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Programöversikt
Torsdag 25 oktober  

Tid Aktivitet Lokal 

10.00–10.10  Välkomstanförande: Advokatsamfundets  
generalsekreterare Anne Ramberg (samtliga deltagare) Vinterträdgården

10.10–10.20  Utdelning av Advokatsamfundets pris för  
framstående insatser inom juridiken (samtliga deltagare)  Vinterträdgården

10.20–11.05  Robert Karjel: Ledarskap under press 
 (samtliga deltagare) Vinterträdgården

11.05–11.15  Advokatsamfundets ordförande,  
advokat Christer Danielsson (samtliga deltagare) Vinterträdgården

11.15–11.30 Paus/Förflyttning

11.30–12.30 Seminarium 1 

 Ordföranderollen i skiljeförfaranden – do’s and don’ts New York

 Överprövningsutredningen och advokaten som särskild  
 utredare Bolinderska Rummet

 Barnets bästa i parallella processer: vårdnads- och brottmål Royals Festvåning

 Mina erfarenheter av terroristmålet Stockholm

 Vilken roll har egentligen rättegångsbalken i  
 förvaltningsprocessen? Uppsala

 En katt bland hermelinerna – vad gör egentligen en  
 ekonom på en advokatbyrå? Oscarsalongen

12.30–13.30 Lunch

13.30–14.30 Seminarium 2

 Kollegialt dömande i domstol och skiljeförfarande  
 – vilka är skillnaderna och har de betydelse för ombudet? New York

 Fel i fastighet Royals Festvåning

 Barnkonventionen som lag Bolinderska Rummet

Tid Aktivitet Lokal 
 

 Högre säkerhetshot mot Sverige – det nya normala Stockholm

 Det offentliga biträdet i tvångsvårdsmål Uppsala

 Advokatverksamhet, företagande och mänskliga rättigheter Oscarsalongen

14.30–14.45 Paus/Förflyttning

14.45–15.45 Seminarium 3

 Viktiga domstolsavgöranden inom skiljemannarätten New York

 Att styra mot mätbara mål – något om uppdrag och  
 ansvar i en stiftelsestyrelse Bolinderska Rummet

 EU:s nya bodelningsförordningar Royals Festvåning

 Om vikten av oberoende domstolar Stockholm

 Vargar och parkeringstillstånd – Europarätten i  
 Högsta förvaltningsdomstolen Oscarsalongen

 Dataskyddsförordningen och arbetet med dataskydd  
 i praktiken Uppsala

15.45–16.15 Kaffepaus

16.15–17.00 Jonas von Essen: Världsmästare i minne Vinterträdgården

19.00– Drink och bankett med underhållning av Måns Zelmerlöw Vinterträdgården
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Programöversikt
Fredag 26 oktober

Tid Aktivitet Lokal 

09.15–10.00 Anders Thornberg: Polisens mest prioriterade utmaningar  
 – rikspolischefens målbild 2024 (samtliga deltagare) Vinterträdgården

10.00–10.15 Paus/Förflyttning

10.15–11.15  Seminarium 4

 Aktuella regeländringar kring skiljeförfaranden Uppsala

 Högsta förvaltningsdomstolens upphandlingsrättsliga  
 praxis Bolinderska Rummet

 Nya prejudikat om mahr-avtal – frågor om religion  
 eller om gränserna för makars avtalsfrihet? New York

 Hedersrelaterad brottslighet Stockholm

 Förvaltningsbesluts överklagbarhet i ljuset av den nya  
 förvaltningslagen Oscarsalongen

 Nyheter rörande penningtvättslagstiftningen Royals Festvåning

11.15–11.45 Kaffepaus

11.45–12.30 Seminarium 5

 Bevisbörda och beviskrav i kommersiella tvister Royals Festvåning

 Principalansvar för advokater och revisorer – vad gäller? Bolinderska Rummet

 Frågor om efterarvsrätt New York

 Hantering av brottmål i hovrätten Stockholm

 Advokatrollen inför svenska domstolar respektive  
 EU-domstolarna Oscarsalongen

 Att hantera medier Uppsala

Tid Aktivitet Lokal 

12.30–13.30 Lunch

13.30–15.00 Seminarium 6

 Att processa i Högsta domstolen Uppsala

 Sanningen och alternativa fakta Bolinderska Rummet

 Åldersbedömningar i asylprocessen och barnets  
 rättigheter New York

 Gängkriminalitet och ansvarsfördelning Stockholm

 Rättssäkerhet i skatteprocessen? Oscarsalongen

 Advokatetik: Intressekonflikter Royals Festvåning
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Torsdag 25 oktober 
08.45–09.45 Registrering och kaffe      Lokal: Vinterträdgården

10.00–10.10 Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg: Välkomstanförande    (samtliga deltagare) Lokal: Vinterträdgården

10.10–10.20 Utdelning av Advokatsamfundets pris för framstående insatser inom juridiken     (samtliga deltagare) Lokal: Vinterträdgården  

10.20–11.05 Robert Karjel: Ledarskap under press    (samtliga deltagare) Lokal: Vinterträdgården  

11.05–11.15 Advokatsamfundets ordförande, advokat Christer Danielsson    (samtliga deltagare) Lokal: Vinterträdgården

11.15–11.30 PAUS/FÖRFLYTTNING

Process & Skiljedom Affärsjuridik Humanjuridik Brottmål Offentlig rätt Advokatverksamhet

11.30–12.30
Seminarium 1

Ordföranderollen i skilje- 
förfaranden – do’s and don’ts

Christer Danielsson 
Claes Zettermarck

Överprövningsutredningen 
och advokaten som  
särskild utredare

Anna Ulfsdotter Forssell 

Barnets bästa i  
parallella processer: 
vårdnads- och brottmål

Mia Edwall Insulander 
Anna Hellron Wikström

Mina erfarenheter av  
terroristmålet

Johan Eriksson 

Vilken roll har egentligen  
rättegångsbalken i  
förvaltningsprocessen?

Michaela Ribbing 

En katt bland hermelinerna 
– vad gör egentligen en  
ekonom på en advokatbyrå?

Klas Eklund  

Lokal: New York
Lokal:  
Bolinderska Rummet

Lokal:  
Royals Festvåning Lokal: Stockholm Lokal: Uppsala Lokal: Oscarsalongen

12.30–13.30 LUNCH Spegelsalen m.fl. lokaler

13.30–14.30
Seminarium 2

Kollegialt dömande i  
domstol och skiljeförfarande 
– vilka är skillnaderna 
och har de betydelse för 
ombudet?

Fanny Gleiss Wilborg 
Emilia Lundberg

Fel i fastighet

Marianne Montelius Lodin 
Henning Rönström

Barnkonventionen  
som lag

Karin Åhman 
Anders Hagsgård

Högre säkerhetshot mot 
Sverige – det nya normala

Klas Friberg 

Det offentliga biträdet i 
tvångsvårdsmål 

UllaBella af Klercker 
Annika Lowén

Advokatverksamhet, 
företagande och  
mänskliga rättigheter

Théo Jaekel 
Emma Ihre
Karin Faxen Ågrup

Lokal: New York
Lokal:  
Royals Festvåning

Lokal:  
Bolinderska Rummet Lokal: Stockholm Lokal: Uppsala Lokal: Oscarsalongen

14.30–14.45 PAUS/FÖRFLYTTNING

14.45–15.45
Seminarium 3

Viktiga domstolsavgöranden 
inom skiljemannarätten
Helena Dandenell 

Att styra mot mätbara mål 
– något om uppdrag och 
ansvar i en stiftelsestyrelse

Katarina Olsson 

EU:s nya bodelnings- 
förordningar

Michael Hellner 

Om vikten av oberoende 
domstolar

Anders Eka 

Vargar och parkerings- 
tillstånd – Europarätten i 
Högsta förvaltningsdomstolen

Thomas Bull  

Dataskyddsförordningen 
och arbetet med dataskydd  
i praktiken

Caroline Olstedt Carlström  

Lokal: New York
Lokal:  
Bolinderska Rummet

Lokal:  
Royals Festvåning Lokal: Stockholm Lokal: Oscarsalongen Lokal: Uppsala

15.45–16.15 KAFFEPAUS

16.15–17.00 Jonas von Essen: Världsmästare i minne                                                                                                          (samtliga deltagare)  Lokal: Vinterträdgården

19.00– Drink och bankett med underhållning av Måns Zelmerlöw                                                                           Lokal: Vinterträdgården



1110

08.45–09.15 Registrering och kaffe      Lokal: Vinterträdgården

09.15–10.00 Anders Thornberg: Polisens mest prioriterade utmaningar  
– rikspolischefens målbild 2024 (samtliga deltagare)  

 
    Lokal: Vinterträdgården

10.00–10.15 PAUS/FÖRFLYTTNING

Process & Skiljedom Affärsjuridik Humanjuridik Brottmål Offentlig rätt Advokatverksamhet

10.15–11.15
Seminarium 4

Aktuella regeländringar 
kring skiljeförfaranden

Robin Oldenstam 

Högsta förvaltnings- 
domstolens upphandlings-
rättsliga praxis

Helena Rosén Andersson 

Nya prejudikat om  
mahr-avtal – frågor om  
religion eller om gränserna 
för makars avtalsfrihet?

