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SEMINARIUM 

SEXUALBROTT 
 

2 – 9 oktober/3 – 10 oktober 2015 
Sicilien 

 

 

 
Sexualbrotten står allt som oftast i centrum för den straffrättsliga debatten. Såväl 

lagstiftningens utformning som tillämpning är återkommande frågor. I syfte att 

fördjupa kunskapen i ämnet tar kursen ett helhetsgrepp på sexualbrotten. De frågor 

som kommer att behandlas är bl.a. följande 

- reglernas utformning - målsägandebiträdets roll 

- beviskravet då och nu - förundersökning 

- förhörsteknik när ord står mot ord - sekretess 

- stödbevisning - barnförhör 

Vidare tas även upp till diskussion bl.a. frågorna om varför så många 

sexualbrottsdomar blivit föremål för resning och vad som talar för och emot ett krav 

på samtycke.  
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Seminarieledare 

Advokaten Thomas Olsson, advokatbyrån Fria Advokater, samt Professor emerita 

vid Stockholms universitet, Suzanne Wennberg. 

 

Seminariets omfattning 

30 timmar, uppfyller kraven från advokatsamfundet.  

Seminarieföreläsningar  

Preliminärt söndag 4 okt – onsdag 7 okt, 08.00 – 12.30 och 16.30 – 19.30 (4 dagar) 

Kursdokumentation 

Tillhandahålls enbart elektroniskt, Dropbox, CD-skiva eller via mejl. Ta gärna med 

din laptop eller surfplatta.  

 

Destination 

Denna gång reser vi till Sicilien - Medelhavets största ö som lockar med vacker natur, 

pittoreska byar och historia men även badstränder, modebutiker, läcker italiensk mat 

och spännande viner. En höjdpunkt (i dubbel bemärkelse) är förstås ett besök på 

Etna, en annorlunda upplevelse. Sicilien erbjuder det mesta med en vacker 

varierande natur, ett kuperat landskap med sköna sandstränder och dramatiska 

klippor, medelhavets kristallklara azurblå vatten och aktiviteter som passar de flesta. 

Vi flyger med Norwegian till Catania på Siciliens östkust och därifrån åker vi ca 45 

minuter med buss till badorten Giardini-Naxos. Denna småstad med sicilianskt 

vardagsliv, långa stränder, restauranger och kaffebarer ligger ca 15 minuter 

busstransfer söder om staden Taormina. Taormina är Siciliens största och mest 

kända turistort med en miljö som är en attraktion i sig eftersom staden ligger på en 

klipphylla 200 meter ovanför Naxosbukten, vid foten av Etna. 

Den levande vulkanen Etna är den högsta aktiva vulkanen i Europa och ligger på 

Siciliens östkust, just där Europas och Afrikas kontinentalplattor möts. Vulkanen 

dominerar hela landskapet i provinsen Catania och kan ses från stora delar av ön. 

Boende 

Vi har valt hotellet Hilton Giardini Naxos ****, ett stort men trevligt och behagligt hotell 

med bra läge vid havet i Giardini Naxos. Hotellet har rymliga rum med en egen privat 

balkong – de flesta med havsutsikt. Här finns två restauranger med ett urval av läckra 
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italienska specialiteter och på hotellet finns också ett par barer. Hotellet har 

naturligtvis ett 24-timmars fitnesscenter, ett spa och ett poolområde. Från 

poolområdet har du panoramavy över havet och den privata stranden når du direkt 

härifrån. 

 

 

 

Reseprogram 

Resia erbjuder olika alternativ beroende på ifall man reser från Stockholm eller från 

Köpenhamn. För att kunna åka direktflyg från Stockholm måste man åka 2 – 9 

oktober, för direktflyg från Köpenhamn 3 – 10 oktober. Det är möjligt att åka på andra 

datum, men då kan det eventuellt vara nödvändigt med byte någonstans. Vidare är 

det naturligtvis också möjligt att först flyga till Stockholm respektive Köpenhamn ifall 

man föredrar att resa från den orten på de datum som gäller för den avreseorten. Vi 

har valt Norwegian för gruppbiljetterna men det finns eventuellt möjlighet att åka med 

andra bolag. Priset för flyget kan dock bli ett annat än vad vi har angivit här nedan. 

Det är också möjligt att själv boka flygresan men då ingår ingen transfer. Transfer 

ingår endast för flygtiderna här nedan. 

Flygtider (Norwegian) 

Stockholm 2 - 9 oktober (7 hotellnätter) 
2 okt Stockholm – Catania 06.10 – 09.55 Norwegian 
9 okt Catania – Stockholm 10.55 – 14.40 
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Köpenhamn 3 – 10 oktober (7 hotellnätter) 
3 okt Köpenhamn – Catania 17.00 - 20.05 
10 okt Catania – Köpenhamn 21.05 – 00.20 

Flygtiderna är fortfarande preliminära och vi reserverar oss för eventuella ändringar. 

