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nr 77              (2022-01-08)  
 
 

Kap     Källa      Innehåll 

   

  Många av nyhetsnotiserna nedan länkar till Dagens Juridik. För 
att kunna läsa äldre notiser samt få tillgång till underliggande 
domar m.m. krävs prenumeration som f.n. kostar 69 kr/månad:  
Premium - Dagens Juridik 

0 Regeringen Skolors arbete med betygssättning ska granskas:  Skolors arbete 
med betygssättning ska granskas - Regeringen.se 

0 Ämnesläraren Om betygsinflationen: Nya siffror: Så mycket ökar betygen – i alla 
ämnen | Ämnesläraren – Svenska, språk mm (archive.org) 

0 Skolverket Nya ämnesbetygsreformen:  
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/aktuella-
forandringar-pa-gymnasial-niva/nya-
amnesbetygsreformen?utm_campaign=unspecified&utm_content
=unspecified&utm_medium=email&utm_source=Skolverkets%20
nyhetsbrev#h-Podcastomamnesbetygsreformen 

0 Regeringen Stärkt kvalitet i lärarutbildningarna och ökade möjligheter för 
akademiker att läsa in en lärarexamen:  Stärkt kvalitet i 
lärarutbildningarna och ökade möjligheter för akademiker att läsa 
in en lärarexamen - Regeringen.se 

0 Finansinspektionen Finansinspektionen arbetar även med ”finansiell folkbildning” – 
läs mer här: Privatekonomisk utbildning | Finansinspektionen 

0 Konsumentverket ”Koll på pengarna” kan laddas ned här: Koll på pengarna 2022 
(konsumentverket.se) 

0 Altinget Sveriges första utbidning i civilsamhällesvetenskap: De får 
Sveriges första utbildning i civilsamhällesvetenskap - Altinget: 
Civilsamhälle 

1 SvD Debattartikel: ”Sveriges framtid delegeras till domstolar”:  
Vattenkraften kan bli nästa svenska systemkris | Peter Wennblad 
| SvD Ledare 

https://www.dagensjuridik.se/premium/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/12/skolors-arbete-med-betygssattning-ska-granskas/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/12/skolors-arbete-med-betygssattning-ska-granskas/
https://web.archive.org/web/20211207075254/https:/www.lararen.se/amneslararen-svenska-sprak/betyg/sa-mycket-okar-betygen
https://web.archive.org/web/20211207075254/https:/www.lararen.se/amneslararen-svenska-sprak/betyg/sa-mycket-okar-betygen
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/aktuella-forandringar-pa-gymnasial-niva/nya-amnesbetygsreformen?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=Skolverkets%20nyhetsbrev#h-Podcastomamnesbetygsreformen
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/aktuella-forandringar-pa-gymnasial-niva/nya-amnesbetygsreformen?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=Skolverkets%20nyhetsbrev#h-Podcastomamnesbetygsreformen
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/aktuella-forandringar-pa-gymnasial-niva/nya-amnesbetygsreformen?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=Skolverkets%20nyhetsbrev#h-Podcastomamnesbetygsreformen
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/aktuella-forandringar-pa-gymnasial-niva/nya-amnesbetygsreformen?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=Skolverkets%20nyhetsbrev#h-Podcastomamnesbetygsreformen
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/aktuella-forandringar-pa-gymnasial-niva/nya-amnesbetygsreformen?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=Skolverkets%20nyhetsbrev#h-Podcastomamnesbetygsreformen
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/12/starkt-kvalitet-i-lararutbildningarna-och-okade-mojligheter-for-akademiker-att-lasa-in-en-lararexamen/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/12/starkt-kvalitet-i-lararutbildningarna-och-okade-mojligheter-for-akademiker-att-lasa-in-en-lararexamen/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/12/starkt-kvalitet-i-lararutbildningarna-och-okade-mojligheter-for-akademiker-att-lasa-in-en-lararexamen/
https://www.fi.se/sv/konsumentskydd/utbildning/
https://www.konsumentverket.se/globalassets/publikationer/privatekonomi/koll-pa-pengarna-2022-konsumentverket.pdf
https://www.konsumentverket.se/globalassets/publikationer/privatekonomi/koll-pa-pengarna-2022-konsumentverket.pdf
https://www.altinget.se/civilsamhalle/artikel/de-faar-sveriges-forsta-utbildning-i-civilsamhallesvetenskap?SNSubscribed=true&ref=newsletter&refid=altinget-se-civilsamhalle-38&utm_campaign=Altinget%20SE%20-%20Civilsamh%C3%A4lle&utm_content=Altinget%20SE%20-%20Civilsamh%C3%A4lle&utm_medium=e-mail&utm_source=nyhedsbrev
https://www.altinget.se/civilsamhalle/artikel/de-faar-sveriges-forsta-utbildning-i-civilsamhallesvetenskap?SNSubscribed=true&ref=newsletter&refid=altinget-se-civilsamhalle-38&utm_campaign=Altinget%20SE%20-%20Civilsamh%C3%A4lle&utm_content=Altinget%20SE%20-%20Civilsamh%C3%A4lle&utm_medium=e-mail&utm_source=nyhedsbrev
https://www.altinget.se/civilsamhalle/artikel/de-faar-sveriges-forsta-utbildning-i-civilsamhallesvetenskap?SNSubscribed=true&ref=newsletter&refid=altinget-se-civilsamhalle-38&utm_campaign=Altinget%20SE%20-%20Civilsamh%C3%A4lle&utm_content=Altinget%20SE%20-%20Civilsamh%C3%A4lle&utm_medium=e-mail&utm_source=nyhedsbrev
https://www.svd.se/sveriges-framtid-delegeras-till-domstolar/av/peter-wennblad
https://www.svd.se/sveriges-framtid-delegeras-till-domstolar/av/peter-wennblad
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1 Riksdagen 
 
Dagens Juridik 

63 miljarder till rättsväsendet (JuU1):  Utgiftsområde 4 
Rättsväsendet Justitieutskottets Betänkande 2021/22:JuU1 - 
Riksdagen 
Läs även här: 63 miljarder till rättsväsendet - mer än hälften till 
Polisen - Dagens Juridik 

1 Regeringen Nya regleringsbrev beslutade för delar av rättsväsendets 
myndigheter:  Nya regleringsbrev beslutade för delar av 
rättsväsendets myndigheter - Regeringen.se 

1 Ekonomistyrnings-
verket 

Ekonomistyrningsverket publicerar alla regleringsbrev för de 
statliga myndigheterna: Regleringsbrev 2022 - 
Ekonomistyrningsverket (esv.se) 

1 Advokatsamfundet Tidskriften ADVOKATEN nr 9/2021: Advokatsamfundet - Nytt 
nummer av Advokaten 

1 Familjens Jurist Allt fler svenskar söker juridisk experthjälp:  Då söker svenskarna 
juridisk hjälp – län för län | Familjens Jurist i Sverige AB 
(mynewsdesk.com) 

1 Syna Visste du att du enkelt kan kontrollera om ett företag eller en 
person finns med i några domar?  Åtta nya domområden i 
Lexpress! | SYNA 

1 DN DN Debatt. ”Jämför korruptionen i Sverige med södra Italien”:  
”Jämför korruptionen i Sverige med södra Italien” - DN.SE 

1 Dagens Juridik Regeringsbeslut om vaccinationsbevis kan inte rättsprövas:  
Regeringsbeslut om vaccinationsbevis kan inte rättsprövas - 
Dagens Juridik 

1 Regeringen Institutet för mänskliga rättigheter inrättas 1 januari:  Institutet för 
mänskliga rättigheter inrättas 1 januari - Regeringen.se 

2 Rättighetsalliansen Juridiska tjänster för den som utsatts för brott på nätet: 
Rättighetsalliansen – Vi arbetar mot nätbrott 
(rattighetsalliansen.se) 

2 SPAR Personuppgifter på internet - kan jag få bort dem? 
Personuppgifter på internet - kan jag få bort dem? 
(statenspersonadressregister.se) 

2 Regeringen Integritetsskydd vid signalspaning:  Integritetsskydd vid 
signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet (regeringen.se) 

2 SvD ”Svagt rättsskydd skadar svenska innovationer”:  Debattörer: 
Svagt rättskydd skadar svenska innovationer | SvD Debatt 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/utgiftsomrade-4-rattsvasendet_H901JuU1
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/utgiftsomrade-4-rattsvasendet_H901JuU1
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/utgiftsomrade-4-rattsvasendet_H901JuU1
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/63-miljarder-till-rattsvasendet-mer-an-halften-till-polisen/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/63-miljarder-till-rattsvasendet-mer-an-halften-till-polisen/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/12/nya-regleringsbrev-beslutade-for-delar-av-rattsvasendets-myndigheter/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/12/nya-regleringsbrev-beslutade-for-delar-av-rattsvasendets-myndigheter/
https://www.esv.se/statsliggaren/?PeriodId=2022
https://www.esv.se/statsliggaren/?PeriodId=2022
https://www.advokatsamfundet.se/Nyhetsarkiv/2021/december/nytt-nummer-av-advokaten/
https://www.advokatsamfundet.se/Nyhetsarkiv/2021/december/nytt-nummer-av-advokaten/
https://www.mynewsdesk.com/se/familjensjurist/pressreleases/daa-soeker-svenskarna-juridisk-hjaelp-laen-foer-laen-3149262
https://www.mynewsdesk.com/se/familjensjurist/pressreleases/daa-soeker-svenskarna-juridisk-hjaelp-laen-foer-laen-3149262
https://www.mynewsdesk.com/se/familjensjurist/pressreleases/daa-soeker-svenskarna-juridisk-hjaelp-laen-foer-laen-3149262
https://upplysningar.syna.se/nyheter/nyhet/atta-nya-domomraden-i-lexpress/
https://upplysningar.syna.se/nyheter/nyhet/atta-nya-domomraden-i-lexpress/
https://www.dn.se/debatt/jamfor-korruptionen-i-sverige-med-sodra-italien/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/regeringsbeslut-om-vaccinationsbevis-kan-inte-rattsprovas/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/regeringsbeslut-om-vaccinationsbevis-kan-inte-rattsprovas/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/12/institutet-for-manskliga-rattigheter-inrattas-1-januari/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/12/institutet-for-manskliga-rattigheter-inrattas-1-januari/
https://rattighetsalliansen.se/
https://rattighetsalliansen.se/
https://www.statenspersonadressregister.se/master/start/dina-personuppgifter/personuppgifter-pa-internet-kan-jag-fa-bort-dem/#motminvilja
https://www.statenspersonadressregister.se/master/start/dina-personuppgifter/personuppgifter-pa-internet-kan-jag-fa-bort-dem/#motminvilja
https://www.regeringen.se/4aff08/contentassets/b5244231dea54fc79f6110ed91cec1d6/integritetsskydd-vid-signalspaning-i-forsvarsunderrattelseverksamhet-skr.-20212270.pdf
https://www.regeringen.se/4aff08/contentassets/b5244231dea54fc79f6110ed91cec1d6/integritetsskydd-vid-signalspaning-i-forsvarsunderrattelseverksamhet-skr.-20212270.pdf
https://www.svd.se/svagt-rattsskydd-skadar-svenska-innovationer
https://www.svd.se/svagt-rattsskydd-skadar-svenska-innovationer
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3 Regeringen Viktigare lagar och förordningar inför årsskiftet 2021/2022:  
Viktigare lagar och förordningar inför årsskiftet 2021/2022 - 
Regeringen.se 