Margareta Brattström 

Hedersrelaterad brottslighet

Mari Heidenborg 
Förvaltningsbesluts över-
klagbarhet i ljuset av den nya 
förvaltningslagen

Ulrik von Essen 

Nyheter rörande penning-
tvättslagstiftningen

Karin Faxén Ågrup

Lokal:  
Bolinderska Rummet Lokal: New York Lokal: Stockholm Lokal: Oscarsalongen Lokal: Royals FestvåningLokal: Uppsala

11.15–11.45 KAFFEPAUS

11.45–12.30
Seminarium 5

Bevisbörda och bevis-
krav i kommersiella 
tvister

Rikard Wikström- 
Hermansen 

Principalansvar för  
advokater och revisorer  
– vad gäller?

Peter Danowsky 

Frågor om  
efterarvsrätt 

Cecilia Runesson 

Hantering av brottmål i 
hovrätten

Anders Perklev 

Advokatrollen inför svenska 
domstolar respektive EU- 
domstolarna

Ulf Öberg 

Att hantera medier

Willy Silberstein 

Lokal:  
Royals Festvåning

Lokal:  
Bolinderska Rummet Lokal: New York Lokal: Stockholm

Lokal:  
Oscarsalongen Lokal: Uppsala

12.30–13.30 LUNCH Spegelsalen m.fl. lokaler

13.30–15.00
Seminarium 6

Att processa i Högsta 
domstolen

Lars Edlund 

Sanningen och alternativa 
fakta

Åsa Wikforss 

Åldersbedömningar i  
asylprocessen och  
barnets rättigheter

Tomas Fridh 
Gregor Noll
Noah Tunbjer

Gängkriminalitet och  
ansvarsfördelning

Thomas Olsson 
Gunnar Appelgren

Rättssäkerhet i skatteprocessen?

Sven-Åke Bergkvist 
Thomas Rolén
Gunilla Hedwall

Advokatetik:  
Intressekonflikter

Börje Samuelsson 
Biörn Riese 

Lokal: Uppsala
Lokal:  
Bolinderska Rummet Lokal: New York Lokal: Stockholm

Lokal:  
Oscarsalongen

Lokal:  
Royals Festvåning

Fredag 26 oktober
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Torsdag 25 oktober
10.00–10.10 (samtliga deltagare)
Välkomstanförande 
Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg

Lokal:  Vinterträdgården

10.10–10.20 (samtliga deltagare) 
Utdelning av Advokatsamfundets pris för framstående insatser inom juridiken 

Lokal: Vinterträdgården

10.20–11.05 (samtliga deltagare)
Ledarskap under press
Hur möter en organisation och den enskilde medarbetaren framgångsrikt helt nya 
uppgifter trots svåra yttre och inre förhållanden och individens egen tveksamhet, eller 
rentav rädsla? Föreläsningen ger insikt i och verktyg för hur det "omöjliga" kan delas upp 
i hanterliga delar och ett faktiskt resultat kan uppnås utan att helheten förloras.
Föreläsare:  Robert Karjel är överstelöjtnant, f.d. stridspilot, författare till fyra 

romaner, och talare. Han har lett en helikopterdivision i Adenviken för 
att bekämpa pirater och byggt upp en division räddningshelikoptrar i 
Afghanistan på uppdrag av FN och EU. Han blev utsedd till årets talare 
2016 av Talarforums kunder.

Lokal:  Vinterträdgården

11.05–11.15 (samtliga deltagare)
Advokatsamfundets ordförande, advokat Christer Danielsson
Lokal:  Vinterträdgården

11.15–11.30: paus/förflyttning

11.30–12.30: seminarium 1

Process & Skiljedom: 

Ordföranderollen i skiljeförfaranden – do’s and don’ts
Utifrån egna erfarenheter diskuterar seminarieledarna hur ordföranden i en skiljenämnd 
bör förhålla sig till ombud och medskiljemän i olika situationer som aktualiseras i ett skilje-
förfarande, allt ifrån den inledande planeringskonferensen till meddelande av skiljedom. 
Den övergripande frågan är förstås hur ordföranden ska agera för att förfarandet ska vara 
både effektivt och rättssäkert. 
Exempel på enskilda frågeställningar som behandlas: Vad kan ordföranden göra på egen 
hand, utan deltagande av de partsutsedda skiljemännen? Hur ska frågor om edition han-
teras? Ska ordföranden upprätta och tillställa parterna recit? Hur aktiv ska ordföranden 
vara vid förhandlingen? Är det i det hänseendet skillnad om det är svenska eller utländska 
ombud? Vad ska ordföranden göra om han tycker att en medskiljeman inte uppträder 
opartiskt under förhandlingen? Ska ordföranden vid överläggning till dom alltid invänta 
medskiljemännens ståndpunkter innan han tillkännager sin egen? Ska ordföranden verka 
för att ingen medskiljeman skriver sig skiljaktig?
Föreläsare: Christer Danielsson är delägare i Advokatfirman Danielsson & Nyberg 

och sedan tiotalet år tillbaka en av landets mest anlitade skiljemän, med 
cirka 150 skiljemannauppdrag i inhemska och internationella skilje- 
förfaranden. Han är ordförande i Sveriges advokatsamfund och var tidigare  
ordförande i Swedish Arbitration Association. Christer Danielsson ingick i 
den kommitté som utarbetade nya skiljedomsregler för Stockholms  
Handelskammares Skiljedomsinstitut.

 Claes Zettermarck är sedan 2013 delägare i Advokatfirman Lundblad 
& Zettermarck med inriktning mot uppdrag som skiljeman i inhemska 
och internationella skiljeförfaranden. Han var verksam vid White & Case 
Advokatbyrå under åren 1983–2013, varav 13 år som exekutiv delägare 
vid Stockholmskontoret. Där arbetade han dels med tvistlösning, dels med 
privata företagsöverlåtelser. Claes Zettermarck har även arbetat i styrelsen  
för Sveriges advokatsamfund, först som vice ordförande under åren 
2009–2011 och sedan som ordförande 2011–2013. 

Lokal:  New York

Affärsjuridik: 

Överprövningsutredningen och advokaten som särskild utredare
Med drygt 4 000 överprövningsmål i förvaltningsrätterna sticker Sverige ut bland EU:s 
medlemsländer. Trots samma rättsmedelsdirektiv i botten är skillnaderna mellan länderna 
stora. Under seminariet redogörs kort för reglerna om överprövning av såväl upphandling 
som av avtals giltighet. Seminariet belyser också några av anledningarna till varför skillnaderna 
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i antal mål är så stora mellan medlemsländerna och resonerar kring vad detta får för 
konsekvenser, för upphandlande myndigheter, för leverantörer och för medborgarna, dvs. 
mottagarna av resultat av upphandlingarna. 
Föreläsaren Anna Ulfsdotter Forssell var särskild utredare i Utredningen om vissa förenklade 
upphandlingsregler (Fi 2017:05). Utredningen skulle enligt sina direktiv bl.a. överväga 
vilka åtgärder som kan vidtas för att minska antalet överprövningsmål, och lämna förslag 
till regler om ansökningsavgift i överprövningsmål samt om skyldighet för den förlorande 
parten att ersätta motpartens processkostnader. Utredningen lämnade i juni 2018 sitt 
betänkande till regeringen. Under seminariet beskriver föreläsaren också kort arbetet som 
särskild utredare och redogör för förslagen i betänkandet SOU 2018:44 (Möjligt, tillåtet 
och tillgängligt – förslag till enklare och flexiblare upphandlingsregler och vissa regler om över-
prövningsmål) i de delar de rör överprövningar. 
Föreläsare:  Anna Ulfsdotter Forssell är advokat och delägare i Advokatfirman Delphi 

i Stockholm. Hon har arbetat med upphandlingsrätt i 20 år och har 
medverkat i ett stort antal överprövningsmål, varav flera i Högsta förvalt-
ningsdomstolen; upphandlingsskadeståndsmål, varav ett i Högsta dom-
stolen, samt det första svenska upphandlingsmålet i EU-domstolen. Anna 
Ulfsdotter Forssell var särskild utredare i Utredningen om vissa förenklade 
upphandlingsregler 2017–2018. Hon är ledamot i Sveriges advokatsam-
funds huvudstyrelse.

Lokal:  Bolinderska Rummet

Humanjuridik:  

Barnets bästa i parallella processer: vårdnads- och brottmål
Barn har rätt till en nära och god relation till båda sina föräldrar. De har också en absolut 
rätt att inte utsättas för kränkningar och våld. Ibland går dessa intressen inte att förena. 
Barn befinner sig i en särskilt utsatt situation när det pågår parallella processer. Som 
ombud i dessa processer ställs vi som advokater inför en rad svåra överväganden. Hur kan 
vi bäst tillvarata klientens intressen i båda processerna? Vilka svårigheter ställs vi inför? 
Vilka uppdrag kan vi åta oss parallellt? Vilka kontakter tar vi, när gör vi det och hur ska 
vi beakta barnets bästa i vår roll som ombud för föräldrarna. 
Föreläsare:  Mia Edwall Insulander är advokat sedan 2007 och delägare i Edwall 

Insulander Lindh & Lyckman Advokatbyrå, Stockholm. Hon arbetar med 
familjerätt som ombud, bodelningsförrättare och medlare förordnad av 
tingsrätterna i tvister kring vårdnad, boende och umgänge. Mia Edwall 
Insulander undervisar i familjerätt på Juristprogrammet vid Stockholms 
universitet och har medverkat i böcker och artiklar rörande familjerätten, 
som medlare i tv-programmet Skilsmässohotellet samt medverkar regel-
bundet i TV4 Nyhetsmorgon för att prata om familjerätt. Hon är även 
ledamot i Sveriges advokatsamfunds huvudstyrelse.

