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Nyhetsbrev                PRIVATJURIDIK 
Nr 81              (2023-01-13)  
 
 

Kap     Källa      Innehåll 

   

  Jag undviker att länka till betalväggar men har gjort ett undantag 
för 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 / RM 

0 Skolverket Aktuella regeländringar inom skolområdet:   
Aktuella regeländringar - Skolverket 

0 Skolverket Sökande och antagna till gymnasieskolan läsåret 2022/23:   
Sökande och antagna till gymnasieskolan läsåret 2022/23 - 
Skolverket 

0 Skolverket Kolla Skolverkets film om ekonomiprogrammet:   
Ekonomiprogrammet - Utbildningsguiden (skolverket.se) 

0 Skolverket Om betygssättning i gymnasieskolan:  
Betyg i gymnasieskolan - Skolverket 

0 Altinget 
 
Sveriges Lärare 
 
Skolvärlden 

Nytt lärarfack:   
Nu kan några hundra tusen lärarfacksmedlemmar göra upp med 
effektiviseringskraven - Altinget - Allt om politik: altinget.se 
 
Läs även här:  Välkommen till Sveriges Lärare (sverigeslarare.se) 
samt här:  Välkommen till en ny tidning för Sveriges lärare – 
Skolvärlden (skolvarlden.se) 
Läs även här:   
Läraren | Ges ut av Lärarförbundet | Läraren (lararen.se) 

0 Arbetarskydd ”Många lärare går in i väggen”:    
Många lärare går in i väggen | Arbetarskydd 

0 UKÄ Föräldrarnas utbildningsnivå påverkar högskolestudier:   
Föräldrarnas utbildningsnivå påverkar högskolestudier | UKÄ - 
granskar, analyserar och utvecklar högskolor och universitet 
(uka.se) 

0 Skolvärlden Fridolin om brister i läromedel: ”Bör skrivas in i skollagen”:   
Fridolin om brister i läromedel: ”Bör skrivas in i skollagen” – 
Skolvärlden (skolvarlden.se) 

https://www.dagensjuridik.se/premium/
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/aktuella-regelandringar?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=Skolverkets%20nyhetsbrev#h-1januari2023
https://www.skolverket.se/publikationsserier/beskrivande-statistik/2022/sokande-och-antagna-till-gymnasieskolan-lasaret-2022-23?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=Skolverkets%20nyhetsbrev
https://www.skolverket.se/publikationsserier/beskrivande-statistik/2022/sokande-och-antagna-till-gymnasieskolan-lasaret-2022-23?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=Skolverkets%20nyhetsbrev
https://utbildningsguiden.skolverket.se/gymnasieskolan/om-gymnasieskolan/gymnasieskolans-program/ekonomiprogrammet
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/betyg-i-gymnasieskolan
https://www.altinget.se/artikel/nu-kan-naagra-hundra-tusen-lararfacksmedlemmar-gora-upp-med-effektiviseringskraven?SNSubscribed=true&ref=newsletter&refid=gratis-230105&utm_campaign=Altinget.se&utm_content=Gratis_230105&utm_medium=e-mail&utm_source=nyhedsbrev
https://www.altinget.se/artikel/nu-kan-naagra-hundra-tusen-lararfacksmedlemmar-gora-upp-med-effektiviseringskraven?SNSubscribed=true&ref=newsletter&refid=gratis-230105&utm_campaign=Altinget.se&utm_content=Gratis_230105&utm_medium=e-mail&utm_source=nyhedsbrev
https://www.sverigeslarare.se/
https://skolvarlden.se/artiklar/valkommen-till-en-ny-tidning-for-sveriges-larare
https://skolvarlden.se/artiklar/valkommen-till-en-ny-tidning-for-sveriges-larare
https://www.lararen.se/
https://www.arbetarskydd.se/ovriga-nyheter/manga-larare-gar-in-i-vaggen-7042259
https://www.uka.se/publikationer--beslut/publikationer--beslut/statistiska-meddelanden/statistiska-meddelanden/2022-12-14-foraldrarnas-utbildningsniva-paverkar---hogskolestudier.html
https://www.uka.se/publikationer--beslut/publikationer--beslut/statistiska-meddelanden/statistiska-meddelanden/2022-12-14-foraldrarnas-utbildningsniva-paverkar---hogskolestudier.html
https://www.uka.se/publikationer--beslut/publikationer--beslut/statistiska-meddelanden/statistiska-meddelanden/2022-12-14-foraldrarnas-utbildningsniva-paverkar---hogskolestudier.html
https://skolvarlden.se/artiklar/fridolin-om-brister-i-laromedel-bor-skrivas-in-i-skollagen
https://skolvarlden.se/artiklar/fridolin-om-brister-i-laromedel-bor-skrivas-in-i-skollagen
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1 Riksdagen 2 238 riksdagsmotioner inlämnade:  Riksdagen.se 