3 Regeringen Utökade möjligheter att använda preventiva tvångsmedel för att 
förhindra allvarlig brottslighet:  Utökade möjligheter att använda 
preventiva tvångsmedel för att förhindra allvarlig brottslighet - 
Regeringen.se 

3 Regeringen Regelverket om frihetsberövande påföljder för unga ses över:  
Regelverket om frihetsberövande påföljder för unga ses över - 
Regeringen.se 

3 Riksdagen Skärpta straff för våld och andra kränkningar i nära relationer: 
Skärpta straff för våld och andra kränkningar i nära relationer 
Justitieutskottets Betänkande 2021/22:JuU8 - Riksdagen  

3 Regeringen Regeringen föreslår ett särskilt brott för hedersförtryck: 
Regeringen föreslår ett särskilt brott för hedersförtryck - 
Regeringen.se  

3 Regeringen Skärpta straff för olovlig körning och rattfylleribrott:  Skärpta straff 
för olovlig körning och rattfylleribrott - Regeringen.se 

3 Regeringen Ändringar föreslås i mediegrundlagarna:  Ändringar föreslås i 
mediegrundlagarna - Regeringen.se 

3 Norstedts Juridik En ny rymdlag:  Bland rymdskrot och miljardärer – juridiken 
blickar uppåt (nj.se) 

3 Regeringen Proposition om skogen lämnas till riksdagen:  Proposition om 
skogen lämnas till riksdagen - Regeringen.se 
Läs även här: Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och 
naturvård i skogen - Regeringen.se 

3 Lagrådet Lagrådet kritiskt till förslag till ändring av strandskyddsreglerna:  
En-ökad-differentiering-av-strandskyddet.pdf (lagradet.se) 

3 Lagen.nu Lag (2021:626) om förarbevis för vattenskoter:  Lag (2021:626) 
om förarbevis för vattenskoter | Lagen.nu 

3 Lagrådet Läs Lagrådets kommentarer till ny konsumentköplag: En-ny-
konsumentköplag.pdf (lagradet.se) 

3 Regeringen Förslag till riksdagen om märkning och registrering av katter: 
Förslag till riksdagen om märkning och registrering av katter - 
Regeringen.se 

3 Dagens Juridik Regeringen vill se utvidgat tillträdesförbud: 
Regeringen vill se utvidgat tillträdesförbud - Dagens Juridik 

https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2021/12/viktigare-lagar-och-forordningar-infor-arsskiftet-20212022/
https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2021/12/viktigare-lagar-och-forordningar-infor-arsskiftet-20212022/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/11/utokade-mojligheter-att-anvanda-preventiva-tvangsmedel-for-att-forhindra-allvarlig-brottslighet/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/11/utokade-mojligheter-att-anvanda-preventiva-tvangsmedel-for-att-forhindra-allvarlig-brottslighet/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/11/utokade-mojligheter-att-anvanda-preventiva-tvangsmedel-for-att-forhindra-allvarlig-brottslighet/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/11/regelverket-om-frihetsberovande-pafoljder-for-unga-ses-over/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/11/regelverket-om-frihetsberovande-pafoljder-for-unga-ses-over/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/skarpta-straff-for-vald-och-andra-krankningar-i_H901JuU8
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/skarpta-straff-for-vald-och-andra-krankningar-i_H901JuU8
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/12/regeringen-foreslar-ett-sarskilt-brott-for-hedersfortryck/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/12/regeringen-foreslar-ett-sarskilt-brott-for-hedersfortryck/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/12/skarpta-straff-for-olovlig-korning-och-rattfylleribrott/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/12/skarpta-straff-for-olovlig-korning-och-rattfylleribrott/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/11/andringar-foreslas-i-mediegrundlagarna/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/11/andringar-foreslas-i-mediegrundlagarna/
https://www.nj.se/nyheter/bland-rymdskrot-och-miljardarer-juridiken-blickar-uppat
https://www.nj.se/nyheter/bland-rymdskrot-och-miljardarer-juridiken-blickar-uppat
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/11/proposition-om-skogen-lamnas-till-riksdagen/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/11/proposition-om-skogen-lamnas-till-riksdagen/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/11/sou-202073/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/11/sou-202073/
https://www.lagradet.se/wp-content/uploads/2021/12/En-%C3%B6kad-differentiering-av-strandskyddet.pdf
https://lagen.nu/2021:626
https://lagen.nu/2021:626
https://www.lagradet.se/wp-content/uploads/2021/12/En-ny-konsumentk%C3%B6plag.pdf
https://www.lagradet.se/wp-content/uploads/2021/12/En-ny-konsumentk%C3%B6plag.pdf
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/10/forslag-till-riksdagen-om-markning-och-registrering-av-katter/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/10/forslag-till-riksdagen-om-markning-och-registrering-av-katter/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/regeringen-vill-se-utvidgad-tilltradesforbud1/


 © Ralf Marek 2022-01-08  Nyhetsbrev 77            Sida 4 av 14                 PRIVATJURIDIK  (Sanoma Utbildning AB) 

3 Tidningen 
Näringslivet 

De svenska företagen, med industrin i spetsen, varnar för att 
tröga miljötillståndsprocesser hämmar deras klimatarbete:  
Rapport: Så slipper Sverige fler Cementa-haverier | Tidningen 
Näringslivet (tn.se) 
Läs även här: Klimatsuccé stoppas av domstol – hänvisar till 
detalj | Tidningen Näringslivet (tn.se) 

3 Dagens Juridik DEBATT: ”Passar det att regler om vaccinationsbevis ges i 
förordningsform?”:  DEBATT: "Passar det att regler om 
vaccinationsbevis ges i förordningsform?" - Dagens Juridik 

3 Skatteverket Skatteträffsfilmer för dig som arbetar med skatter och redovisning  
Informationsträffar – redovisare och uppgiftslämnare | 
Skatteverket 

3 Bolagsverket Bolagsverket lanserar nu den första versionen av den nya 
tjänsten Sök företagsinformation:  Första versionen av ny portal 
för att söka företagsinformation lanserad – Bolagsverket 
 
Sök här: Startsida - Sök företagsinformation (bolagsverket.se) 

4 Domstolsverket Snabbare lagföring nu i Sveriges sex största städer:  Snabbare 
lagföring nu i Sveriges sex största städer - Domstolsverket 

4 Domstolsverket Fler tingsrätter får snabbare lagföring 2022:  Fler tingsrätter får 
snabbare lagföring 2022 - Domstolsverket 

4 Domstolsverket Snabbare lagföring – projektet rullar vidare:  Snabbare lagföring – 
projektet rullar vidare | Domarbloggen 

4 Riksdagen Utökade möjligheter att använda tidiga förhör:  Utökade 
möjligheter att använda tidiga förhör Justitieutskottets 
Betänkande 2021/22:JuU6 - Riksdagen 

4 Omni 
 
Riksdagen 

Tidiga videoförhör tillåts som bevis i domstol:  Tidiga videoförhör 
tillåts som bevis i domstol - TT (omni.se) 
Läs betänkandet här: A270518A-3F7F-404B-97B5-
D1CA3C1E3D50 (riksdagen.se) 
och ändringar av RB här: SFS2021-1107.pdf 
(svenskforfattningssamling.se) 

4 Riksdagen Utökade möjligheter att avgöra mål på handlingarna i allmän 
domstol:  Utökade möjligheter att avgöra mål på handlingarna i 
allmän domstol Justitieutskottets Betänkande 2021/22:JuU7 - 
Riksdagen 