 Anna Hellron Wikström är advokat sedan 2008 och verksam vid Edwall 
Insulander Lindh & Lyckman Advokatbyrå, Stockholm med fokus på 
familjerätt och brottmål. Hon åtar sig uppdrag som medlare i familje-
rättsliga mål, som ombud i tvister kring vårdnad, boende och umgänge, 
målsägandebiträde, särskild företrädare samt offentlig försvarare. Anna  
Hellron Wikström har varit delaktig i Advokatsamfundets projekt Advokat i 
framtiden, som en av medlemmarna i rådet, och har också föreläst för  
polis och andra yrkesgrupper om arbetet som målsägandebiträde och 
särskild företrädare för barn.

Lokal:  Royals festvåning

Brottmål: 

Mina erfarenheter av terroristmålet
En av Sveriges mest erfarna försvarsadvokater berättar om uppdraget att försvara Rakhmat 
Akilov – av Stockholms tingsrätt dömd till livstids fängelse för terroristbrott – i en av de 
mest uppmärksammade svenska rättegångarna i modern tid.
Föreläsare:  Johan Eriksson är advokat och delägare i Försvarsadvokaterna, Stockholm. 

Han har ett särskilt intresse för rättssäkerhetsfrågor och har sedan 1994 
uteslutande arbetat med straffrätt. Johan Eriksson har under många år 
intresserat sig för förhörsteknik genom besök vid engelska domstolar och 
genom internationella kontakter. Han var försvarare för Rakhmat Akilov i 
det mycket uppmärksammade terroristmålet i Stockholm.

Lokal:  Stockholm

Offentlig rätt: 

Vilken roll har egentligen rättegångsbalken i förvaltningsprocessen?
Förvaltningsprocessen är en egen processform med en egen domstolsorganisation. Upp-
byggnaden och utformningen av processen innebär emellertid att en regel i rättegångs-
balken ibland används. Det bör beaktas att RB har utarbetats uteslutande med tanke på 
processen i allmän domstol och bygger på andra processuella principer än förvaltnings-
processen. Mot bakgrund av de karaktärsdrag som bär upp förvaltningsprocessen är det 
således inte självklart att en regel i RB bör tjäna till ledning vid förvaltningsdomstolarnas 
handläggning. Svårigheten är att avgöra i vilka processuella situationer RB kan användas i 
förvaltningsprocessen. Oklarheten kan uppfattas som ett problem, eftersom RB i vissa fall 
skulle kunna användas utan reflektion. Det kan inte uteslutas att en sådan användning 
riskerar att förvaltningsprocessuella karaktärsdrag inte fullt ut iakttas. 
Vid seminariet behandlas vilken roll eller funktion RB har i förvaltningsprocessen och 
vilken betydelse förvaltningsprocessens karaktärsdrag därvid har. 
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Föreläsare:  Michaela Ribbing är adjunkt i offentlig rätt vid Stockholms universitet 
och lade i september 2018 fram sin avhandling Förvaltningsprocessen och 
rättegångsbalken (Jure förlag). Hon har tidigare arbetat vid Förvaltnings-
rätten i Stockholm. Michaela Ribbing undervisar kontinuerligt främst på 
grundkursen i förvaltningsrätt med förvaltningsprocess och specialkursen i 
förvaltningsprocessrätt, men också inom offentlig rätt. 

Lokal:  Uppsala

Advokatverksamhet: 

En katt bland hermelinerna – vad gör egentligen en ekonom på en  
advokatbyrå?
Mannheimer Swartling har som första advokatbyrå i landet anställt en ekonom – med 
uppgiften att just vara dedicerad ekonom, både internt och gentemot klienter. Varför 
en sådan rekrytering? Vad kan en ekonom bidra med på en advokatbyrå? Hur passar en 
sådan in bland alla advokater? Kommer experimentet att lyckas? Kan andra byråer tänkas 
följa efter? 
Föreläsare:  Klas Eklund är Senior Economist på Mannheimer Swartling Advokatbyrå. 

Han är ekon. lic. från Handelshögskolan och har tidigare bl.a. varit chef-
ekonom på SEB, planeringschef på Finansdepartementet, rådgivare till två 
statsministrar och EU-kommissionens ordförande. Han har publicerat över 
10 böcker – däribland Sveriges mest använda lärobok i ekonomi – och ett 
1000-tal artiklar och krönikor. Han är medlem av Kungliga Ingenjörs-
vetenskapsakademien och har belönats med H.M. Konungens medalj för 
framstående insatser som ekonom.

Lokal:  Oscarsalongen 

13.30–14.30: seminarium 2

Process & Skiljedom: 

Kollegialt dömande i domstol och skiljeförfarande – vilka är skillnaderna 
och har de betydelse för ombudet?
För det kollegiala dömandet i domstol finns såväl ett regelverk som väl etablerade rutiner 
för att överlägga och skriva dom. En del av arbetet i domstol följer också oskrivna regler 
och tradition. I skiljeförfaranden finns inget av detta och det saknas en tydlig och trans-
parent best practice. 
Efter en kortare genomgång av det teoretiska utgångsläget diskuteras frågan hur en över-
läggning och en domskrivningsprocess kan gå till i en skiljenämnd. Hur skiljer sig proces-
sen från det kollegiala dömandet i domstol? Vilka är styrkorna och svagheterna med de 
olika tillvägagångssätten? Och framför allt – vad behöver ombudet känna till om dessa för 
att bäst få gehör för sin sak när utgången i målet bestäms?

Föreläsare: Fanny Gleiss Wilborg och Emilia Lundberg är advokater och driver till-
sammans Advokatfirman Lundberg & Gleiss, en nischbyrå inom kommer-
siell tvistlösning främst inriktad på skiljedomaruppdrag och utbildningar 
för advokater och domare. Båda två är regelbundet anlitade som skiljedomare 
i svenska och internationella skiljemål. De har båda också erfarenhet av att 
hantera kommersiella tvister som ombud och därtill lång domarerfarenhet. 
Under sin tid i domstol engagerade de sig särskilt i frågor angående hand-
läggningen av dispositiva tvistemål. 

 Fanny Gleiss Wilborg var tidigare chefsrådman vid Södertörns tingsrätt 
och dessförinnan rådman vid Stockholms och Nacka tingsrätter. Innan 
hon blev rådman arbetade hon med tvistlösning som advokat vid Mann-
heimer Swartling Advokatbyrå.

 Emilia Lundberg var tidigare rådman vid Attunda och Södertörns tings-
rätter. Dessförinnan var hon advokat i tvistlösningsgruppen på Wistrand 
Advokatbyrå i Stockholm.

Lokal:  New York

Affärsjuridik: 

Fel i fastighet
Det förefaller som att det blivit enklare för köpare att nå framgång med krav om ned-
sättning av köpeskillingen med anledning av s.k. dolda fel. Vad får det för konsekvenser 
om praxis ändras? Vilka krav ska vi ställa på köpare respektive säljare vid överlåtelser av 
fastigheteter? Hur preciserad ska en uppgift vara för att säljaren ska anses ha lämnat en 
utfästelse? Om det finns olika uppgifter i olika köpehandlingar, åligger det köparen att 
reda ut vad som är korrekt och anledningen till att det förekommer olika uppgifter, eller 
blir det säljarens ansvar? Hur omfattande är en köpares undersökningsplikt? Vid seminariet 
belyser föreläsarna en del av problematiken kring fel i fastighet. 
Föreläsare: Marianne Montelius Lodin är advokat och delägare i Landahl Advokat-

byrå. Hon är specialiserad på fastighetsrelaterade tvistemålsprocesser samt 
överlåtelserelaterade ärenden och frågeställningar. Marianne Montelius 
Lodin anlitas ofta som kursledare för advokater och biträdande jurister i fel 
i fastighet samt inom fastighetsmäklarjuridik, då hon har ett förflutet som 
förbundsjurist vid Mäklarsamfundet. 

 Henning Rönström är biträdande jurist vid Landahl Advokatbyrå. Han 
tog sin juristexamen 2017 vid Lunds universitet och har tidigare arbetat  
med allmän bolagsrätt på revisionsbyrå och har erfarenhet av såväl avtals-
tolkning som processföring vid allmän domstol. Henning Rönström är 
verksam inom de flesta av byråns områden med särskilt fokus på fel i 
fastighet samt entreprenad- och hyresrätt.

Lokal:  Royals Festvåning
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Humanjuridik:  

Barnkonventionen som lag
Den 1 januari 2020 blir barnkonventionen svensk lag. Barnkonventionsutredningen har 
i uppdrag att genomföra en kartläggning för att belysa hur svensk lagstiftning och praxis 
överensstämmer med barnkonventionen. Kartläggningen syftar till att ge ett stöd i det 
fortsatta arbetet med transformering av barnkonventionens bestämmelser inom olika 
rättsområden. I uppdraget ingår bl.a. att särskilt redovisa hur bestämmelser om barnets 
bästa och barnets rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade tolkas i den praktiska 
tillämpningen samt vilken innebörd de ges inom olika rättsområden. En särskild utredare 
ska också utforma en vägledning som kan utgöra ett stöd för hur man metodmässigt kan 
gå tillväga vid tolkning och tillämpning av barnkonventionen. Den syftar till att underlätta 
för olika aktörer bl.a. vid rättstillämpning. I arbetet ingår också att utarbeta förslag på hur 
vägledningen vid behov ska kunna uppdateras och göras tillgänglig för olika målgrupper. 
Uppdraget gäller till och med den 31 maj 2019.
Vid seminariet berättar föreläsarna om sina utredningsuppdrag. Föreläsarna är intres-
serade av att från deltagarna få praktiska exempel där svensk lagstiftning eller praxis inte 
överensstämmer med barnkonventionen.  
Föreläsare:  Karin Åhman är förutvarande professor i offentlig rätt i Uppsala, ansluten 

till Stockholms universitet. Hon är utredare för arbetet med att ta fram en 
vägledning vid tolkning och tillämpning av barnkonventionen.