1 Riksdagen 68 miljarder till rättsväsendet samt en stärkt brottsofferfond:  
Utgiftsområde 4 Rättsväsendet Justitieutskottets Betänkande 
2022/23:JuU1 - Riksdagen 

1 Riksdagen Riksdagen har uppdaterat sitt studiematerial (även om EU):  
Studiematerial - Riksdagen 

1 Regeringen Regeringskansliets nya organisation:    
Regeringskansliets nya organisation - Regeringen.se 

1 Dagens Juridik Debatt:  ”Vad händer när tjänstemannaansvaret införs på nytt i 
Sverige”:   "Vad händer när tjänstemannaansvaret införs på nytt i 
Sverige" - Dagens Juridik 

1 SVT 
 
Fores 

”Tilliten till det svenska samhällskontraktet”:    
Tilliten till det svenska samhällskontraktet | SVT Nyheter   
Läs även här:  Tilliten till det svenska samhällskontraktet - Fores 

1 Advokatsamfundet Advokatsamfundet har tagit initiativ till en skrift om den svenska 
rättsstaten:   Advokatsamfundet - Slå vakt om rättsstaten 

1 Advokatsamfundet Advokatsamfundets nyhetsbrev december 2022:  
Advokatsamfundets nyhetsbrev december 2022 (apsis.one) 

1 Advokatsamfundet Advokaten nr 9/2022:  Advokaten - Nr 9 2022 Årgång 88 

1 Advokatsamfundet Om att specialisera sig på ”hästjuridik”:   
Advokaten - Hästar är komplexa ”varor” 

1 Norstedts Juridik Branschrapport: ”Framtidens jurist”:   
Branschrapport Framtidens jurist 2022 | Norstedts Juridik (nj.se) 

1 Stiftelsen 
Rättsfonden 

Läs om  Rättsfondens enkät till skolungdom:  
rattsfonden_220128.pdf samt här:   
”Aldrig hört ordet … – vaddå rättsstat?” - www.bokorder.se 
Läs om stiftelsen här:  Startsidan - Stiftelsen Rättsfonden 
(rattsfonden.se) och om publikationer:   
Publicerat - Stiftelsen Rättsfonden (rattsfonden.se) 

2 Tidningen 
Näringslivet 

Andelen kvinnor som ligger bakom patent i Sverige är oroande 
låg, visar en ny rapport från Europeiska patentverket, EPO: 
Larmrapport: Inga kvinnor bakom patenten – Sverige kan bli 
sämst i EU | Tidningen Näringslivet (tn.se) 

https://www.riksdagen.se/sv/folj-och-prenumerera/utskick---pressmeddelande/2022/nov/23/2-238-riksdagsmotioner-inlamnade/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/utgiftsomrade-4-rattsvasendet_HA01JuU1
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/utgiftsomrade-4-rattsvasendet_HA01JuU1
https://www.riksdagen.se/sv/bestall-och-ladda-ned/studiematerial/#3446f8c3463014d2478aa4d140c156df
https://www.regeringen.se/artiklar/2022/12/regeringskansliets-nya-organisation/
https://www.dagensjuridik.se/debatt/vad-hander-nar-tjanstemannaansvaret-infors-pa-nytt-i-sverige/
https://www.dagensjuridik.se/debatt/vad-hander-nar-tjanstemannaansvaret-infors-pa-nytt-i-sverige/
https://www.svt.se/nyheter/svtforum/tilliten-till-det-svenska-samhallskontraktet
https://fores.se/publikation/tilliten-till-det-svenska-samhallskontraktet/
https://www.advokatsamfundet.se/om-advokatsamfundet/sla-vakt-om-rattsstaten/
https://web.apsis.one/u21y7gci4bHxJH
https://www.advokaten.se/
https://www.advokaten.se/Tidningsnummer/2022/nr-9-2022-argang-88/hastar-ar-komplexa-varor/
https://www.nj.se/framtidensjurist
http://www.rattsfonden.se/pdf/rattsfonden_220128.pdf
https://www.bokorder.se/sv/books-4609/aldrig-hort-ordet-vadda-rattsstat
http://www.rattsfonden.se/
http://www.rattsfonden.se/
http://www.rattsfonden.se/publicerat
https://www.tn.se/entreprenorskap/larmrapport-inga-kvinnor-bakom-patenten-sverige-kan-bli-samst-i-europa/
https://www.tn.se/entreprenorskap/larmrapport-inga-kvinnor-bakom-patenten-sverige-kan-bli-samst-i-europa/
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2 Riksdagen Riksdagen ställer sig bakom förslaget till en ny lag om 
samordningsnummer och även till ändringar i bland annat 
folkbokföringslagen:   Stärkt system för samordningsnummer 
Skatteutskottets Betänkande 2022/23:SkU4 - Riksdagen 