4 Riksdagen Justitieutskottet säger ja till att fler mål i domstolar ska kunna 
avgöras på handlingarna:  Riksdagen.se 

https://www.tn.se/naringsliv/rapport-sa-slipper-sverige-flera-cementa-haverier/
https://www.tn.se/naringsliv/rapport-sa-slipper-sverige-flera-cementa-haverier/
https://www.tn.se/ekonomi/klimatsucce-stoppas-av-domstol-hanvisar-till-detalj/
https://www.tn.se/ekonomi/klimatsucce-stoppas-av-domstol-hanvisar-till-detalj/
https://www.dagensjuridik.se/debatt/debatt-passar-det-att-regler-om-vaccinationsbevis-ges-i-forordningsform/
https://www.dagensjuridik.se/debatt/debatt-passar-det-att-regler-om-vaccinationsbevis-ges-i-forordningsform/
https://www.skatteverket.se/foretag/drivaforetag/webbseminarier/redovisareochuppgiftslamnare.4.57cadbbd15a3688ff44f732.html
https://www.skatteverket.se/foretag/drivaforetag/webbseminarier/redovisareochuppgiftslamnare.4.57cadbbd15a3688ff44f732.html
https://bolagsverket.se/om/oss/press/meddelanden/2021/forsta-versionen-av-ny-portal-for-att-soka-foretagsinformation-lanserad-1.22530
https://bolagsverket.se/om/oss/press/meddelanden/2021/forsta-versionen-av-ny-portal-for-att-soka-foretagsinformation-lanserad-1.22530
https://foretagsinfo.bolagsverket.se/sok-foretagsinformation-web/
https://www.domstol.se/domstolsverket/nyheter/2021/10/snabbare-lagforing-nu-i-sveriges-sex-storsta-stader/
https://www.domstol.se/domstolsverket/nyheter/2021/10/snabbare-lagforing-nu-i-sveriges-sex-storsta-stader/
https://www.domstol.se/domstolsverket/nyheter/2021/06/fler-tingsratter-far-snabbare-lagforing-2022/
https://www.domstol.se/domstolsverket/nyheter/2021/06/fler-tingsratter-far-snabbare-lagforing-2022/
https://www.domarbloggen.se/snabbare-lagforing-projektet-rullar-vidare/
https://www.domarbloggen.se/snabbare-lagforing-projektet-rullar-vidare/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/utokade-mojligheter-att-anvanda-tidiga-forhor_H901JuU6
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/utokade-mojligheter-att-anvanda-tidiga-forhor_H901JuU6
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/utokade-mojligheter-att-anvanda-tidiga-forhor_H901JuU6
https://tt.omni.se/tidiga-videoforhor-tillats-som-bevis-i-domstol/a/Poe1ap
https://tt.omni.se/tidiga-videoforhor-tillats-som-bevis-i-domstol/a/Poe1ap
https://data.riksdagen.se/fil/A270518A-3F7F-404B-97B5-D1CA3C1E3D50
https://data.riksdagen.se/fil/A270518A-3F7F-404B-97B5-D1CA3C1E3D50
https://svenskforfattningssamling.se/sites/default/files/sfs/2021-11/SFS2021-1107.pdf
https://svenskforfattningssamling.se/sites/default/files/sfs/2021-11/SFS2021-1107.pdf
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/utokade-mojligheter-att-avgora-mal-pa_H901JuU7
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/utokade-mojligheter-att-avgora-mal-pa_H901JuU7
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/utokade-mojligheter-att-avgora-mal-pa_H901JuU7
https://www.riksdagen.se/sv/folj-och-prenumerera/utskick---aktuellt/2021/nov/11/justitieutskottet-sager-ja-till-att-fler-mal-i-domstolar-ska-kunna-avgoras-pa-handlingarna-aktuellt-11-november/
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4 Dagens Juridik 
 
Riksåklagaren 

RÅ överklagar dagsbotsdom – uppgav för låga inkomster:  RÅ 
överklagar dagsbotsdom - uppgav för låga inkomster - Dagens 
Juridik¨ 
Läs även här: Överklagande om storleken av dagsbot 
(aklagare.se) 

4 Dagens Juridik Uppmärksammad nämdemannadom i Solna överklagas till 
hovrätten:  Uppmärksammad nämdemannadom i Solna 
överklagas till hovrätten - Dagens Juridik 

4 Tidningen 
Näringslivet 

Domare fick chefsjobb på Skatteverket – nu underkänns 40 
domar:  Domare fick chefsjobb på Skatteverket – nu underkänns 
40 domar | Tidningen Näringslivet (tn.se) 

4 Domstolsverket Domarbloggen om ”Nämndemän och utbildning”: Nämndemän 
och utbildning | Domarbloggen 

5 Naturvårdsverket Om reglerna för strandskydd:  Strandskydd (naturvardsverket.se) 

5 Svensk Försäkring ”Lättillgänglig tvistlösning är A och O”:  Svensk Försäkring 
(svenskforsakring.se) 

5 SCC Skiljedomsinstitutet introducerar en ny tvistlösnings-tjänst: SCC 
Express.  
SCC Express - Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut 
(sccinstitute.se) 

5 Tidningen 
Näringslivet 

”Skatteverket krävde omöjliga bevis – till slut gav han upp”:  
Skatteverket krävde omöjliga bevis – till slut gav han upp | 
Tidningen Näringslivet (tn.se) 

5 Dagens Juridik Mio stäms för upphovsrättsintrång av prisbelönat designbord:  
Mio stäms för upphovsrättsintrång av prisbelönat designbord - 
Dagens Juridik 

5 Dagens Juridik Populär ljusstake kopierad – nu får formgivaren 10,5 miljoner:  
Populär ljusstake kopierad – nu får formgivaren 10,5 miljoner - 
Dagens Juridik 

5 Altinget “Att överklaga en stadfäst förlikning hör till ovanligheterna” 
Juridikprofessorn om överklagan: ”Väldigt ovanligt” - Altinget - Allt 
om politik: altinget.se 

5 Timbro Debattartikel om regler för gruvdrift: Ingen omställning när 
miljöbalken får bestämma (timbro.se) 

5 Dagens Juridik Privatägda drönare oroar Försvaret – ”rena vilda västern”:  
Privatägda drönare oroar Försvaret - "rena vilda västern" - 
Dagens Juridik 

https://www.dagensjuridik.se/aktuella-rattsfall/ra-overklagar-dagsbotsdom-uppgav-for-laga-inkomster/
https://www.dagensjuridik.se/aktuella-rattsfall/ra-overklagar-dagsbotsdom-uppgav-for-laga-inkomster/
https://www.dagensjuridik.se/aktuella-rattsfall/ra-overklagar-dagsbotsdom-uppgav-for-laga-inkomster/
https://www.aklagare.se/nyheter-press/pressmeddelanden/2021/december/overklagande-om-storleken-av-dagsbot/
https://www.aklagare.se/nyheter-press/pressmeddelanden/2021/december/overklagande-om-storleken-av-dagsbot/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/uppmarksammad-namdemannadom-i-solna-overklagas-till-hovratten/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/uppmarksammad-namdemannadom-i-solna-overklagas-till-hovratten/
https://www.tn.se/naringsliv/domare-fick-chefsjobb-pa-skatteverket-nu-underkanns-40-domar/
https://www.tn.se/naringsliv/domare-fick-chefsjobb-pa-skatteverket-nu-underkanns-40-domar/
https://www.domarbloggen.se/namndeman-och-utbildning/
https://www.domarbloggen.se/namndeman-och-utbildning/
https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/skyddad-natur/strandskydd/
https://www.svenskforsakring.se/aktuellt/nyheter/2021/lattillganglig-tvistlosning-ar-a-och-o/
https://www.svenskforsakring.se/aktuellt/nyheter/2021/lattillganglig-tvistlosning-ar-a-och-o/
https://sccinstitute.se/vara-tjanster/scc-express/
https://sccinstitute.se/vara-tjanster/scc-express/
https://www.tn.se/naringsliv/skatteverket-kravde-omojliga-bevis-till-slut-gav-han-upp/
https://www.tn.se/naringsliv/skatteverket-kravde-omojliga-bevis-till-slut-gav-han-upp/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/mio-stams-for-upprattsintrang-av-prisbelonat-designbord/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/mio-stams-for-upprattsintrang-av-prisbelonat-designbord/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/popular-ljusstake-kopierad-nu-far-formgivaren-105-miljoner/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/popular-ljusstake-kopierad-nu-far-formgivaren-105-miljoner/
https://www.altinget.se/artikel/juridikprofessorn-om-overklagan-valdigt-ovanligt?SNSubscribed=true&ref=newsletter&refid=gratisbrevet-10november2021&utm_campaign=Altinget.se&utm_content=Gratisbrevet_10november2021&utm_medium=e-mail&utm_source=nyhedsbrev
https://www.altinget.se/artikel/juridikprofessorn-om-overklagan-valdigt-ovanligt?SNSubscribed=true&ref=newsletter&refid=gratisbrevet-10november2021&utm_campaign=Altinget.se&utm_content=Gratisbrevet_10november2021&utm_medium=e-mail&utm_source=nyhedsbrev
https://timbro.se/smedjan/ingen-omstallning-nar-miljobalken-far-bestamma/
https://timbro.se/smedjan/ingen-omstallning-nar-miljobalken-far-bestamma/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/privatagda-dronare-oroar-forsvaret-rena-vilda-vastern/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/privatagda-dronare-oroar-forsvaret-rena-vilda-vastern/
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5 Myndigheten för 
press, radio och tv 

SVT:s dokumentär Persona non grata frias:  SVT:s dokumentär 
Persona non grata frias | Myndigheten för press, radio och tv 
(tt.se) 

6 Skatteverket Äktenskapsregistret fyller 100 år:  Hundra år med 
äktenskapsförord | Skatteverket 

6 Myndigheten för 
familjerätt 

Ny webbportal för implementeringen av Barnkonventionen: 
Barnkonventionen - MFoF 

6 Myndigheten för 
familjerätt 

Nya regler för föräldraskaps-presumtion från 1 januari 2022:  
Föräldraskapspresumtion - MFoF 

6 Myndigheten för 
familjerätt 

Digital föräldraskaps-bekräftelse från den 1 januari 2022:  Digital 
föräldraskapsbekräftelse - MFoF 

6 Norstedts Juridik Föräldrabalken i takt med tiden? – utredning pågår:  
Föräldrabalken i takt med tiden? – utredning pågår (nj.se) 

6 Regeringen Uppdrag att ta fram och sprida information om 
föräldraskapsrättsliga regler: Uppdrag att ta fram och sprida 
information om föräldraskapsrättsliga regler - Regeringen.se 