 Anders Hagsgård är lagman i Förvaltningsrätten i Göteborg. Han är 
särskild utredare i Barnkonventionsutredningen (S 2018:03).

Lokal:  Bolinderska Rummet

Brottmål: 

Högre säkerhetshot mot Sverige – det nya normala
Förändringar i vår omvärld har bidragit till att extremistmiljöerna vuxit och hotet från 
terrorismen ökat. Samtidigt finns ett fortsatt högt underrättelsehot från främmande makt. 
När det gäller underrättelsehotet mot Sverige ska det bl.a. ses i ljuset av den pågående 
uppbyggnaden av totalförsvaret. Totalförsvarsuppbyggnaden för med sig att fler myndig-
heter och verksamheter kommer att hantera information som är skyddsvärd och måste 
hållas hemlig. Varje myndighet och verksamhet är ansvarig för sitt eget säkerhetsskydd, 
att skydda information som är vital för demokratins funktioner. Det kan handla om 
exempelvis politiskt beslutsfattande, finansiell data som värdepapper och finansutveckling 
eller fakta om infrastruktur såsom elförsörjning och vattentäkter. 
Det finns i dag en ökad medvetenhet hos myndigheter och verksamheter om vikten av 
ett fungerande säkerhetsskydd. Samtidigt ser Säkerhetspolisen behov av att fler deltar 
i arbetet och tar ansvar för att skapa ett säkert Sverige, särskilt i samband med den nya 
lagstiftningen som träder i kraft den 1 april 2019.

Föreläsare:   Klas Friberg utsågs i mars 2018 till ny säkerhetspolischef. Han kommer 
närmast från Polismyndigheten där han var regionpolischef för region väst. 
Klas Friberg har en jur. kand. examen från Lunds universitet.

Lokal:  Stockholm

Offentlig Rätt: 

Det offentliga biträdet i tvångsvårdsmål 
Advokatens lojalitetsplikt kan i tvångsvårdsmål vara förenad med svåra avvägningar. Vad 
är vår roll och vad ingår i vårt uppdrag? Hur ser vårt rådgivningsansvar ut och har vi 
kompetens för att bedöma vad som är objektivt bäst för en klient? Hur ser domstolen på 
våra olika roller i tvångsvårdsmål och vad förväntar sig domstolen av oss biträden? Hur 
hanterar vi uppdragen i domstolen? Kan vi förena vår roll som advokat och offentligt  
biträde och ställföreträdare till ett barn? Barnkonventionen ska bli svensk lag, hur 
påverkar det vårt uppdrag i LVU-målen och hur hanterar domstolen detta? Dessa frågor 
diskuteras på seminariet.
Föreläsare:  UllaBella af Klercker är advokat och innehavare av Advokatfirman af 

Klercker med mångårig erfarenhet av arbete med tvångsvårdsmål. Hon 
har vid ett flertal tillfällen varit författare av Advokatsamfundets remiss-
yttranden. UllaBella af Klercker håller utbildningar och föreläsningar för 
advokater och jurister på uppdrag av Advokatsamfundet, Limhamnsgruppen, 
Domstolsverket och andra aktörer.

 Annika Lowén är lagman vid Förvaltningsrätten i Linköping. Hon har 
tidigare varit rådman vid Förvaltningsrätten i Uppsala och Länsrätten i 
Stockholm och har stor erfarenhet av tvångsvårdsmål. Hon har vidare varit 
departementsråd på Justitiedepartementet och arbetat med kriminalpoli-
tiska frågor. 

Lokal:  Uppsala

Advokatverksamhet: 

Advokatverksamhet, företagande och mänskliga rättigheter
I och med ökande lagkrav inom hållbarhetsområdet såväl i Sverige som internationellt 
blir mänskliga rättigheter en nödvändig fråga för advokatbyråer att hantera. Klienter på 
en global marknad ställs inför en lång rad risker kopplade till mänskliga rättigheter, men 
även den egna advokatverksamheten behöver bedrivas på ett ansvarsfullt sätt utifrån detta 
perspektiv. Advokater måste självklart leva som de lär. På grund av detta antog Advokat-
samfundet 2016 nya riktlinjer om företagande och mänskliga rättigheter, baserade på 
FN:s vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter. 
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Seminariet redogör för grunderna i FN:s vägledande principer och diskuterar vad de 
innebär för advokatbyråer. Vidare diskuteras dilemman och svåra avvägningar som en 
advokatbyrå kan ställas inför och hur Advokatsamfundets riktlinjer bör integreras i byrå-
ernas egna verksamheter.
Föreläsare:  Théo Jaekel är specialist inom mänskliga rättigheter och företagsansvar  

på Advokatfirman Vinge. Han ansvarar för byråns rådgivning till klienter 
i hållbarhetsfrågor och har lång erfarenhet av revisioner och studier i 
högriskländer. Théo Jaekel har tidigare arbetat på expertorganisationen 
Swedwatch med att granska företags påverkan på mänskliga rättigheter. 
Han undervisar även i mänskliga rättigheter och företagsansvar på jurist-
programmet vid Stockholms universitet och är styrelseledamot av Global 
Compact Network Sweden.

 Emma Ihre är hållbarhetschef vid Mannheimer Swartling Advokatbyrå. 
Hon är finansanalytiker med lång erfarenhet av att integrera hållbarhet och 
affärsetik i investeringsprocessen och ägardialogen med bolag. Emma Ihre 
har tidigare varit ansvarig för hållbart företagande på Finansdepartementet 
och chef för Corporate Engagement på Ethix SRI Advisors, där hon gav 
råd kring hur miljö-, sociala- och ägarstyrningsfrågor kan integreras i  
investeringsprocessen och ägardialogen. Vidare har hon arbetat för Amnesty 
Business Group och är i dag ordförande för gruppen Sveriges Finansanalytikers 
Corporate Sustainability samt styrelseledamot i AP7, hedgefonden Nord-
kinn och Global Compact Sweden. 

 Karin Faxen Ågrup är Mannheimer Swartling Advokatbyrås chefsjurist 
och sedan 2005 ansvarig för kvalitets- och riskhantering innefattande 
regulatoriska och legala frågor i verksamheten. I hennes arbete ingår också 
att ansvara för Mannheimer Swartlings centrala klientantagning. Hon 
utbildar och lämnar råd till byråns medarbetare i olika regulatoriska frågor 
samt i frågor om god advokatsed. På uppdrag av Sveriges advokatsamfund 
utbildar hon sedan många år advokater i penningtvättslagstiftningen. 
Karin Faxén Ågrup deltar i byråns arbete med hållbarhetsfrågor och arbetar 
med regulatoriska frågor för advokatverksamhet på uppdrag av International 
Bar Association.

Lokal:  Oscarsalongen

14.45–15.45: seminarium 3

Process & skiljedom: 

Viktiga domstolsavgöranden inom skiljemannarätten
De allmänna domstolarna har ett begränsat inflytande i skiljetvister men en tung roll 
i utvecklingen av skiljemannarätten som sådan genom de viktiga processuella frågor 
som faller under domstolarnas kompetens. Klanderdomar är av särskild betydelse, men 
genom åren har det även kommit uppmärksammade avgöranden rörande bl.a. sekretess, 
edition och ersättning till skiljemännen. Vid seminariet presenteras de senaste intressanta 
klanderdomarna, liksom ett antal andra centrala avgöranden inom skiljemannarätten. 
Det görs även en internationell utblick med berörande av den s.k. Achmea-domen från 
EU-domstolen. 
Föreläsare:  Helena Dandenell är advokat och delägare i Frank Advokatbyrå. Hen-

nes verksamhet är fokuserad på kommersiella tvister där hon är ombud i 
domstol och skiljeförfaranden. Hon är också ofta utsedd till skiljeman i 
svenska och internationella skiljetvister och ledamot av ICC:s internationella 
skiljedomstol.