Frivilliga tillval 

Vi har inte alla detaljer redo angående detta, men eftersom vi inte ville vänta med att 

skicka inbjudan till seminariet så har vi valt att ändå skicka ut den. Vi återkommer vi 

med mera detaljer om frivilliga tillval till Er som har anmält Er till seminariet. Vad vi 

håller på att planera är: 

1. Välkomstmiddag 

2. Vingårdsbesök 

3. En tur till Etna 

 

Priser, exklusive 2,67% marginalmoms (EU-moms), avdragsgill för företag 

Seminarieavgift, inkl 4 luncher 16 500  

 

Flyg Stockholm – Catania – Stockholm (Norwegian)                     cirka 4 000 

Flyg Köpenhamn – Catania – Köpenhamn (Norwegian)                cirka 4 850 

 
Priset inkluderar  

*Flyg i ekonomiklass enligt tidtabell ovan 
*Flygskatter 

 

Hotell (inkl. frukost), 7 nätter 

Obs – på rumspriset tillkommer en s.k. ”room tax” på Euro 2,00 per rum och natt. 
Detta tas ut av hotellet på plats och betalas själv av deltagaren vid utcheckningen. 

 Rum (max 2 personer) 16 970 

obs; pris per rum, inte per person 
 

 Rum (Kursdeltagare som delar rum med annan deltagare) 8 485 

Har ni önskemål om att dela rum med kursdeltagare men inte någon rumskamrat? Ange det i 
så fall så försöker vi ”pussla ihop Er”. 

 



 

5 
 

Förlängning 

Det är naturligtvis möjligt att förlänga vistelsen både före och/eller efter seminariet 

men pristillägg för flyget kan eventuellt tillkomma.  

Förlängning per hotellnatt och rum, inklusive frukost 

 Rum (max 2 personer) 2 319 

obs; flygplatstransfer ingår ej vid förlängning 

 

Reseförsäkring och Avbeställningsskydd 

Reseförsäkring och Avbeställningsskydd (pris per person), Solid 429 

 

Vi påminner om vikten av ett gott reseskydd. Skyddet i hemförsäkringen gäller i princip inte 

vid en konferens- eller tjänsteresa när någon annan än deltagaren själv betalar resan. Vi 

föreslår därför Solids tjänstereseförsäkring för grupper. Den innehåller förutom ett fullgott 

reseskydd även ett avbeställningsskydd. 

Transfer 

Flygplatstransfers ingår för flygen ovan den 2, 3, 9 och 10 oktober. 

Övrigt 

Vi reserverar oss för eventuella kraftiga valutaförändringar vad gäller hotellpriserna 

och arrangemangen.  

För Er som vill ordna resan och/eller boende själva så går det bra att endast anmäla 

Er till själva seminariet. 

Researrangör för detta arrangemang är Resia. Resia kommer också att skicka er 

fakturorna på allt som rör detta seminarium. Kontaktpersonen på Resia är Elin 

Jakobsson, 090-712304, elin.jakobsson@resia.se. Kontakta gärna henne för frågor 

om researrangemangen och eventuella förändringar i Er resplan. Vi på Lydigshälla 

hjälper Er naturligtvis också och frågor om t.ex. seminariet kan Ni alltid ställa till oss.  

Anmälan 

Anmäl Dig genom att helt enkelt besvara detta mejl till lydigshalla@lydigshalla.se.  

I Din bindande anmälan behöver såväl Resia som vi följande information från Dig: 

 Namn (som i passet) på kursdeltagaren samt ev. medföljande 

 Faktureringsadress (inkl. företagsnamn) 

 Mobiltelefonnummer 

mailto:elin.jakobsson@resia.se
mailto:lydigshalla@lydigshalla.se
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 Önskad Avreseflygplats (Stockholm, Köpenhamn) 

 Önskad resplan ifall ni vill flyga på andra datum än de ovan nämnda 

 Önskat anslutningsflyg 

 Rese- och avbeställningsförsäkring, eller ej 

 Typ av rum (dubbelrum eller enkelrum) 

Vi hoppas att intresset är på topp, att Du snabbt anmäler Dig och att vi ses i Sicilien!  

Snabbanmälan är viktig eftersom vi förbokat ett antal flygstolar och hotellrum. Sena 

bokningar kan innebära dyrare flygresa eller att flygen är fullbokade. 

Har Du frågor? Kontakta Eva Olovson eller Siw Hendriks, 090 18 44 44, 

lydigshalla@lydigshalla.se 

 

mailto:lydigshalla@lydigshalla.se