6 Regeringen Remiss om nya lagar om könstillhörighet:  Remiss om nya lagar 
om könstillhörighet - Regeringen.se 

6 Wikipedia Frågan om juriskt kön debatteras, läs mer här: Juridiskt kön – 
Wikipedia 

6 Dagens Juridik Hovrätten ändrar faderskapsdom – utredningen håller inte:   
Hovrätten ändrar faderskapsdom – utredningen håller inte - 
Dagens Juridik 

6 RFSU Aborträtten i Sverige – det säger lagen:  Aborträtten i Sverige – 
det säger lagen (rfsu.se) 

6 Dagens Juridik Pakistanskt Whatsapp-äktenskap erkänns inte i Sverige:  
Pakistanskt Whatsapp-äktenskap erkänns inte i Sverige - Dagens 
Juridik 

6 Dagens Juridik HD: Demenssjuk nekas skilja sig:  HD: Demenssjuk nekas skilja 
sig - ingen undantagssituation - Dagens Juridik 

6 Familjens Jurist Läs om ”Livspusslet”: 
https://www.mynewsdesk.com/se/familjensjurist/pressreleases/nu
-lanseras-naesta-version-av-livspusslet-punkt-se-uppdateras-
och-utoekas-med-smarta-vaegvisare-3148892 
 
Här en länk: Livspusslet 

https://via.tt.se/pressmeddelande/svts-dokumentar-persona-non-grata-frias?publisherId=3235838&releaseId=3310924
https://via.tt.se/pressmeddelande/svts-dokumentar-persona-non-grata-frias?publisherId=3235838&releaseId=3310924
https://via.tt.se/pressmeddelande/svts-dokumentar-persona-non-grata-frias?publisherId=3235838&releaseId=3310924
https://www.skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/2021/2021/hundraarmedaktenskapsforord.5.339cd9fe17d1714c077272f.html
https://www.skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/2021/2021/hundraarmedaktenskapsforord.5.339cd9fe17d1714c077272f.html
https://www.mfof.se/barnkonventionen
https://www.mfof.se/faderskap-och-foraldraskap/foraldraskapspresumtion.html
https://www.mfof.se/faderskap-och-foraldraskap/digital.html
https://www.mfof.se/faderskap-och-foraldraskap/digital.html
https://www.nj.se/nyheter/foraldrabalken-i-takt-med-tiden-utredning-pagar
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/11/uppdrag-att-ta-fram-och-sprida-information-om-foraldraskapsrattsliga-regler/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/11/uppdrag-att-ta-fram-och-sprida-information-om-foraldraskapsrattsliga-regler/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/11/remiss-om-nya-lagar-om-konstillhorighet/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/11/remiss-om-nya-lagar-om-konstillhorighet/
https://sv.wikipedia.org/wiki/Juridiskt_k%C3%B6n
https://sv.wikipedia.org/wiki/Juridiskt_k%C3%B6n
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/hovratten-andrar-faderskapsdom-utredningen-haller-inte/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/hovratten-andrar-faderskapsdom-utredningen-haller-inte/
https://www.rfsu.se/vad-vi-gor/i-sverige/fragor-vi-jobbar-med/ratten-till-abort/abortratten-i-sverige/
https://www.rfsu.se/vad-vi-gor/i-sverige/fragor-vi-jobbar-med/ratten-till-abort/abortratten-i-sverige/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/civilratt/pakistanskt-whatsapp-aktenskap-erkanns-inte-i-sverige/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/civilratt/pakistanskt-whatsapp-aktenskap-erkanns-inte-i-sverige/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/civilratt/hd-demenssjuk-nekas-skilja-sig-ingen-undantagssituation/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/civilratt/hd-demenssjuk-nekas-skilja-sig-ingen-undantagssituation/
https://www.mynewsdesk.com/se/familjensjurist/pressreleases/nu-lanseras-naesta-version-av-livspusslet-punkt-se-uppdateras-och-utoekas-med-smarta-vaegvisare-3148892
https://www.mynewsdesk.com/se/familjensjurist/pressreleases/nu-lanseras-naesta-version-av-livspusslet-punkt-se-uppdateras-och-utoekas-med-smarta-vaegvisare-3148892
https://www.mynewsdesk.com/se/familjensjurist/pressreleases/nu-lanseras-naesta-version-av-livspusslet-punkt-se-uppdateras-och-utoekas-med-smarta-vaegvisare-3148892
https://www.livspusslet.se/
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7 Hjärt-lungfonden Om att skriva testamente: Varför skriva ett testamente? | Hjärt-
Lungfonden (hjart-lungfonden.se)  

7 Nationellt forensiskt 
centrum 

Här söks svaren när dödsfallet är oklart: Här söks svaren när 
dödsfallet är oklart | Nationellt forensiskt centrum (polisen.se) 

7 Rättsmedicinalverket Hur identifierar man en okänd avliden? Lyssna på vår podd om 
hur Rättsmedicinalverket identifierar en död person - 
Rättsmedicinalverket (rmv.se) 

7 Kammarkollegiet Läs om begravningsavgift med mera: Begravningsavgift - 
Kammarkollegiet 

7 Socialstyrelsen Organdonation - mer kan göras för att fler liv ska kunna räddas:  
Organdonation - mer kan göras för att fler liv ska kunna räddas - 
Socialstyrelsen 

7 Dagens Juridik ”Testamentstagare slipper reavinstskatt – en personlig mardröm i 
sex år”:  "Testamentstagare slipper reavinstskatt – en personlig 
mardröm i sex år" - Dagens Juridik 
Läs om bakgrunden här: HD: Testamentstagare slipper 
reavinstskatt - är inte den dödes skuld - Dagens Juridik 

7 Domstolsverket En testamentstagare som fått viss egendom behöver inte lämna 
tillbaka den för betalning av annat än den dödes skulder:  En 
testamentstagare som fått viss egendom behöver inte lämna 
tillbaka den för betalning av annat än den dödes skulder - 
Sveriges Domstolar 

7 Dagens Juridik HD prövar om miljongåva ska likställas med testamente:  HD 
prövar om miljongåva ska likställas med testamente - Dagens 
Juridik 

7 Domstolsverket Ett rättsfall om tolkning av testamente:  Ett rättsfall om tolkning av 
testamente - Sveriges Domstolar 

8 Regeringen 
 
Dagens Juridik 
 
Altinget 

Förslag om ny konsumentköplag lämnas till Lagrådet:  Förslag 
om ny konsumentköplag lämnas till Lagrådet - Regeringen.se 
Läs även här: Stärkt konsumentskydd på en alltmer digitaliserad 
marknad - Dagens Juridik 
Och här: Lagrådsremiss: En ny konsumentköplag - Altinget - Allt 
om politik: altinget.se 

8 Konsumentverket Information om ”dropshipping”:  Dropshipping kan vara 
fördelaktigt, men sällan för konsumenter | Hallå konsument – 
Konsumentverket (hallakonsument.se) 

8 Bolagsverket Information om elektroniska underskrifter: Elektroniska 
underskrifter – Bolagsverket 

https://www.hjart-lungfonden.se/stod-oss/testamente/skriv-testamente/del-1/
https://www.hjart-lungfonden.se/stod-oss/testamente/skriv-testamente/del-1/
https://nfc.polisen.se/om-nfc/nyhetsarkiv/2020/augusti/har-soks-svaren-nar-dodsfallet-ar-oklart/
https://nfc.polisen.se/om-nfc/nyhetsarkiv/2020/augusti/har-soks-svaren-nar-dodsfallet-ar-oklart/
https://www.rmv.se/aktuellt/lyssna-pa-podd-hur-rattsmedicinalverket-identifierar-en-dod-person/
https://www.rmv.se/aktuellt/lyssna-pa-podd-hur-rattsmedicinalverket-identifierar-en-dod-person/
https://www.rmv.se/aktuellt/lyssna-pa-podd-hur-rattsmedicinalverket-identifierar-en-dod-person/
https://www.kammarkollegiet.se/om-oss/vara-uppgifter/forteckning-over-vara-uppgifter/begravningsavgift
https://www.kammarkollegiet.se/om-oss/vara-uppgifter/forteckning-over-vara-uppgifter/begravningsavgift
https://www.socialstyrelsen.se/om-socialstyrelsen/pressrum/press/organdonation---mer-kan-goras-for-att-fler-liv-ska-kunna-raddas/
https://www.socialstyrelsen.se/om-socialstyrelsen/pressrum/press/organdonation---mer-kan-goras-for-att-fler-liv-ska-kunna-raddas/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/civilratt/testamentstagare-slipper-reavinstskatt-en-personlig-mardrom-i-sex-ar1/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/civilratt/testamentstagare-slipper-reavinstskatt-en-personlig-mardrom-i-sex-ar1/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/rattsfall/hd-testamentstagare-slipper-reavinstskatt-ar-inte-den-dodes-skuld/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/rattsfall/hd-testamentstagare-slipper-reavinstskatt-ar-inte-den-dodes-skuld/
https://www.domstol.se/nyheter/2021/12/en-testamentstagare-som-fatt-viss-egendom-behover-inte-lamna-tillbaka-den-for-betalning-av-annat-an-den-dodes-skulder/
https://www.domstol.se/nyheter/2021/12/en-testamentstagare-som-fatt-viss-egendom-behover-inte-lamna-tillbaka-den-for-betalning-av-annat-an-den-dodes-skulder/
https://www.domstol.se/nyheter/2021/12/en-testamentstagare-som-fatt-viss-egendom-behover-inte-lamna-tillbaka-den-for-betalning-av-annat-an-den-dodes-skulder/
https://www.domstol.se/nyheter/2021/12/en-testamentstagare-som-fatt-viss-egendom-behover-inte-lamna-tillbaka-den-for-betalning-av-annat-an-den-dodes-skulder/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/processratt/hd-provar-om-miljongava-ska-likstallas-med-testamente/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/processratt/hd-provar-om-miljongava-ska-likstallas-med-testamente/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/processratt/hd-provar-om-miljongava-ska-likstallas-med-testamente/
https://www.domstol.se/nyheter/2021/12/ett-rattsfall-om-tolkning-av-testamente/
https://www.domstol.se/nyheter/2021/12/ett-rattsfall-om-tolkning-av-testamente/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/11/forslag-om-ny-konsumentkoplag-lamnas-till-lagradet/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/11/forslag-om-ny-konsumentkoplag-lamnas-till-lagradet/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/starkt-konsumentskydd-pa-en-alltmer-digitaliserad-marknad/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/starkt-konsumentskydd-pa-en-alltmer-digitaliserad-marknad/
https://www.altinget.se/artikel/lagraadsremiss-en-ny-konsumentkoplag
https://www.altinget.se/artikel/lagraadsremiss-en-ny-konsumentkoplag
https://www.hallakonsument.se/aktuellt/dropshipping-kan-vara-fordelaktigt-men-sallan-for-konsumenter/
https://www.hallakonsument.se/aktuellt/dropshipping-kan-vara-fordelaktigt-men-sallan-for-konsumenter/
https://www.hallakonsument.se/aktuellt/dropshipping-kan-vara-fordelaktigt-men-sallan-for-konsumenter/
https://bolagsverket.se/ff/foretagsformer/fragor-och-svar-om-e/elektroniska-underskrifter-1.20873
https://bolagsverket.se/ff/foretagsformer/fragor-och-svar-om-e/elektroniska-underskrifter-1.20873
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9 Regeringen Den nya konsumentköplagen föreslås träda i kraft 1 mars 2022: 
Förslag om ny konsumentköplag lämnas till Lagrådet - 
Regeringen.se 