Lokal:  New York

Affärsjuridik: 

Att styra mot mätbara mål – något om uppdrag och ansvar i en stiftelse-
styrelse
Arbetet i en stiftelsestyrelse kräver ofta ett stort engagemang och en särskild kunskap om 
stiftelsen, om den rättsliga regleringen kring stiftelser i allmänhet och om förutsättning-
arna för en god ändamålsuppfyllelse. Vid seminariet diskuteras styrelsens uppdrag och 
ansvar utifrån de krav man kan ställa på en stiftelsestyrelse. Det är möjligt att utforma 
mätbara mål för att kunna bedöma hur väl stiftelsen uppfyller sitt ändamål. För detta 
krävs en modig och kunnig styrelse som vågar fatta beslut om tydliga strategier och som i 
sitt arbete har förmågan att utvärdera och mäta effekterna av stiftelsens verksamhet. Det 
handlar om att svara på frågan om stiftelsens verksamhet verkligen gör någon nytta och i 
så fall för vem. Tanken om effektmätning är relativt ny i det svenska stiftelseväsendet men 
blir allt vanligare i takt med att stiftelsernas betydelse ökar i samhället.
Föreläsare:  Katarina Olsson är professor i civilrätt vid Lunds universitet med många 

års erfarenhet av arbete med stiftelser i ett nationellt och internationellt 
perspektiv. Hennes forskning är för närvarande inriktad på den anglo-
amerikanska rättsfiguren trust som i vissa sammanhang kan liknas vid en 
stiftelse. Hon är bl.a. ordförande i Familjen Kamprads stiftelse och styrelse-
ledamot i Föreningen Stiftelser i Samverkan.

Lokal:  Bolinderska Rummet



2322

Humanjuridik:  

EU:s nya bodelningsförordningar
Den 24 juni 2016 antogs två nya EU-förordningar om internationella frågor rörande 
makars respektive registrerade partners förmögenhetsförhållanden. Förordningarna ska 
tillämpas från den 29 januari 2019. De innebär att reglerna i 1990 års lag om interna-
tionella frågor rörande makars och sambors förmögenhetsförhållanden (LIMF) kommer 
att ersättas. Reglerna om när en svensk domstol kan utse en bodelningsförrättare ändras; 
reglerna om tillämplig lag ändras helt och det blir nya regler om erkännande och verk-
ställighet av avgöranden från andra EU-länder. Det man kunde om dessa frågor måste 
nu läras om i grunden. Vid seminariet illustrerar föreläsaren, med praktiska exempel, de 
viktigaste förändringarna.
Föreläsare:  Michael Hellner är professor i internationell privat- och processrätt vid 

Stockholms universitet. Han har vid sidan om sin akademiska karriär  
arbetat på Justitiedepartementet i 10 år, både som anställd och som konsult, 
och har deltagit som svensk förhandlare inom EU och Haagkonferensen 
för internationell privaträtt. Michael Hellner har också deltagit som expert 
i flera utredningar och ledde utredningen om EU-bodelning.

Lokal:  royals festvåning

Brottmål: 

Om vikten av oberoende domstolar
Frågor om rättsstaten eller det som också kallas the rule of law diskuteras mer och mer. 
Ett skäl till detta är utvecklingen i vissa andra europeiska länder, särskilt Polen och 
Ungern. Men även i vårt land har frågorna fått ökad aktualitet. En central beståndsdel i 
en rättsstat är att det finns oberoende domstolar. Vid seminariet diskuteras bl.a. vad som 
närmare ligger i kravet på oberoende och om det finns något reformbehov på området.
Föreläsare:  Anders Eka är justitieråd och ordförande i Högsta domstolen. Han har 

tidigare varit bl.a. lagman i Stockholms tingsrätt. Anders Eka har under 
senare år arbetat med olika utredningar inom grundlagsområdet.

Lokal:  stockholm

Offentlig rätt: 

Vargar och parkeringstillstånd – Europarätten i Högsta förvaltnings- 
domstolen
Europarätten är ett alltmer vardagligt inslag i de svenska domstolarnas verksamhet. I 
Högsta förvaltningsdomstolen är detta särskilt tydligt, inte minst eftersom viktiga delar 
av förvaltningsrätten numera får sitt materiella innehåll från unionsrätten. Frågan om 
vargjaktens vara eller inte vara är ett tydligt exempel på hur både svår och kontroversiell 

unionsrätt kan bli när den ska tillämpas i ett nationellt sammanhang. Europakonventionen 
har på samma sätt haft stor betydelse i Högsta förvaltningsdomstolens rättspraxis, inte 
minst avseende rätten till domstolsprövning av myndigheters beslut. Att en kommuns 
beslut att inte ge en person parkeringstillstånd måste kunna överklagas till domstol, trots 
ett överklagandeförbud i den svenska regleringen, är kanske inte självklart för de flesta. 
Vid seminariet presenteras aktuell rättspraxis från Högsta förvaltningsdomstolen med 
europarättslig inriktning, rättsfallen sätts in i sitt sammanhang och utvecklingstendenser 
och trender diskuteras.
Föreläsare: Thomas Bull är justitieråd vid Högsta förvaltningsdomstolen sedan 2013 

och var dessförinnan verksam som professor i konstitutionell rätt vid Uppsala 
universitet. Han har skrivit böcker och uppsatser om konstitutionella 
frågor, rättighetsfrågor samt om unionsrättens och Europakonventionens 
verkningar i Sverige.

Lokal:  Oscarsalongen 

Advokatverksamhet: 

Dataskyddsförordningen och arbetet med dataskydd i praktiken
Den 25 maj 2018 trädde dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. GDPR ställer nya 
och mer omfattande krav på alla som behandlar personuppgifter samtidigt som tillsyns-
myndigheter ges nya befogenheter att besluta om kraftfulla sanktioner. Detta måste varje 
advokatbyrå förhålla sig till i såväl den egna organisationen som vid klientrådgivning. 
Under seminariet diskuteras innehållet i GDPR och de nationella kompletteringsbestäm-
melserna i den nya dataskyddslagen. Vidare berörs Advokatsamfundets Vägledning för 
tillämpningen av EU:s dataskyddsförordning i advokatverksamhet.
Föreläsare:  Caroline Olstedt Carlström är advokat och delägare i Advokatfirman  

Lindahl. Hon var tidigare internationell dataskyddschef på Klarna med 
globalt ansvar för Klarnas dataskyddsstrategi och regelefterlevnad.  
Caroline Olstedt Carlström har mer än 15 års erfarenhet av internationellt 
dataskydd och har arbetat som juridisk och strategisk rådgivare till företag 
inom IT, media, telekommunikation, finans- och biotech, bl.a. som  
advokat. Hon är ordförande i Forum för dataskydd, styrelseledamot i 
Cloud Sweden, medlem av IAPP European Advisory Board, deltar i flera 
branschgrupper samt är en återkommande talare på konferenser. Hon 
medverkade även i den arbetsgrupp som på uppdrag av Advokatsamfundets 
styrelse tog fram Vägledning för tillämpningen av EU:s dataskyddsförordning 
i advokatverksamhet.

Lokal:  Uppsala
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16.15–17.00 (samtliga deltagare) 
Jonas von Essen – Världsmästare i minne
Följ med på en unik upplevelse som både fascinerar och inspirerar! Jonas von Essen tar 
oss med på en färgsprakande redogörelse över hur minikängurus, Dolly Parton och en 
arg kille med en kycklingklubba i ögat kan hjälpa dig att komma ihåg precis vad du vill. 
Minnesteknik har aldrig varit mer underhållande. Ta chansen att höra en världsmästare 
berätta om sitt område och inte minst, att skaffa dig en superkraft på samma gång. 
Föreläsare:   Jonas von Essen är tvåfaldig världsmästare i minne och numera även 

författare och föreläsare. Han har varit med i kinesiska TV-shower och  
australiensisk bilreklam. Han kom tvåa i TV4:s Talang genom att memorera 
de första 50 000 decimalerna på pi. För några år sedan hade han ett helt 
vanligt minne.

Lokal:  Vinterträdgården 

19.00–01.00 
Drink och bankett (till bords 20.00) med underhållning av Måns Zelmerlöw.
Lokal:  Vinterträdgården

Fredag 26 oktober 
09.15–10.00 (samtliga deltagare)
Polisens mest prioriterade utmaningar – rikspolischefens målbild 2024
Föreläsare:   Anders Thornberg är rikspolischef sedan 15 februari 2018. Han var 

chef för Säkerhetspolisen under åren 2012–2018 och dess operativa chef 
2008–2011.

Lokal:  Vinterträdgården

10.00–10.15: paus/förflyttning

10.15–11.15: seminarium 4

Process & Skiljedom: 

Aktuella regeländringar kring skiljeförfaranden
I september överlämnades propositionen En modernisering av lagen om skiljeförfarande 
till riksdagen. Propositionen innefattar en rad förändringar på skiljemannaområdet som 
avses träda i kraft i mars nästa år. Under föregående år infördes även en rad förändringar 
i reglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Seminariet belyser de 
viktigaste av alla dessa nyligen införda och kommande förändringar, med fokus på deras 
praktiska betydelse för ombud och skiljemän.  
Föreläsare:  Robin Oldenstam har mer än 20 års erfarenhet som ombud och skilje-

man i svenska och internationella skiljeförfaranden och leder Mannheimer 
Swartlings internationella skiljedomsverksamhet. Han är ledamot i ICC:s 
International Court of Arbitration och f.d. ordförande för Swedish  
Arbitration Association (SAA). Robin Oldenstam föreläser regelbundet om 
skiljemannarätt vid svenska universitet och på olika kurser för professionell 
fortbildning.

Lokal:  Uppsala
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Affärsjuridik: 

Högsta förvaltningsdomstolens upphandlingsrättsliga praxis
Upphandlingsrätten är ett rättsområde under ständig utveckling. Det upphandlingsrätts-
liga regelverket och de ekonomiska och politiska inriktningsmålen förändras regelbundet 
genom såväl EU-lagstiftning som svensk lagstiftning. Det finns ett löpande behov av att 
i svensk rättspraxis klargöra och fylla ut upphandlingslagstiftningens närmare innehåll. 
Högsta förvaltningsdomstolens prejudikat är därför en central rättskälla inom upphand-
lingsområdet. I kraft av sin vägledande funktion kan Högsta förvaltningsdomstolen sägas 
ha särskilt ansvar för att genom sina avgöranden hantera EU-domstolens praxis på svensk 
botten.
Föreläsare:  Helena Rosén Andersson är justitieråd vid Högsta förvaltningsdomstolen. 