2 Regeringen 
 
Wikipedia 

Inkomstbasbelopp och inkomstindex för år 2023 fastställt:  
Inkomstbasbelopp och inkomstindex för år 2023 fastställt - 
Regeringen.se 
Prisbasbeloppet för 2023 är 52 500 kr:  Basbelopp – Wikipedia 

2 InfoTorg Juridik Läs krönika om  ”Cementa, grundlagen och demokratin”:  
InfoTorg Juridik - Cementa, grundlagen och demokratin 

2 Publikt Konsulter ersätter myndigheters jurister:    
Konsulter ersätter myndigheters jurister | Publikt 

3 Regeringen 
 
Dagens Juridik 

Viktigare lagar och förordningar inför årsskiftet 2022/2023:   
viktigare-lagar-och-forordningar-infor-arsskiftet-2022-2023.pdf 
(regeringen.se) 
Läs även här:  Här är de nya lagarna som träder ikraft på söndag 
- Dagens Juridik 

3 Skatteverket Skatteverket informerar om nya regler för år 2023:   
Nya lagar och regler 2023 | Skatteverket 

3 Riksdagen Ändringar i tryckfrihetsförordningen:   
7122EE57-C2F3-419F-85D1-48DE50C29913 (riksdagen.se) 

3 Riksdagen Ändringar i grundlag och ny riksbankslag:   
En ny riksbankslag (vilande grundlagsförslag m.m.) 
Konstitutionsutskottets Betänkande 2022/23:KU8 - Riksdagen 

3 Riksdagen Riksdagen sa ja till ett vilande grundlagsförslag.  
Lagändringarna träder i kraft vid årsskiftet:   
2019 års riksdagsöversyn (vilande grundlagsförslag m.m.) 
Konstitutionsutskottets Betänkande 2022/23:KU3 - Riksdagen 

3 InfoTorg Juridik Riksdagen beslutar om grundlagsändringar:   
InfoTorg Juridik - Beslut om grundlagsändringar 

3 Riksdagen Utlandsspioneri kriminaliseras och införs som tryck- och 
yttrandefrihetsbrott:   
Utlandsspioneri (vilande grundlagsförslag m.m.) 
Konstitutionsutskottets Betänkande 2022/23:KU7 - Riksdagen 

3 Riksdagen Riksdagen sa ja till regeringens förslag om ändringar i bland 
annat upphovsrättslagen.:    
Upphovsrätten på den digitala inre marknaden Näringsutskottets 
Betänkande 2022/23:NU6 - Riksdagen 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/starkt-system-for-samordningsnummer_HA01SkU4
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/starkt-system-for-samordningsnummer_HA01SkU4
https://www.regeringen.se/artiklar/2022/12/inkomstbasbelopp-och-inkomstindex-for-ar-2023-faststallt2/
https://www.regeringen.se/artiklar/2022/12/inkomstbasbelopp-och-inkomstindex-for-ar-2023-faststallt2/
https://sv.wikipedia.org/wiki/Basbelopp
https://www.infotorgjuridik.se/premium/mittijuridiken/opinion/article272008.ece
https://www.publikt.se/nyhet/konsulter-ersatter-myndigheters-jurister-24872
https://www.regeringen.se/4b12ea/contentassets/54ad694fc2c34c7898349bdb0e3cb5d7/viktigare-lagar-och-forordningar-infor-arsskiftet-2022-2023.pdf
https://www.regeringen.se/4b12ea/contentassets/54ad694fc2c34c7898349bdb0e3cb5d7/viktigare-lagar-och-forordningar-infor-arsskiftet-2022-2023.pdf
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/har-ar-de-nya-lagarna-som-trader-ikraft-pa-sondag/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/har-ar-de-nya-lagarna-som-trader-ikraft-pa-sondag/
https://www.skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2022/nyheter/nyalagarochregler2023.5.1997e70d1848dabbac94d8c.html
https://data.riksdagen.se/fil/7122EE57-C2F3-419F-85D1-48DE50C29913
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/en-ny-riksbankslag-vilande-grundlagsforslag-mm_HA01KU8
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/en-ny-riksbankslag-vilande-grundlagsforslag-mm_HA01KU8
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/2019-ars-riksdagsoversyn-vilande_HA01KU3
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/2019-ars-riksdagsoversyn-vilande_HA01KU3
https://www.infotorgjuridik.se/premium/mittijuridiken/reportage/article271334.ece
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/utlandsspioneri-vilande-grundlagsforslag-mm_HA01KU7
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/utlandsspioneri-vilande-grundlagsforslag-mm_HA01KU7
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/upphovsratten-pa-den-digitala-inre-marknaden_HA01NU6
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/upphovsratten-pa-den-digitala-inre-marknaden_HA01NU6
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3 Vision Ny socialtjänstlag dröjer:    
Ministerns besked: Ny socialtjänstlag dröjer — Vision 