10 Hyresgästföreningen Brister i lägenheten– vanligaste frågan 2021:  Brister i 
lägenheten– vanligaste frågan 2021 - Hyresgästföreningen 
(hyresgastforeningen.se) 

10 Dagens Juridik Hyrde ut i andra hand – måste flytta från hyresrätten: Hyrde ut i 
andra hand - måste flytta från hyresrätten - Dagens Juridik  

10 Dagens Juridik Inneboendeförhållande var olovlig andrahandsuthyrning:  
Inneboendeförhållande var olovlig andrahandsuthyrning - Dagens 
Juridik 

10 Dagens Juridik Grannar upptäckte olovlig uthyrning – man förlorar hyrestrea:  
Grannar upptäckte olovlig uthyrning - man förlorar hyrestrea - 
Dagens Juridik 

11 Dagens Juridik Lämnade ut BankID till sambon – får betala för hennes lån:  
Lämnade ut BankID till sambon - får betala för hennes lån - 
Dagens Juridik 

11 Finansinspektionen Hårdare granskning av konsumentkreditinstitut:  Hårdare 
granskning av konsumentkreditinstitut | Finansinspektionen 

11 Finansinspektionen Fortsatta problem med kreditprövningar av konsumtionslån:  
Fortsatta problem med kreditprövningar av konsumtionslån | 
Finansinspektionen 

12 Regeringen Regeringen tillsätter utredning för att motverka överskuldsättning: 
 Regeringen tillsätter utredning för att motverka överskuldsättning 
- Regeringen.se 

12 KFM Lyssna på ”Skuldpodden”: Lyssna på Skuldpodden | 
Kronofogden 

13 Konsumenternas Hyra eller hyra ut bostad eller bil – glöm inte försäkringen:  Hyra 
eller hyra ut bostad eller bil – glöm inte försäkringen | 
Konsumenternas 

13 Regeringen Lättare för konsumenter att bestämma över sitt 
försäkringssparande:  Lättare för konsumenter att bestämma 
över sitt försäkringssparande - Regeringen.se 

13 Konsumenternas Lyssna på Jenny Sparring i Skaderegleringspodden:  Skade | 
Konsumenternas 

13 Konsumenternas Här fler ”poddar” om försäkringar: 
SKADEREGLERINGSPODDEN (libsyn.com) 

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/11/forslag-om-ny-konsumentkoplag-lamnas-till-lagradet/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/11/forslag-om-ny-konsumentkoplag-lamnas-till-lagradet/
https://www.hyresgastforeningen.se/aktuellt/nyheter/brister-vanligaste-fragan/
https://www.hyresgastforeningen.se/aktuellt/nyheter/brister-vanligaste-fragan/
https://www.hyresgastforeningen.se/aktuellt/nyheter/brister-vanligaste-fragan/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/hyrde-ut-i-andra-hand-maste-flytta-fran-hyresratten/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/hyrde-ut-i-andra-hand-maste-flytta-fran-hyresratten/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/fastighetsratt/inneboendeforhallande-var-olovlig-andrahandsuthyrning/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/fastighetsratt/inneboendeforhallande-var-olovlig-andrahandsuthyrning/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/fastighetsratt/grannar-upptackte-olovlig-uthyrning-man-forlorar-hyrestrea/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/fastighetsratt/grannar-upptackte-olovlig-uthyrning-man-forlorar-hyrestrea/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/lamnade-ut-bankid-till-sambon-far-betala-for-hennes-lan/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/lamnade-ut-bankid-till-sambon-far-betala-for-hennes-lan/
https://www.fi.se/sv/publicerat/nyheter/2021/hardare-granskning-av-konsumentkreditinstitut/
https://www.fi.se/sv/publicerat/nyheter/2021/hardare-granskning-av-konsumentkreditinstitut/
https://www.fi.se/sv/publicerat/pressmeddelanden/2021/fortsatta-problem-med-kreditprovningar-av-konsumtionslan/
https://www.fi.se/sv/publicerat/pressmeddelanden/2021/fortsatta-problem-med-kreditprovningar-av-konsumtionslan/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/11/regeringen-tillsatter-utredning-for-att-motverka-overskuldsattning/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/11/regeringen-tillsatter-utredning-for-att-motverka-overskuldsattning/
https://www.kronofogden.se/om-kronofogden/nyheter-och-press/nyheter/2021-12-14-lyssna-pa-skuldpodden
https://www.kronofogden.se/om-kronofogden/nyheter-och-press/nyheter/2021-12-14-lyssna-pa-skuldpodden
https://www.konsumenternas.se/arkiv---nyheter-bloggar-och-poddar/nyheter/2021/december/hyra-eller-hyra-ut-bostad-eller-bil--glom-inte-forsakringen/
https://www.konsumenternas.se/arkiv---nyheter-bloggar-och-poddar/nyheter/2021/december/hyra-eller-hyra-ut-bostad-eller-bil--glom-inte-forsakringen/
https://www.konsumenternas.se/arkiv---nyheter-bloggar-och-poddar/nyheter/2021/december/hyra-eller-hyra-ut-bostad-eller-bil--glom-inte-forsakringen/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/12/lattare-for-konsumenter-att-bestamma-over-sitt-forsakringssparande/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/12/lattare-for-konsumenter-att-bestamma-over-sitt-forsakringssparande/
https://www.konsumenternas.se/arkiv---nyheter-bloggar-och-poddar/nyheter/2021/december/skade/
https://www.konsumenternas.se/arkiv---nyheter-bloggar-och-poddar/nyheter/2021/december/skade/
https://skaderegleringspodden.libsyn.com/
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13 Dagens Juridik Yachtbolag överklagar förlorat skadeståndsmål:  Yachtbolag 
överklagar förlorat skadeståndsmål - Dagens Juridik 

13 Maria Abrahamsson 
 
Dagens Juridik 

Läs Martia Abrahamssons kommentarer om Lambertz och 
skadeståndsprocessen mot staten: 1): 
https://www.mariaabrahamsson.nu/index.php/2021/11/15/julbord-
dryck-tv-kladd-lambertz-vs-staten/ 
2): Lambertz 222 000 (mariaabrahamsson.nu) 
Läs även här: Lambertz överklagar - "så många viktiga 
missförstånd och sakfel" - Dagens Juridik 

13 Expressen Debattartikel: ”Slut på provocerande skadestånd till kriminella”: 
SD: Slut på provocerande skadestånd till kriminella 
(expressen.se)  

14 LO-TCO Rättsskydd Nyhetsbrev nr 4/2021: Nyhetsbrev nr 4/2021 - LO-TCO 
Rättsskydd AB (cision.com) 

14 Arbetet Regler för anställningsskydd och omställning är tänkta att ändras 
år 2022.. Arbetet går igenom de aktuella lagförslagen: Så ändras 
ditt anställningsskydd med nya las – Arbetet 

14 Verksamt.se 
 
Regeringen 
 
Lagen.nu 
 
Dagens Juridik 

Ny lag om visselblåsare - så påverkas du som arbetsgivare:  Ny 
lag om visselblåsare - så påverkas du som arbetsgivare - Samlad 
information till följd av coronaviruset och covid-19 för dig som 
företagare - verksamt.se 
Läs även här: Regeringen föreslår stärkt skydd för visselblåsare - 
Regeringen.se 
Och här: Ny lag om visselblåsning | Delphi samt här: Den nya 
visselblåsarlagen (skr.se) och här: "Så påverkas företagen av 
den nya visselblåsarlagen" - Dagens Juridik 
Den nya lagen hittar man här: Lag (2021:890) om skydd för 
personer som rapporterar om missförhållanden | Lagen.nu 

14 Tidningen 
Näringslivet 

”Gig-ekonomi är framtiden – vare sig ni vill eller inte”:  ”Gig-
ekonomi är framtiden – vare sig ni vill eller inte” | Tidningen 
Näringslivet (tn.se) 

14 LO-TCO Rättsskydd Arbetsdomstolen ska pröva om gigande bud är arbetstagare:  
Arbetsdomstolen ska pröva om gigande bud är arbetstagare - 
LO-TCO Rättsskydd AB (cision.com) 

14 Dagens Juridik HFD ska pröva arbetsgivaravgifter vid jultidningsförsäljning:  HFD 
ska pröva arbetsgivaravgifter vid jultidningsförsäljning - Dagens 
Juridik 