Hon har bakgrund som domare i allmän domstol och har varit verksam 
som advokat och delägare i Advokatfirman Lindahl. Helena Rosén Andersson 
är redaktör och huvudförfattare till Norstedts Juridiks kommentarer till 
lagarna om offentlig upphandling.

Lokal:  Bolinderska Rummet 

Humanjuridik: 

Nya prejudikat om mahr-avtal – frågor om religion eller om gränserna för 
makars avtalsfrihet?
Avtal om mahr utgör en del av ett muslimskt äktenskap och brukar liknas vid en morgongåva 
från mannen till hustrun. Det senaste decenniet har det blivit relativt vanligt med tvister 
angående sådana avtal i svenska domstolar. Högsta domstolen har behandlat två fall om 
giltigheten av mahr-avtal, dels det refererade målet NJA 2017 s. 168, dels notisfallet 
NJA 2017 N 6. I båda fallen kom domstolen fram till att svensk rätt skulle tillämpas på 
tvisten. Under seminariet kommer Högsta domstolens avgöranden att diskuteras ur flera 
rättsliga aspekter, såsom IP-rätt, svensk materiell äktenskapsrätt samt fri- och rättighets-
frågor. 
Föreläsare: Margareta Brattström är professor i civilrätt, särskilt familjerätt, verksam 

vid Uppsala universitet och prefekt vid juridiska institutionen. Hon är 
författare till en rad böcker i familje- och fastighetsrätt.

Lokal:  New York

 

Brottmål: 

Hedersrelaterad brottslighet
Hedersrelaterad brottslighet och förtryck uppmärksammas alltmer. I augusti 2018 
överlämnades ett bestänkande med förslag på olika åtgärder för att stärka skyddet mot 
sådan brottslighet. Vid seminariet berättar föreläsaren om de utmaningar som aktuali-
serats i utredningsarbetet och resonerar kring förslagen i betänkandet, bl.a. införande av 
en straffskärpningsregel vid brott som begås med hedersmotiv och ett särskilt barnäkten-
skapsbrott.   
Föreläsare:  Mari Heidenborg är justitiekansler sedan 1 september 2018. Hon har 

tidigare en lång karriär som domare bakom sig. Hon har varit justitieråd, 
lagman vid Solna tingsrätt, lagman i Svea hovrätt och dessförinnan chefs-
rådman och rådman. Mari Heidenborg har lett flera statliga utredningar 
inom straffrättens område och har varit särskild utredare i utredningen 
Starkare skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv.

Lokal:  Stockholm

Offentlig rätt: 

Förvaltningsbesluts överklagbarhet i ljuset av den nya förvaltningslagen
Frågan om vilka myndighetsbeslut som kan angripas genom förvaltningsrättsligt över-
klagande uppkommer förvånansvärt ofta i rättstillämpningen. Det kan exempelvis handla 
om uttalanden som givits en annan beteckning och form än ett beslut, eller myndigheter 
som fattar formliga beslut utanför sin behörighet. Till detta kommer beslut som i grunden 
avser civilrättsliga frågor och därför kanske snarast borde avgöras av allmän domstol och 
beslut som inte får överklagas, men som kan anses röra civila rättigheter eller skyldigheter 
och därför måste kunna prövas av domstol. Praxis har spelat en avgörande roll för att av-
göra vad som är överklagbart och vad som inte är det. Seminariet handlar om hur denna 
praxis ser ut och om den nya förvaltningslagen förändrar rättsläget.
Föreläsare:  Ulrik von Essen är justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen. Han var 

tidigare professor i offentlig rätt vid juridiska fakulteten, Stockholms uni-
versitet, och har skrivit en mängd böcker och artiklar i främst förvaltnings-
processuella frågor. Ulrik von Essen håller kontinuerligt utbildningar inom 
Domstolsakademin.

Lokal:  Oscarsalongen
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Advokatverksamhet: 

Nyheter rörande penningtvättslagstiftningen 
Bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism har blivit ett alltmer prio-
riterat område såväl nationellt som internationellt. Den lagstiftning som syftar till att 
motverka penningtvätt har gällt för advokater i mer än 10 år och lagstiftningen har inne-
burit många problem och svårigheter för advokater. Lagstiftningen ställer stora krav på 
kontrollåtgärder och fungerande administrativa rutiner på advokatbyråerna. Advokater har 
dessutom en särskilt utsatt position jämfört med övriga verksamhetsutövare som omfattas 
av lagstiftningen, eftersom lagen ställer krav på åtgärder som direkt strider mot advokat-
etiska kärnvärden samtidigt som regleringen är straffsanktionerad. 
Riksdagen har den 22 juni 2017 utfärdat lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt 
och finansiering av terrorism (PTL). Den nya lagstiftningen ersätter 2009 års penning-
tvättslag och gäller från och med den 1 augusti 2017. Advokater omfattas, precis som 
tidigare, av lagstiftningens bestämmelser när de på olika sätt deltar i vissa finansiella trans-
aktioner samt företags- och fastighetstransaktioner för en klients räkning. Lagstiftningen 
omfattar dock ännu inte tillsyn och sanktioner av advokater och advokatbyråer i förhål-
lande till PTL. Förslag om tillägg till PTL i dessa avseenden har nyligen remissbehandlats 
och föreslås träda i kraft 2019. Dessa förslag kommer innebära ett antal tillkommande 
och i viss mån förändrade regler i fråga om tillsyn, sanktioner och annat ingripande mot 
advokater och advokatbyråer som inte följer PTL. Under seminariet diskuteras dessa 
förslag och deras praktiska konsekvenser för advokatbyråerna.
Föreläsare:  Karin Faxen Ågrup är Mannheimer Swartling Advokatbyrås chefsjurist 

och sedan 2005 ansvarig för kvalitets- och riskhantering innefattande 
regulatoriska och legala frågor i verksamheten. I hennes arbete ingår också 
att ansvara för Mannheimer Swartlings centrala klientantagning. Hon 
utbildar och lämnar råd till byråns medarbetare i olika regulatoriska frågor 
samt i frågor om god advokatsed. På uppdrag av Sveriges advokatsamfund 
utbildar hon sedan många år advokater i penningtvättslagstiftningen. 
Karin Faxén Ågrup deltar i byråns arbete med hållbarhetsfrågor och arbetar 
med regulatoriska frågor för advokatverksamhet på uppdrag av International 
Bar Association.

Lokal:  Royals Festvåning 

11.45–12.30: seminarium 5

Process & Skiljedom: 

Bevisbörda och beviskrav i kommersiella tvister
Vilken part som anses ha bevisbördan i en tvist har ofta en avgörande betydelse för målets 
utgång. Det är dock ovanligt med uttryckliga bestämmelser i lagstiftningen om vem som 
ska bära bevisbördan och det finns ingen princip eller teori i doktrin eller rättspraxis som 

ensamt kan ge anvisning om hur bevisbördan ska fördelas. När det gäller beviskravet 
används ofta termen ”styrkt” eller ”visat”, men vad innebär det i praktiken? Och hur ser 
det ut i internationella skiljeförfaranden?  
Föreläsare: Rikard Wikström-Hermansen är advokat och delägare i Roschier  

Advokatbyrå, med inriktning på kommersiell tvistlösning. Han är ofta 
ombud eller skiljeman i svenska och internationella skiljetvister, främst 
inom områdena energi, entreprenad och post-M&A. Rikard Wikström-
Hermansen är också ledamot i Forskningsavdelningen för skiljeförfarande 
och annan tvistlösning i Stockholm Centre for Commercial Law vid 
Stockholms universitet.

Lokal:  Royals Festvåning 

Affärsjuridik: 

Principalansvar för advokater och revisorer – vad gäller?
Frågan om advokatbyråns eller revisionsbyråns ansvar för skada som vållas av anställd i 
utförandet av uppdrag i tjänsten har prövats i några få domstolsavgöranden och har  
diskuterats i några få artiklar. En komplicerande faktor just för detta slags uppdrag är att 
de kan ses som personliga och då kan det diskuteras om principalansvar föreligger.
Föreläsare:  Peter Danowsky är advokat med processer och skiljemannauppdrag som 

särskild inriktning. Han har bl.a. varit ombud i HQ-målet och i målet 
Troms Kraft ./. Grant Thornton, där ansvarsfrågorna varit centrala.

Lokal:  Bolinderska Rummet 

Humanjuridik:  

Frågor om efterarvsrätt 
När särkullbarn får vänta på sitt arv till dess att efterlevande make/maka/sambo eller  
annan person som ärvt tillgångar med fri förfoganderätt avlider väcker det ett antal frågor. 
Inte så sällan uppstår konflikter, särskilt om efterarvingen inte känt till att han eller hon 
får vänta på sitt arv. Hur ska efterarvsrätten bestämmas? Vilka värden ska ligga till grund 
för bestämmande av efterarvsrätten? Vad händer om efterlevande make gifter om sig? Hur 
ska flera grupper av efterarvingar hanteras? Går det att skifta ut efterarvingar i förtid? 
Seminariet avser att ge svar på ett antal frågor som väcks när det föreligger arv med fri 
förfoganderätt och därmed en rätt till efterarv.
Föreläsare:  Cecilia Runesson är advokat och bedriver sedan 2010 sin verksamhet i 

Advokat Cecilia Runesson AB. Hon är uteslutande verksam inom området 
ekonomisk familjerätt. Hon har undervisat i familjerätt på Stockholms 
universitet och undervisar även advokater och biträdande jurister inom 
bodelning och arvsrätt.

