsrätt

Tid och plats
25 januari 2023 kl. 09:00-16:00
Posthuset 7A, Vasagatan 28

111 20 Stockholm

 6 Timmar Nyhet

https://juc.se/produkter/Kommersiella-tvister
https://juc.se/produkter/Fa-ditt-budskap-salt-i-tings-och-hovratten
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Innehåll 
Den här kursen handlar om rättsområdet tullrätt som 

reglerar tullar och varuhandel. Som en indirekt skatt 

belastar den i slutändan oss alla som konsumenter och 

påverkar våra förhållningssätt som anställda i företag 

och myndigheter.

Kursen kommer att beröra de centrala delarna av tull-

rätten så som varuklassificering, tullvärde, ursprung, 

tulltillstånd och även vanliga tullrättsliga måltyper. 

Tullrätten är ett gigantiskt område som kan omfatta 

en livsgärning. Kursledarnas uppfattning är därför att 

denna kurs, genom att vara en grundkurs kommer 

att ge dig en bra grund för fortsatt lärande alternativt 

goda grunder att identifiera tullrättsliga aspekter i 

arbetet. 

På kursen får du: 

• En överblick över tullrättens omfattning

• Insikter i varför tullrätt är viktigt och vilka de 

vanligaste tullrättsliga riskerna är

• Viktiga verktyg för att hantera risker och  

typsituationer

• Övergripande förståelse för hur tullrättsliga 

processer går till 

Målgrupp
Detta är en grundkurs som riktar sig till alla som 

hanterar juridik, inköp, affärsupplägg, logistik, 

leverans- och värdekedjor. 

Pris 
Kr. 7.900 exkl. moms

Grundläggande kurs i tullrätt
Lär dig kunna identifiera tullrättsliga typsituationer och risker

Föreläsare
• Ulf Käll, delägare och advokat, WERKS 

Advokater

• Milad Samadi, biträdande jurist, WERKS 

Advokater

Anmäl dig via
www.juc.se/TULL

Delta på plats I våra lokaler 
eller via livesändning online

Tid och plats
1 november 2022 kl 09:00-16:00
Posthuset 7A, Vasagatan 28

111 20 Stockholm

 6 Timmar
Innehåll  
Kursens fokus ligger på bevisfrågor inom skatterätten 

med en genomgång av den metodik som används 

vid bevisprövning, exempelvis frågor om bevisbörda, 

beviskrav och bevisvärdering. I denna del förekom-

mer också praktiska övningar. Kursen innehåller även 

en genomgång av olika processuella inslag, både hur 

processprinciper om exempelvis tvåpartsprocess och 

officialprövning interagerar med bevisfrågor men 

också hur man på ett ändamålsenligt sätt ska få sina 

frågor rätt belysta i skatteprocessen.  

Kursen omfattar:

• Processuella grundprinciper för skatteprocessen

• Metodiken vid bevisprövning

• Praktiskt övningsinslag

• Den materiella bevisrätten – regler och praxis

• En effektiv skatteprocess – hinder och  

möjligheter 

Målgrupp
Kursen riktar sig till alla som arbetar med skat-

terättsliga frågor, som ombud på advokatkontor eller 

revisionsbyrå, i företag eller organisationer eller på 

myndighet.

Pris 
Kr. 9.900 exkl. moms

Skatteprocess och bevisfrågor
Erfarenheter ur ett domstolsperspektiv

Anmäl dig via
www.juc.se/SKABE
Delta på plats I våra lokaler  
eller via livesändning online

Föreläsare
• Göran Lundahl, Lagman, Göteborgs 

tingsrätt

• Patricia Schömer, Kammarrättsråd, Kam-

marrätten i Stockholm

Tid och plats
8 mars 2023 kl. 09:00-16:00
Posthuset 7A, Vasagatan 28

111 20 Stockholm

Nyhet 6 Timmar

https://juc.se/produkter/Grundlaggande-kurs-i-tullratt
https://juc.se/produkter/Skatteprocess-och-bevisfragor
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Lagen om vård av unga
En genomgång från start till mål

Föreläsare
• Peter Zeijersborger, advokat och ägare, 

Advokatbyrå Zeijersborger & Co

• Kerstin Vogel, advokat, Advokatbyrå 

Zeijersborger & Co

Anmäl dig via
www.juc.se/VÅRD

Delta på plats I våra lokaler 
eller via livesändning online

Tid och plats
19 oktober 2022 kl. 09:00-16:00
Posthuset 7A, Vasagatan 28

111 20 Stockholm

 6 Timmar

Vinn flera  mål - Del 1

Anmäl dig via
www.juc.se/VINN1
Delta på plats I våra lokaler  
eller via livesändning online

Föreläsare
• Jens Högström, advokat och ägare, 

EDGE Brottmålsadvokater

• Tobias Falk, senior IT-tekniker och  

webbutvecklare,  

EDGE brottmålsadvokater 

 

Denna kurs, del 1, är en introduktionskurs 

där vi på ett mer övergripande plan går 

igenom hela huvudförhandlingen. I kursen 

med samma namn, med tillägget del 2, går 

vi mer in på djupet i några av de olika  

presentationsmodeller och presentations 

tekniker som nämns i del 1.