14 Du & Jobbet Vad gäller vid distansarbete? Vad gäller för distansarbete? - 
Du&jobbet (duochjobbet.se) 

https://www.dagensjuridik.se/nyheter/yachtbolag-overklagar-forlorat-skadestandsmal/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/yachtbolag-overklagar-forlorat-skadestandsmal/
https://www.mariaabrahamsson.nu/index.php/2021/11/15/julbord-dryck-tv-kladd-lambertz-vs-staten/
https://www.mariaabrahamsson.nu/index.php/2021/11/15/julbord-dryck-tv-kladd-lambertz-vs-staten/
https://www.mariaabrahamsson.nu/index.php/2021/12/08/lambertz-222-000/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/lambertz-overklagar-sa-manga-viktiga-missforstand-och-sakfel/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/lambertz-overklagar-sa-manga-viktiga-missforstand-och-sakfel/
https://www.expressen.se/debatt/slut-pa-provocerande--skadestand-till-kriminella/
https://www.expressen.se/debatt/slut-pa-provocerande--skadestand-till-kriminella/
https://news.cision.com/se/lo-tco-rattsskydd-ab/r/nyhetsbrev-nr-4-2021,c3472872
https://news.cision.com/se/lo-tco-rattsskydd-ab/r/nyhetsbrev-nr-4-2021,c3472872
https://arbetet.se/2021/09/15/sa-andras-ditt-anstallningsskydd-med-nya-las/
https://arbetet.se/2021/09/15/sa-andras-ditt-anstallningsskydd-med-nya-las/
https://www.verksamt.se/om-verksamt/nyhetsarkiv/-/journal_content/56_INSTANCE_0LpMHH7zZQ6q/10183/NYHET_VISSELBLASARLAGEN
https://www.verksamt.se/om-verksamt/nyhetsarkiv/-/journal_content/56_INSTANCE_0LpMHH7zZQ6q/10183/NYHET_VISSELBLASARLAGEN
https://www.verksamt.se/om-verksamt/nyhetsarkiv/-/journal_content/56_INSTANCE_0LpMHH7zZQ6q/10183/NYHET_VISSELBLASARLAGEN
https://www.verksamt.se/om-verksamt/nyhetsarkiv/-/journal_content/56_INSTANCE_0LpMHH7zZQ6q/10183/NYHET_VISSELBLASARLAGEN
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/05/regeringen-foreslar-starkt-skydd-for-visselblasare/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/05/regeringen-foreslar-starkt-skydd-for-visselblasare/
https://www.delphi.se/sv/publikationer/arbetsratt/ny-lag-om-visselblasning/
https://skr.se/download/18.4eabb47217cda83200a170d4/1636007431999/21bil138.pdf
https://skr.se/download/18.4eabb47217cda83200a170d4/1636007431999/21bil138.pdf
https://www.dagensjuridik.se/debatt/sa-paverkas-foretagen-den-nya-visselblasarlagen1/
https://www.dagensjuridik.se/debatt/sa-paverkas-foretagen-den-nya-visselblasarlagen1/
https://lagen.nu/2021:890
https://lagen.nu/2021:890
https://www.tn.se/kronikor/gig-ekonomi-ar-framtiden-vare-sig-ni-vill-eller-inte/
https://www.tn.se/kronikor/gig-ekonomi-ar-framtiden-vare-sig-ni-vill-eller-inte/
https://www.tn.se/kronikor/gig-ekonomi-ar-framtiden-vare-sig-ni-vill-eller-inte/
https://news.cision.com/se/lo-tco-rattsskydd-ab/r/arbetsdomstolen-ska-prova-om-gigande-bud-ar-arbetstagare,c3451032
https://news.cision.com/se/lo-tco-rattsskydd-ab/r/arbetsdomstolen-ska-prova-om-gigande-bud-ar-arbetstagare,c3451032
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/hfd-ska-prova-arbetsgivaravgifter-vid-jultidningsforsaljning/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/hfd-ska-prova-arbetsgivaravgifter-vid-jultidningsforsaljning/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/hfd-ska-prova-arbetsgivaravgifter-vid-jultidningsforsaljning/
https://www.duochjobbet.se/nyhet/vad-galler-for-distansarbete/
https://www.duochjobbet.se/nyhet/vad-galler-for-distansarbete/
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14 Lag & Avtal AD: Lagerarbetaren var inte skyldig att försöka avvärja 
handgripligheterna:  AD: Lagerarbetaren var inte skyldig att 
försöka avvärja handgripligheterna han bevittnade | Lag & Avtal 
(lag-avtal.se) 

14 Näringslivet.se Hur hanterar arbetsgivaren vaccinvägrare? Expert: Så hanterar 
företaget vaccinvägrare | Tidningen Näringslivet (tn.se) 

14 Tidningen 
Näringslivet 

Kan en arbetsgivare kräva att medarbetare vaccinerar sig?:  
Expert: Så hanterar företaget vaccinvägrare | Tidningen 
Näringslivet (tn.se) 

14 Dagens Juridik ”Övervakning av medarbetare – ett onödigt ont”:  "Övervakning 
av medarbetare – ett onödigt ont" - Dagens Juridik 

15 SIEPS ”EU och rättsstaten”:  Tema: EU och rättsstaten (sieps.se) 

15 Kommerskollegium EU-rätten ska garantera EU-medborgare rätten till fri rörlighet, 
men ibland uppstår en del praktiska svårigheter – läs här: Utan 
personnummer i Sverige | Kommerskollegium 

15 Dagens Juridik Inget hinder utlämna folkmordsåtalad till Rwanda – trots 
tortyrrapporter:  Inget hinder utlämna folkmordsåtalad till Rwanda 
- trots tortyrrapporter - Dagens Juridik 

15 Svenska 
Bankföreningen 

1 803 gripna i europeisk insats mot penningmålvakter:  Hem | 
Swedishbankers 

15 Regeringen 
 
STIM 

Upphovsrätten på den digitala inre marknaden:  Upphovsrätten 
på den digitala inre marknaden - Regeringen.se 
Läs remissyttrande från STIM: 
stim_remissyttrande_ds_2021_30.pdf 

16 Dagens Juridik 15-åring döms till sluten ungdomsvård för skolattacken i Eslöv:  
15-åring döms till sluten ungdomsvård för skolattacken i Eslöv - 
Dagens Juridik 

16 Dagens Juridik 
 
Domstolsverket 

Polisman frias efter mopedolycka där 16-åring avled:  Polisman 
frias efter mopedolycka där 16-åring avled - Dagens Juridik 
 
Läs även här: Polisman frias från åtal - Sveriges Domstolar 

16 Dagens Juridik Idrottslärare klappade elev på rumpan – döms i hovrätten:  
Idrottslärare klappade elev på rumpan - döms i hovrätten - 
Dagens Juridik 

https://www.lag-avtal.se/domsreferat/domstolar/arbetsdomstolen/ad-lagerarbetaren-var-inte-skyldig-att-forsoka-avvarja-handgripligheterna-han-bevittnade-7026242
https://www.lag-avtal.se/domsreferat/domstolar/arbetsdomstolen/ad-lagerarbetaren-var-inte-skyldig-att-forsoka-avvarja-handgripligheterna-han-bevittnade-7026242
https://www.lag-avtal.se/domsreferat/domstolar/arbetsdomstolen/ad-lagerarbetaren-var-inte-skyldig-att-forsoka-avvarja-handgripligheterna-han-bevittnade-7026242
https://www.tn.se/naringsliv/expert-sa-hanterar-foretaget-vaccinvagrare/
https://www.tn.se/naringsliv/expert-sa-hanterar-foretaget-vaccinvagrare/
https://www.tn.se/naringsliv/expert-sa-hanterar-foretaget-vaccinvagrare/
https://www.tn.se/naringsliv/expert-sa-hanterar-foretaget-vaccinvagrare/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/overvakning-av-medarbetare-ett-onodigt-ont/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/overvakning-av-medarbetare-ett-onodigt-ont/
https://sieps.se/teman/eu-och-rattsstaten/
https://www.kommerskollegium.se/eu-ratten/eu-medborgares-rattigheter/utan-personnummer-i-sverige/
https://www.kommerskollegium.se/eu-ratten/eu-medborgares-rattigheter/utan-personnummer-i-sverige/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/civilratt/inget-hinder-utlamna-folkmordsatalad-till-rwanda-trots-tortyrrapporter/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/civilratt/inget-hinder-utlamna-folkmordsatalad-till-rwanda-trots-tortyrrapporter/
https://www.swedishbankers.se/?tab=3459
https://www.swedishbankers.se/?tab=3459
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2021/10/ds-202130/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2021/10/ds-202130/
https://www.stim.se/sites/default/files/stim_remissyttrande_ds_2021_30.pdf
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/15-aring-doms-till-ungdomsvard-for-skolattacken-i-eslov/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/15-aring-doms-till-ungdomsvard-for-skolattacken-i-eslov/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/polisman-frias-efter-mopedolycka-dar-16-aring-avled/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/polisman-frias-efter-mopedolycka-dar-16-aring-avled/
https://www.domstol.se/nyheter/2021/11/polisman-frias-fran-atal/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/processratt/idrottslarare-klappade-elev-pa-rumpan-doms-i-hovratten/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/processratt/idrottslarare-klappade-elev-pa-rumpan-doms-i-hovratten/
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16 Dagens Juridik 20-åring hade misstänkt vapensmedja i pojkrummet – åtalas: 20-
åring hade misstänkt vapensmedja i pojkrummet - åtalas - 
Dagens Juridik  

16 Dagens Juridik Tre döms till fängelse för att ha organiserat fusk på 
högskoleprovet:   Tre döms till fängelse för att ha organiserat fusk 
på högskoleprovet - Dagens Juridik 

16 Dagens Juridik Döms för fusk på körkortsprov – tingsrättens friande dom rivs 
upp:  Döms för fusk på körkortsprov - tingsrättens friande dom 
rivs upp - Dagens Juridik 

16 Domstolsverket Målet om fusk på högskoleprovet:  Målet om fusk på 
högskoleprovet - Sveriges Domstolar 

16 Dagens Juridik Friad ex-allsvensk fotbollsspelare döms i hovrätten:  Friad ex-
allsvensk fotbollsspelare döms i hovrätten - Dagens Juridik 