Lokal:  New York 
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Brottmål: 

Hantering av brottmål i hovrätten
De stora brottmålen har ökat i antal och omfattning under senare år. För hovrättens 
del utgör dessa mål en utmaning när det gäller både handläggning och resursåtgång. 
Mål med mycket lång huvudförhandlingstid och omfattande processmaterial kan också 
innebära en stor påfrestning för parter och ombud. Hur kan handläggningen av stora 
brottmål i hovrätten utvecklas för att uppnå en koncentrerad process och en god arbets-
miljö för samtliga rättens aktörer samtidigt som en hög kvalitet upprätthålls? Och vilka 
förändringar av processrätten kan vi förvänta oss i detta hänseende? Föreläsningen syftar 
till att belysa dessa frågor.     
Föreläsare:  Anders Perklev är president i Svea hovrätt sedan 1 juni 2018. Han var  

tidigare riksåklagare. Dessförinnan har han bl.a. varit chef för Justitie- 
departementets straffrättsenhet. Anders Perklev har lett flera statliga  
utredningar inom straffrättens område.

Lokal:  Stockholm

Offentlig rätt: 

Advokatrollen inför svenska domstolar respektive EU-domstolarna
Under seminariet diskuteras advokatrollen i Sverige ur ett komparativt och processrätts-
ligt europeiskt perspektiv, särskilt utifrån föredragshållarens personliga erfarenheter som 
advokat och domare vid Europeiska unionens tribunal i Luxemburg. Ett exempel är hur 
advokatens roll skiljer sig åt i ett system där det förekommer advokattvång i förhållande 
till den svenska rättsordningen. Hur skiljer sig t.ex. förhållandet till klienter, domstolar 
och motparter för en svensk advokat, vars främsta plikt är att visa trohet och lojalitet mot 
klienten, jämfört med en advokat som inom unionsrätten anses medverka i rättskipningen 
och som fullständigt oavhängigt och i rättskipningens överordnade intresse ska biträda 
klienten i enlighet med dennes behov? 
Vidare diskuteras hur advokatrollen i Sverige har förändrats i samband med globalise-
ringen och europeiseringen av den svenska rättsordningen, och i samband med det ökade 
inslaget av kommersialisering och internationalisering av advokatverksamheten. Om 
advokater har en särskild ställning och ett särskilt ansvar i ett väl fungerande rättssamhälle, 
hur kan t.ex. den svenska advokatkåren upprätthålla och även fortsättningsvis ta det 
ansvaret när en allt mindre del av advokatverksamheten är inriktad på att hävda enskildas 
fri- och rättigheter? 

Slutligen belyser seminariet förhållandet mellan advokat- och domarrollen inför svenska 
och europeiska domstolar ur ett praktiskt processrättsligt perspektiv. Hur skiljer sig t.ex. 
advokatrollen i den praktiska processföringen när det i synnerhet är rättsfrågor som är 
tvistiga? Hur kan den svenska rättstraditionen av omedelbarhets- och muntlighetsprincip 
upprätthållas i en alltmer komplex rättsordning?
Föreläsare:  Ulf Öberg är domare vid Europeiska unionens tribunal i Luxemburg. Han 

var dessförinnan grundare och fram till år 2016 verksam som advokat i 
Öberg & Associés, den första svenska boutiquefirman i EU- och konkurrens-
rätt.

Lokal:  Oscarsalongen

Advokatverksamhet: 

Att hantera medier
Under seminariet berättar Willy Silberstein hur media fungerar och ger tips till den som 
vill vara beredd att möta journalister. 
Föreläsare:  Willy Silberstein har arbetat som journalist i många år, till stor del på 

Ekot, Sveriges Radio. Sedan nästan 10 år driver han eget företag och erbjuder 
medieträning. Han undervisar bl.a. blivande advokater på uppdrag av 
Advokatsamfundet.

Lokal:  Uppsala

13.30–15.00: seminarium 6

Process & Skiljedom: 

Att processa i Högsta domstolen
Högsta domstolen får varje år in ungefär 5 000 överklaganden som kräver prövningstill-
stånd. Det är bara 2-3 procent av dessa som släpps upp till prövning. Vilka är kriterierna 
för att få prövningstillstånd, och vad kan ett ombud göra för att öka chansen att få upp 
sitt mål? Och om man får prövningstillstånd, hur ska processen föras på bästa sätt?
Föreläsare:  Lars Edlund är justitieråd. Han var tidigare verksam som advokat i när-

mare 30 år och var ledamot i Advokatsamfundets huvudstyrelse under åren 
2003–2010.

Lokal:  Uppsala 
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Affärsjuridik: 

Sanningen och alternativa fakta
Faktaresistens, alternativa fakta och post-sanning. Vad är det som pågår?
Finns det alternativa fakta? Kan något vara sant för mig men inte för dig, eller är sanningen 
något objektivt? Varför är lögner och falska nyheter så effektiva? Åsa Wikforss undersöker  
fenomenet post-sanning och faktaresistens från ett filosofiskt och ett psykologiskt  
perspektiv. Hon diskuterar vad kunskap är, varför vi är så sårbara för desinformation och 
vilka psykologiska mekanismer som ligger bakom faktaresistens.
Föreläsare: Åsa Wikforss är professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet 

och forskar inom språkfilosofi och kunskapsteori. Hon disputerade vid 
Columbia University, New York, 1996 och 2008 blev hon och en kollega 
de två första kvinnliga professorerna i teoretisk filosofi i Sverige. Hon  
publicerar sig i ledande internationella tidskrifter, är medlem i flera  
internationella forskningsnätverk och forskningspaneler och 2018 blev  
hon invald i Kungliga Vetenskapsakademien. Åsa Wikforss ägnar sig även 
åt populärvetenskap och är författare till boken Alternativa fakta. Om  
kunskapen och dess fiender (2017), där hon reder ut vad faktaresistens är 
från ett filosofiskt och psykologiskt perspektiv. Hon har också varit engagerad 
i skolfrågor och har skrivit ett flertal debattartiklar i ämnet. Hon deltar 
ofta i TV och radio, bl.a. i Filosofiska Rummet, Vetenskapsradion, SVT:s 
Idévärlden, Vetenskapsstudion och TV4 Nyhetsmorgon. I år var hon  
sommarpratare i Sveriges Radio P1.

Lokal:  Bolinderska Rummet 

Humanjuridik:  

Åldersbedömningar i asylprocessen och barnets rättigheter
Under det senaste dryga året har en intensiv debatt förts angående medicinska ålders-
bedömningar, dess tillförlitlighet och dess konsekvenser. Seminariet tar sin utgångspunkt 
i denna debatt och belyser åldersbedömningar inom migrationsrätten ur ett kritiskt 
perspektiv. Föreläsarnas ambition är vidare att diskutera och problematisera i vilken 
utsträckning visad minderårighet påverkar vilka rättigheter som ges genomslag i den 
svenska asylprövningen. Kan det finnas förbättringspotential sett i ljuset av Sveriges 
internationella åtaganden? Genom nedslag i EU-rätten samt praxis från EU-domstolen, 
Europadomstolen och Barnrättskommittén ger föreläsarna konkreta och aktuella exempel 
på rättigheter för barn som finns att särskilt ta hänsyn till.
Föreläsare:  Tomas Fridh är advokat och delägare i Fridh Advokatbyrå i Göteborg. 

Han har under en längre tid varit engagerad inom migrationsrätt som 
juridiskt sakkunnig för Flyktinggruppernas riksråd (FARR), koordinator 
i Sverige för det europeiska juristnätverket ELENA, remissförfattare inom 

migrationsrätt för Advokatsamfundet och har haft ett flertal utbildnings-
uppdrag på bl.a. Göteborgs universitet samt med kursen Internationell 
migrationspraxis för ombud och biträden.

 Gregor Noll är professor i internationell rätt vid Handelshögskolan vid 
Göteborgs universitet. Hans forskning behandlar bl.a. migrations- och 
asylrätt, krigets lagar, artificiell intelligens och folkrättens teori. Hans 
artiklar om åldersbedömning inom ramen för asylprocessen har publicerats 
i International Journal of Refugee Law, Läkartidningen och i InfoTorg 
Juridik.

 Noah Tunbjer är tf. rådman vid Förvaltningsrätten i Malmö. Han har 
tidigare adjungerat som domare vid Kammarrätten i Göteborg. Noah 
Tunbjer har vidare arbetat som utredningssekreterare, specialistföredragande 
i migrationsrätt vid Förvaltningsrätten i Malmö, samt som expert vid 
Migrationsverkets rättsavdelning. Han undervisar sedan flera år domare 
och andra domstolsjurister i migrationsrätt inom Domstolsakademin och 
har därutöver hållit många kurser för ombud och offentliga biträden verk-
samma inom asylprocessen.