Tid och plats
26 oktober 2022 kl 09:00-16:00
Posthuset 7A, Vasagatan 28

111 20 Stockholm

 6 Timmar
Innehåll  
Att företräda barn och föräldrar som blivit föremål för 

tvångsomhändertagande med stöd av LVU, ställer 

höga krav på det offentliga biträdets kompetens.

Kursen är inriktad på den praktiska handläggningen av 

LVU-processen med genomgång av lagstiftning, praxis 

och handfasta tips om hur du bör agera både som 

biträde och särskild företrädare under hela processen 

och rättegången.     

Ämnen är bland annat: 

• Genomgång av rättsfall och lagstiftning  

• Praktiska tips om hur du förhåller dig till de olika 

parterna samt vad du behöver tänka på för att 

processa väl

• Erfarenhetsutbyte och diskussion om  

lagstiftningen  

• Kursen kombinerar teori, praktik och konkreta 

rättsfall, och stor vikt läggs vid utbyte av  

erfarenheter mellan deltagarna och föreläsare

Målgrupp
Advokater, biträdande jurister samt socionomer.

Pris 
Kr. 7.900 exkl. moms

Innehåll 
I denna introduktionskurs går vi övergripande igenom 

de olika delarna av en huvudförhandling och vad du 

som advokat ska tänka på och kan göra för få  

domstolens ledamöter att se på målet utifrån ditt 

perspektiv och dela din slutsats. 

Vi kommer att gå igenom huvudförhandlingens olika 

delar, från att du kliver in i rättssalen till dess att du 

lämnar den, och vad du specifikt ska tänka på i varje 

del. Du kommer att få konkreta tips om retoriska 

grepp, ditt och andras kroppsspråk, hur du gör dina 

sakframställningar samt slutanföranden slagkraftiga 

och intressanta, vad du ska tänka på vid förhör och 

motförhör och hur du förbereder din klient.

På kursen får du: 

• Flera verktyg till hur du kan påverka rättssalens 

olika aktörer

• En djupare insikt till varför din presentation av 

dig själv, din klient och ditt mål får betydelse för 

hur ditt budskap tas emot

• Hur du använder tekniska hjälpmedel eller annan 

rekvisita i dina presentationer

Målgrupp
Denna kurs inriktar sig i första hand till nyblivna 

advokater men även etablerade advokater kommer 

att ha glädje av det som gås igenom under dagen. 

Kursen tar sitt avstamp i brottmålsprocessen men är 

lika relevant för processadvokater inom tvistemål eller 

annan humanjuridik.

Pris 
Kr. 7.900 exkl. moms

Hur du presenterar, påverkar och övertygar under en huvudförhandling

https://juc.se/produkter/Lagen-om-vard-av-unga-en-genomgang-fran-start-till-mal
https://juc.se/produkter/Vinn-flera-mal-Del-1
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Vinn flera mål - Del 2
Hur du presenterar, påverkar och övertygar under en huvudförhandling

Föreläsare
• Jens Högström, advokat och ägare, 

EDGE Brottmålsadvokater

• Tobias Falk, senior IT-tekniker och  

webbutvecklare, 

EDGE brottmålsadvokater

Anmäl dig via
www.juc.se/VINN2

Delta på plats I våra lokaler 
eller via livesändning online

Tid och plats
24 november 2022 kl. 09:00-16:00
Posthuset 7A, Vasagatan 28

111 20 Stockholm

 6 Timmar
Innehåll  
I denna fördjupningskurs, går vi in mer på djupet i 

olika presentationsmetoder som vi kan använda oss av 

under en huvudförhandling. Fokus kommer att ligga 

på sakframställan och slutanförande. Precis som i del 1 

är den röda tråden för dagen att optimera 

förutsättningarna för att få domstolens ledamöter 

att tycka som du. Att du helt enkelt blir bättre på att 

påverka och övertyga.

I del 2 kommer du som deltagare att få jobba 

gruppvis med ett fiktivt case samt presentera detta 

under dagen. Under arbetet kommer via att använda 

oss bland annat av PowerPoint och dess mer 

avancerade funktioner såsom animeringar och rörliga 

bildövergångar för att skapa tilltalande och 

övertygande presentationer.

På kursen får du:

• En djupare förståelse för vilka psykologiska 

egenskaper och egenheter som vi som presenta-

törer måste tillgodose och beakta

• Lära dig hur man skapar och använder en till-

talande och övertygande PowerPoint

• Flera verktyg till hur du kan påverka rättssalens 

olika aktörer 

Målgrupp
Denna kurs inriktar sig till alla advokater, nya som 

erfarna. Kursen tar sitt avstamp i brottmålsprocessen 

men är lika relevant för processadvokater inom 

tvistemål eller annan humanjuridik.  

Pris 
Kr. 7.900 exkl. moms

https://juc.se/produkter/Vinn-flera-mal-Del-2
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