16 Domstolsverket Hovrätten frikänner bland andra en tidigare ordförande i 
Östersunds fotbollsklubb från åtalet för grov trolöshet mot 
huvudman m.m.:  Hovrätten frikänner bland andra en tidigare 
ordförande i Östersunds fotbollsklubb från åtalet för grov 
trolöshet mot huvudman m.m. - Sveriges Domstolar 

16 Samhällsnytt Bedrägeri-dom: Goteborgs-TR-B-18565-19-Dom-2021-12-10.pdf 
(samnytt.se) 

16 Dagens Juridik Advokat lurade till sig fastighet – döms till tre års fängelse:  
Advokat lurade till sig fastighet – döms till tre års fängelse - 
Dagens Juridik 

16 Bulletin 
 
Dagens Juridik 
 
Riksåklagaren 

Två företrädare för dåvarande Lundin Oil AB åtalas för medhjälp 
till folkrättsbrott i Sudan 1999-2003: Lundinföreträdare åtalas för 
folkrättsbrott (bulletin.nu) 
Läs även här: Lundin-topparna åtalas för medhjälp till 
folkrättsbrott - Dagens Juridik 
Och här: Åtal för medhjälp till folkrättsbrott, grovt brott, i Sudan 
(aklagare.se) 

16 Dagens Juridik HD slår fast: Övergrepp via nätet var våldtäkt:  HD slår fast: 
Övergrepp via nätet var våldtäkt - Dagens Juridik 

16 Riksdagen 
 
Dagens Juridik 

Slopad straffrabatt för unga myndiga vid allvarlig brottslighet:  
Slopad straffrabatt för unga myndiga vid allvarlig brottslighet 
Justitieutskottets Betänkande 2021/22:JuU5 - Riksdagen 
 
Läs även här: Slopad straffrabatt klubbad - men riksdagen vill gå 
längre - Dagens Juridik 

16 Ekobrotts-
myndigheten 

Åtal för grova ekobrott på skola i Göteborg:  Åtal för grova 
ekobrott på skola i Göteborg | Ekobrottsmyndigheten 

https://www.dagensjuridik.se/nyheter/20-aring-hade-misstankt-vapensmedja-i-pojkrummet-atalas/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/20-aring-hade-misstankt-vapensmedja-i-pojkrummet-atalas/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/20-aring-hade-misstankt-vapensmedja-i-pojkrummet-atalas/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/tre-doms-till-fangelse-for-att-ha-organiserat-fusk-pa-hogskoleprovet/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/tre-doms-till-fangelse-for-att-ha-organiserat-fusk-pa-hogskoleprovet/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/doms-for-fusk-pa-korkortsprov-tingsrattens-friande-dom-rivs-upp/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/doms-for-fusk-pa-korkortsprov-tingsrattens-friande-dom-rivs-upp/
https://www.domstol.se/nyheter/2021/12/malet-om-fusk-pa-hogskoleprovet/
https://www.domstol.se/nyheter/2021/12/malet-om-fusk-pa-hogskoleprovet/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/friad-ex-allsvensk-fotbollsspelare-doms-i-hovratten/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/friad-ex-allsvensk-fotbollsspelare-doms-i-hovratten/
https://www.domstol.se/nyheter/2021/12/b-1626-19/
https://www.domstol.se/nyheter/2021/12/b-1626-19/
https://www.domstol.se/nyheter/2021/12/b-1626-19/
https://samnytt.se/wp-content/uploads/2021/12/Goteborgs-TR-B-18565-19-Dom-2021-12-10.pdf
https://samnytt.se/wp-content/uploads/2021/12/Goteborgs-TR-B-18565-19-Dom-2021-12-10.pdf
https://www.dagensjuridik.se/fastighetsratt-2/advokat-lurade-till-sig-fastighet-doms-till-tre-ars-fangelse/
https://www.dagensjuridik.se/fastighetsratt-2/advokat-lurade-till-sig-fastighet-doms-till-tre-ars-fangelse/
https://bulletin.nu/lundinforetradare-atalas-for-folkrattsbrott
https://bulletin.nu/lundinforetradare-atalas-for-folkrattsbrott
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/lundin-topparna-atalas-for-medhjalp-till-folkrattsbrott/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/lundin-topparna-atalas-for-medhjalp-till-folkrattsbrott/
https://www.aklagare.se/nyheter-press/pressmeddelanden/2021/november/atal-for-medhjalp-till-folkrattsbrott-grovt-brott-i-sudan/
https://www.aklagare.se/nyheter-press/pressmeddelanden/2021/november/atal-for-medhjalp-till-folkrattsbrott-grovt-brott-i-sudan/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/processratt/hd-slar-fast-overgrepp-via-natet-var-valdtakt/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/processratt/hd-slar-fast-overgrepp-via-natet-var-valdtakt/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/slopad-straffrabatt-for-unga-myndiga-vid_H901JuU5
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/slopad-straffrabatt-for-unga-myndiga-vid_H901JuU5
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/slopad-straffrabatt-klubbad-men-riksdagen-vill-ga-langre/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/slopad-straffrabatt-klubbad-men-riksdagen-vill-ga-langre/
https://www.ekobrottsmyndigheten.se/atal-for-grova-ekobrott-pa-skola-i-goteborg/
https://www.ekobrottsmyndigheten.se/atal-for-grova-ekobrott-pa-skola-i-goteborg/
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16 Dagens Juridik Betalade sina skulder med hundklubbens pengar:  Betalade sina 
skulder med hundklubbens pengar - Dagens Juridik 

16 Dagens Juridik 
 
Domstolsverket 

Bulldog bet chihuahua-ägare – hundvakt döms i HD:  Bulldog bet 
chihuahua-ägare - hundvakt döms i HD - Dagens Juridik 
Läs även här: Böter när hund kom lös och skadade granne - 
Sveriges Domstolar 

16 Dagens Juridik Körde på djur på E20 – döms för jaktförseelse:  Körde på djur på 
E20 - döms för jaktförseelse - Dagens Juridik 

17 Brå Klassificering av brott: Klassificering av brott version 10.0 (bra.se) 

17 Skatteverket Kriminella företag utnyttjar de svenska välfärdssystemen:  
Kriminella företag utnyttjar de svenska välfärdssystemen | 
Skatteverket 

17 Tidningen 
Näringslivet 

12 myndigheter larmar: ”Kriminella rånar välfärdssystemen”:  12 
myndigheter larmar: Kriminella rånar välfärdssystemen | 
Tidningen Näringslivet (tn.se) 

17 Regeringen Ny utredning för att motverka att bolag används som 
brottsverktyg:  Ny utredning för att motverka att bolag används 
som brottsverktyg - Regeringen.se 

17 Stiftelsen Tryggare 
Sverige 

Ny rapport om arbetet med att skapa ett säkrare och tryggare 
Sverige:  Ny rapport om arbetet med att skapa ett säkrare och 
tryggare Sverige | Stiftelsen Tryggare Sverige 
(mynewsdesk.com) 
 
Läs även här: Skolan - en viktig aktör för att ta tillbaka och 
återställa lag och ordning | Stiftelsen Tryggare Sverige 
(mynewsdesk.com) 

17 SÄPO Lägesbild av organiserad brottslighet: Lägesbild av organiserad 
brottslighet - Säkerhetspolisen (sakerhetspolisen.se)  

17 Sydsvenskan Ola Hollerup, butikschef på ICA Malmborgs, menar att 
tillträdesförbud inte räcker för att hålla ner stölderna: 
Butiksstölderna ökar liksom uppgivenheten: ”Orkar inte anmäla” – 
Sydsvenskan (archive.is) 

17 Brå Dödligt skjutvapenvåld i Sverige och andra europeiska länder 
(Rapport): Dödligt skjutvapenvåld i Sverige och andra europeiska 
länder - Brottsförebyggande rådet (bra.se) 

17 Dagens Juridik Brå: Kraftig ökning av ungdomsrån senaste åren: Brå: Kraftig 
ökning av ungdomsrån senaste åren - Dagens Juridik  