Lokal:  New York 

Brottmål: 

Gängkriminalitet och ansvarsfördelning
På senare år har gängkriminaliteten alltmer kommit i fokus i den kriminalpolitiska  
debatten. Framför allt diskuteras svårigheterna med att utreda grova brott som begås i 
sådana miljöer och vilka åtgärder som bör vidtas för att i högre grad kunna lagföra brotts-
ligheten. Åtgärderna sträcker sig från de brottsutredande myndigheternas arbetsmetoder 
över olika lagförslag till rättskipningen. Utredningar kring organiserad brottslighet är 
ofta omfattande, utdragna och involverar ett stort antal misstänkta. Häktningstiderna är 
ofta långa och förundersökningarna fortsätter långt efter det att rättegångarna påbörjats. 
Med utgångspunkt i den officiella beskrivning av den organiserade brottsligheten i form 
av en pyramid, som lanserades i samband med rättegången mot nätverket i Södertälje år 
2010–2012, finns det anledning att nu fråga sig om den bilden bekräftats och på vilket 
sätt den påverkat förhållandet mellan utredningsintresse och rättssäkerhet. Av särskilt 
intresse är givetvis Åklagarmyndighetens krav på att begränsa muntlighets- och omedel-
barhetsprinciperna och det lagförslag om tidiga förhör (SOU 2017:98) som tagits fram i 
syfte att tillmötesgå det kravet. 
Den övergripande frågan är: Finns det en tendens att förvandla rättskipningen till ett 
förvaltningsärende där allt fler avgörande beslut i praktiken fattas av de brottsutredande 
myndigheterna och inte domstolarna, och är det i så fall en bra eller dålig utveckling?
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Föreläsare: Thomas Olsson är advokat och delägare i Fria Advokater. Han arbetar 
företrädesvis som försvarare och företrädde bl.a. Sture Bergwall (tidigare 
Thomas Quick) i den resningsprocess som ledde fram till att han frikändes 
för de åtta mord han tidigare dömts för.

 Gunnar Appelgren är kriminalkommissarie i region Stockholm. Han 
samordnar arbetet med de särskilt prioriterade områdena och metod-
utvecklingen gällande problemet med skjutvapenvåldet. Gunnar Appelgren 
har de senaste 25 åren arbetat med olika perspektiv mot kriminella gäng 
och nätverk.

Lokal:  Stockholm

Offentlig rätt: 

Rättssäkerhet i skatteprocessen?
Sedan en tid tillbaka pågår en diskussion om förvaltningsdomstolarnas hantering av skattemål. 
Intresseorganisationen Rättvis skatteprocess och andra har låtit Demoskop göra en under-
sökning bland Sveriges advokater. Den visar på ett lågt förtroende för skattedömandet. 
Mot den bakgrunden anordnade Advokatsamfundet ett diskussionsseminarium i frågan. 
Vid det tillfället enades representanter från domstolarna, Skatteverket och advokatkåren 
om att tillsätta en arbetsgrupp i syfte att komma överens om handläggningsformer som 
bl.a. ska säkerställa förtroendet för skatteprocessen. Vid det nu aktuella seminariet  
kommer eventuella förslag att diskuteras och föreläsarna ser gärna idéer och exempel och 
ett aktivt deltagande från seminariedeltagarna.
Föreläsare: Sven-Åke Bergkvist är advokat och var partner vid Mannheimer Swart-

ling under åren 1995–2017. Han är författare till ett antal vetenskapliga 
artiklar och debattartiklar inom det skattepolitiska området, och har varit 
seminarieledare i skatterätt vid olika universitet och högskolor sedan 1985.

 Thomas Rolén är president i Kammarrätten i Stockholm. Under åren 
2013–2014 ledde han det stora arbetet med att göra om svensk polis till 
en sammanhållen myndighet. Innan han år 2008 tillträdde som kammar-
rättspresident var han generaldirektör för Domstolsverket. Till verket kom 
han efter många år på Justitiedepartementet bl.a. som expeditions- och 
rättschef. Thomas Rolén har lett flera stora utredningar och har också varit 
anställd som biträdande jurist på dåvarande Gunnar Lindhs Advokatbyrå. 
Han har också ett flertal styrelse- och nämnduppdrag.

 Gunilla Hedwall är rättschef på Skatteverket sedan 2014. Under åren 
2004–2014 var hon enhetschef på rättsavdelningen. Gunilla Hedwall 
började på Riksskatteverkets rättsenhet 2001 och har sedan dess varit med 
vid ett flertal omorganisationer, bl.a. när Skatteverket bildades. Innan hon 

började på Riksskatteverket arbetade hon på Jordbruksdepartementet i fyra 
år. Till departementet kom hon efter att ha arbetat som jurist på Europeiska 
kommissionen DG AGRI en kortare period. Gunilla Hedwall har även 
nämnd- och insynsrådsuppdrag.

Lokal:  Oscarsalongen 

Advokatverksamhet: 

Advokatetik: Intressekonflikter
Med avstamp i en genomgång av de regler om intressekonflikter som finns i Vägledande 
regler om god advokatsed, går seminariet närmare in på några intressanta avgöranden av 
disciplinnämnden under de senaste åren. I anslutning därtill diskuterar föreläsarna – 
gärna med aktivt deltagande av auditoriet – olika hanteringsproblem som reglerna om 
intressekonflikt rymmer såväl ute på advokatbyråerna som i disciplinnämnden.
Föreläsare:  Börje Samuelsson är advokat vid Advokaterna Peyron i Helsingborg där 

han arbetar med ekonomisk familjerätt. Han har varit vice ordförande i 
disciplinnämnden sedan 2008 och är sedan den 1 juli 2017 nämndens 
ordförande. Han har tidigare varit ledamot av Advokatsamfundets huvud-
styrelse och av Etikkommittén.

 Biörn Riese är advokat vid JURIE Advokat och har en bred affärsjuridisk 
erfarenhet. Han specialiserar sig på att ge råd och stöd i bolagsstyrning, 
hållbarhet med särskilt fokus på anti-korruption och riskhantering. Han är 
sedan 2017 ledamot i disciplinnämnden.

Lokal:  Royals Festvåning 
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Hitta rätt

Function Rooms / Möteslokaler
kelrotS – eziS ditlåM – laeM etöM – gniteeMrelakoL – smooR

0068008006008–053––403–––022056nedrågdärtretniV .1
13786–08–0623–840362030306negnolasracsO .2
99656–04–0351–42–21––03temmuR aniK .3
0945,54––––––––––––gnolaS ssarreT slayoR .4
08517410410023702105–0845040427041gninåvtseF slayoR .5
752171108001–02104–0854040405001nelasnepaV .6
769267200300500204245–291670556041003nelaslegepS .7
2571361–––––––––––– anregnolasmörtS .8

9. Scholanderska Rummet 60 30 30 30 34 40 – 34 60 – 80 – 61 655
10. Hanna Winges Salong – – – – – – – – – – – – 30 323
11. Hugo Alfvéns Salong – – – – – – – – – – – – 36 387
12. Mårten Winges Rum 50 24 20 20 28 48 – 30 60 33 60 40 55 591

876360406040603–842322620306temmureisalB .31
14. Inre Konferensrummet – – – 10 – – – – – – – 10 27 290
15. Yttre Konferensrummet – – – 8 – – – – – – – 8 30 322

22303–––8––8–––––gnolaS suinevahT .61
17. Zetterwallska Salongen – – – – – – – – – – – – 37 397
18. Carl Larsson Rummet 50 24 20 20 28 48 – 30 60 33 60 40 51 549
19. Bolinderska Rummet 60 30 26 22 32 48 – 30 60 40 60 40 60 645
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77353–––––21––––––nilreB .22

23. St 32303–––––01––––––grubsreteP
24. Uppsala – – – – – – – – – – – – 124 1334
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Bottenvåning

Function Rooms / Möteslokaler
kelrotS – eziS ditlåM – laeM etöM – gniteeMrelakoL – smooR

0068008006008–053––403–––022056nedrågdärtretniV .1
13786–08–0623–840362030306negnolasracsO .2
99656–04–0351–42–21––03temmuR aniK .3
0945,54––––––––––––gnolaS ssarreT slayoR .4
08517410410023702105–0845040427041gninåvtseF slayoR .5
752171108001–02104–0854040405001nelasnepaV .6
769267200300500204245–291670556041003nelaslegepS .7
2571361–––––––––––– anregnolasmörtS .8

9. Scholanderska Rummet 60 30 30 30 34 40 – 34 60 – 80 – 61 655
10. Hanna Winges Salong – – – – – – – – – – – – 30 323
11. Hugo Alfvéns Salong – – – – – – – – – – – – 36 387
12. Mårten Winges Rum 50 24 20 20 28 48 – 30 60 33 60 40 55 591

876360406040603–842322620306temmureisalB .31
14. Inre Konferensrummet – – – 10 – – – – – – – 10 27 290
15. Yttre Konferensrummet – – – 8 – – – – – – – 8 30 322
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17. Zetterwallska Salongen – – – – – – – – – – – – 37 397
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Grand Hôtel
Konferensens entré: Vinterträdgården,  
Royals entré, Stallgatan 6, Stockholm
Huvudentré: Södra Blasieholmshamnen 8
Telefon 08-679 35 00
Fax 08-611 86 86
www.grandhotel.se

Sveriges advokatsamfund
Laboratoriegatan 4
Box 27321
102 54 Stockholm
Telefon 08-459 03 00
Fax 08-660 07 79
www.advokatsamfundet.se
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Varmt välkomna!