https://www.dagensjuridik.se/nyheter/betalade-sina-skulder-med-hundklubbens-pengar-doms-for-bedrageri1/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/betalade-sina-skulder-med-hundklubbens-pengar-doms-for-bedrageri1/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/bulldog-bet-chihuahua-agare-hundvakt-doms-i-hd/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/bulldog-bet-chihuahua-agare-hundvakt-doms-i-hd/
https://www.domstol.se/nyheter/2021/12/boter-nar-hund-kom-los-och-skadade-granne/
https://www.domstol.se/nyheter/2021/12/boter-nar-hund-kom-los-och-skadade-granne/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/rattsfall/korde-pa-djur-pa-e20-doms-for-jaktforseelse/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/rattsfall/korde-pa-djur-pa-e20-doms-for-jaktforseelse/
https://bra.se/download/18.161d181f17db3c8d91d87d/1640092137575/2022_Klassificering_av_brott_v_10.0.pdf
https://www.skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2021/nyheter/kriminellaforetagutnyttjardesvenskavalfardssystemen.5.96cca41179bad4b1aab4d4.html
https://www.skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2021/nyheter/kriminellaforetagutnyttjardesvenskavalfardssystemen.5.96cca41179bad4b1aab4d4.html
https://www.tn.se/ekonomi/12-myndigheter-larmar-kriminella-ranar-valfardssystemen/
https://www.tn.se/ekonomi/12-myndigheter-larmar-kriminella-ranar-valfardssystemen/
https://www.tn.se/ekonomi/12-myndigheter-larmar-kriminella-ranar-valfardssystemen/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/12/ny-utredning-for-att-motverka-att-bolag-anvands-som-brottsverktyg/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/12/ny-utredning-for-att-motverka-att-bolag-anvands-som-brottsverktyg/
https://www.mynewsdesk.com/se/stiftelsen-tryggare-sverige/documents/ny-rapport-om-arbetet-med-att-skapa-ett-saekrare-och-tryggare-sverige-99730
https://www.mynewsdesk.com/se/stiftelsen-tryggare-sverige/documents/ny-rapport-om-arbetet-med-att-skapa-ett-saekrare-och-tryggare-sverige-99730
https://www.mynewsdesk.com/se/stiftelsen-tryggare-sverige/documents/ny-rapport-om-arbetet-med-att-skapa-ett-saekrare-och-tryggare-sverige-99730
https://www.mynewsdesk.com/se/stiftelsen-tryggare-sverige/blog_posts/skolan-en-viktig-aktoer-foer-att-ta-tillbaka-och-aaterstaella-lag-och-ordning-104654
https://www.mynewsdesk.com/se/stiftelsen-tryggare-sverige/blog_posts/skolan-en-viktig-aktoer-foer-att-ta-tillbaka-och-aaterstaella-lag-och-ordning-104654
https://www.mynewsdesk.com/se/stiftelsen-tryggare-sverige/blog_posts/skolan-en-viktig-aktoer-foer-att-ta-tillbaka-och-aaterstaella-lag-och-ordning-104654
https://www.sakerhetspolisen.se/ovrigt/pressrum/aktuellt/aktuellt/2021-10-20-lagesbild-av-organiserad-brottslighet.html
https://www.sakerhetspolisen.se/ovrigt/pressrum/aktuellt/aktuellt/2021-10-20-lagesbild-av-organiserad-brottslighet.html
https://archive.is/auUSL#selection-1203.0-1203.110
https://archive.is/auUSL#selection-1203.0-1203.110
https://bra.se/publikationer/arkiv/publikationer/2021-05-26-dodligt-skjutvapenvald-i-sverige-och-andra-europeiska-lander.html
https://bra.se/publikationer/arkiv/publikationer/2021-05-26-dodligt-skjutvapenvald-i-sverige-och-andra-europeiska-lander.html
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/bra-kraftig-okning-av-ungdomsran-senaste-aren1/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/bra-kraftig-okning-av-ungdomsran-senaste-aren1/
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17 Brå Tre poddar om ungdomsrån:  Poddsändningar - 
Brottsförebyggande rådet (bra.se) 

17 Expressen Läs debatt-förslag från 29 åklagare vad som bör göras för att 
stävja gängbrottsligheten: 29 åklagare: Här är våra förslag mot 
gängbrottsligheten (expressen.se) 

17 Riksdagen Särskild riksdags-debatt om hedersrelaterat våld och förtryck:  
Särskild debatt om hedersrelaterat våld och förtryck Särskild 
debatt - Riksdagen 

17 Socialstyrelsen Nya rekommendationer för socialtjänstens arbete med barn och 
brott:  Nya rekommendationer för socialtjänstens arbete med 
barn och brott - Socialstyrelsen 

17 Dagens Juridik RÅ: ”Avgörande att HD prövar bevisvärdering för gängmord”:  
RÅ: "Avgörande att HD prövar bevisvärdering för gängmord" - 
Dagens Juridik 

17 Dagens Juridik Brå-rapport: Kön har betydelse för påföljden:  Brå-rapport: Kön 
har betydelse för påföljden - Dagens Juridik 

17 Riksdagen Utskott säger ja till slopad straffrabatt för unga myndiga vid 
allvarlig brottslighet:  Riksdagen.se 

17 Samtiden Debattartikel om ”mängdrabatten”: Utan mängdrabatt hade 
'Nytorgsmannen' fått minst 17 år - inte 5 års fängelse - Samtiden 

17 Kriminalvården Nio månader med nya påföljden ungdomsövervakning: Nio 
månader med ungdomsövervakning | Kriminalvården 
(kriminalvarden.se) 

17 Dagens Juridik Få unga brottslingar döms till fotboja:  Få unga brottslingar döms 
till fotboja - Dagens Juridik 

17 Tidningen 
Näringslivet 

Efter GDPR – Så många böter har Sverige delat ut:  Efter GDPR 
– Så många böter har Sverige delat ut | Tidningen Näringslivet 
(tn.se) 

17 Brå Ny statistik över målsägare vid brotts-anmälan: Målsägare vid 
brottsanmälan - Brottsförebyggande rådet (bra.se) 
 
Fler rapporter här: Publikationer - Brottsförebyggande rådet 
(bra.se) 

17 Brottsoffer-
myndigheten 

På Brottsoffermyndighetens webbplats Tystna inte finns råd för 
den som blivit utsatt för näthat eller andra former av hot och hat: 
En webbplats för dig som utsatts för hot och hat | Tystna inte 

https://bra.se/om-bra/poddsandningar.html
https://bra.se/om-bra/poddsandningar.html
https://www.expressen.se/debatt/29-aklagare-har-ar-vara-forslag-mot-gangbrotten/
https://www.expressen.se/debatt/29-aklagare-har-ar-vara-forslag-mot-gangbrotten/
https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/sarskild-debatt/sarskild-debatt-om-hedersrelaterat-vald-och_H9C120220121sd
https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/sarskild-debatt/sarskild-debatt-om-hedersrelaterat-vald-och_H9C120220121sd
https://www.socialstyrelsen.se/om-socialstyrelsen/pressrum/press/nya-rekommendationer-for-socialtjanstens-arbete-med-barn-och-brott/
https://www.socialstyrelsen.se/om-socialstyrelsen/pressrum/press/nya-rekommendationer-for-socialtjanstens-arbete-med-barn-och-brott/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/ra-avgorande-att-hd-provar-bevisvardering-for-gangmord/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/ra-avgorande-att-hd-provar-bevisvardering-for-gangmord/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/bra-rapport-kon-har-betydelse-for-pafoljden/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/bra-rapport-kon-har-betydelse-for-pafoljden/
https://www.riksdagen.se/sv/folj-och-prenumerera/utskick---aktuellt/2021/nov/11/utskott-sager-ja-till-slopad-straffrabatt-for-unga-myndiga-vid-allvarlig-brottslighet-aktuellt-11-november/
https://samtiden.nu/2021/11/utan-mangdrabatt-hade-nytorgsmannen-fatt-minst-17-ar-inte-5-ars-fangelse/
https://samtiden.nu/2021/11/utan-mangdrabatt-hade-nytorgsmannen-fatt-minst-17-ar-inte-5-ars-fangelse/
https://www.kriminalvarden.se/om-kriminalvarden/nyheter/2021/november/nio-manader-med-ungdomsovervakning/
https://www.kriminalvarden.se/om-kriminalvarden/nyheter/2021/november/nio-manader-med-ungdomsovervakning/
https://www.kriminalvarden.se/om-kriminalvarden/nyheter/2021/november/nio-manader-med-ungdomsovervakning/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/fa-unga-brottslingar-doms-till-fotboja/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/fa-unga-brottslingar-doms-till-fotboja/
https://www.tn.se/naringsliv/efter-gdpr-sa-manga-boter-har-sverige-delat-ut/
https://www.tn.se/naringsliv/efter-gdpr-sa-manga-boter-har-sverige-delat-ut/
https://www.tn.se/naringsliv/efter-gdpr-sa-manga-boter-har-sverige-delat-ut/
https://bra.se/statistik/brottmalsprocessen/malsagare-vid-brottsanmalan.html
https://bra.se/statistik/brottmalsprocessen/malsagare-vid-brottsanmalan.html
https://bra.se/publikationer.html#query/*%3A*
https://bra.se/publikationer.html#query/*%3A*
https://www.tystnainte.se/
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17 Brottsoffer-
myndigheten 

Brottsoffermyndigheten har tre olika webbplatser som kan ge 
stöd till den som är under 18 år. Läs här: För dig under 18 år | 
Brottsoffermyndigheten 

17 Polisen 643 preliminärt antagna till vårens polisutbildning:  643 
preliminärt antagna till vårens polisutbildning | Polismyndigheten 
(polisen.se) 

17 Wikipedia Vad menas med ”artbrott”?:  Artbrott – Wikipedia 

17 Domstolsverket Läs om villkorlig dom på Domarbloggen: Villkorlig dom | 
Domarbloggen 

17 Nationellt forensiskt 
centrum 

Dna-baserad släktforskning kan bli nationellt använd metod:  
Dna-baserad släktforskning kan bli nationellt använd metod | 
Nationellt forensiskt centrum (polisen.se) 

17 Regeringen Redovisning av användningen av hemliga tvångsmedel under 
2020: Redovisning av användningen av hemliga tvångsmedel 
under 2020, skr. 2021/22:79 (regeringen.se) 

https://www.brottsoffermyndigheten.se/utsatt-for-brott/for-dig-under-18-ar/
https://www.brottsoffermyndigheten.se/utsatt-for-brott/for-dig-under-18-ar/
https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2021/december/643-preliminart-antagna-till-varens-polisutbildning/
https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2021/december/643-preliminart-antagna-till-varens-polisutbildning/
https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2021/december/643-preliminart-antagna-till-varens-polisutbildning/
https://sv.wikipedia.org/wiki/Artbrott
https://www.domarbloggen.se/villkorlig-dom/
https://www.domarbloggen.se/villkorlig-dom/
https://nfc.polisen.se/om-nfc/nyhetsarkiv/2020/november/dna-baserad-slaktforskning-kan-bli-nationellt-anvand-metod/
https://nfc.polisen.se/om-nfc/nyhetsarkiv/2020/november/dna-baserad-slaktforskning-kan-bli-nationellt-anvand-metod/
https://www.regeringen.se/4af539/contentassets/ab7521e094094b1fbb50c7aaaa5c1b3d/redovisning-av-anvandningen-av-hemliga-tvangsmedel-under-2020-skr.-20212279.pdf
https://www.regeringen.se/4af539/contentassets/ab7521e094094b1fbb50c7aaaa5c1b3d/redovisning-av-anvandningen-av-hemliga-tvangsmedel-under-2020-skr.-20212279.pdf
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