3 Uppsala universitet Hur kan lagarna om kriser och krig fungera bättre?:    
Nyheter - Juridiska fakulteten - Uppsala universitet (uu.se) 

3 Svensk Försäkring ”Lagstiftarens konsekvensutredningar måste förbättras”:    
Svensk Försäkring (svenskforsakring.se) 

3 Tullverket Beloppsgränsen för att handla tullfritt på nätet höjdes den 1 
januari 2023:   Beloppsgränsen för att handla tullfritt på nätet höjs 
från 1 januari 2023 - Tullverket 

3 Tullverket En ny postlag som trädde i kraft vid årsskiftet gör det svårare för 
kriminella att skicka illegala varor i brev och paket:   Personal 
som hanterar brev och paket får bryta sekretessen - Tullverket 

3 Transportstyrelsen Transportstyrelsen har förtydligat reglerna som påverkar hur man 
får åka i exempelvis bilkorteger och på studentflak:   
Tydligare regler för cruising och studentflak - Transportstyrelsen 
 
Läs även här:  Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 
om undantag från bestämmelser om passagerare i bil, släpvagn 
och efterfordon 

3 Dagens Juridik 
 
Transportstyrelsen 

Skärpta A-traktorkrav för att vända olyckstrenden:   Skärpta A-
traktorkrav för att vända olyckstrenden - Dagens Juridik 
Läs även här:  
Skärpta A-traktorkrav kan vända olyckstrenden - 
Transportstyrelsen 

3 Regeringen Fusk vid prov på transportområdet ska leda till avstängning:   
Fusk vid prov på transportområdet ska leda till avstängning - 
Regeringen.se 

3 Transportstyrelsen Nytt krav på id-handling vid privat övningskörning:    
Nytt krav på id-handling vid privat övningskörning - 
Transportstyrelsen 

3 Regeringen Nya regler gör det lättare att flytta fordonsmålvakters fordon:  
Nya regler gör det lättare att flytta fordonsmålvakters fordon - 
Regeringen.se 

3 Nationella 
viltolycksrådet 

Så här gör du om du kolliderar med vilt:    
Så här gör du om du kolliderar med vilt (viltolycka.se) 

3 Tidningen Syre 
 
Djurens Rätt 

Djurrättsorganisationer om 2023 och året som gått:   
Djurrättsorganisationer om 2023 och året som gått - Syre 
(tidningensyre.se) 
Läs även här:   
År 2022 på djurens sida | Djurens Rätt (djurensratt.se) 

https://vision.se/tidningenvision/arkiv/2022/december/ministerns-besked-nytt-forslag-till-socialtjanstlag-forst-2024/
https://www.jur.uu.se/nyheter/?id=19982&typ=artikel&lang=sv
https://www.svenskforsakring.se/aktuellt/nyheter/2022/lagstiftarens-konsekvensutredningar-maste-forbattras/
https://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/beloppsgransenforatthandlatullfrittpanatethojdesden1januari2023.5.21f3dd0d183a9e9ca642ef5.html
https://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/beloppsgransenforatthandlatullfrittpanatethojdesden1januari2023.5.21f3dd0d183a9e9ca642ef5.html
https://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/personalsomhanterarbrevochpaketfarbrytasekretessen.5.21f3dd0d183a9e9ca642da5.html
https://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/personalsomhanterarbrevochpaketfarbrytasekretessen.5.21f3dd0d183a9e9ca642da5.html
https://www.transportstyrelsen.se/sv/Nyhetsarkiv/2022/tydligare-regler-for-cruising-och-studentflak/
https://www.transportstyrelsen.se/TSFS/TSFS%202022_99.pdf
https://www.transportstyrelsen.se/TSFS/TSFS%202022_99.pdf
https://www.transportstyrelsen.se/TSFS/TSFS%202022_99.pdf
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/skarpta-a-traktorkrav-for-att-vanda-olyckstrenden/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/skarpta-a-traktorkrav-for-att-vanda-olyckstrenden/
https://www.transportstyrelsen.se/sv/Nyhetsarkiv/2022/skarpta-a-traktorkrav-kan-vanda-olyckstrenden/
https://www.transportstyrelsen.se/sv/Nyhetsarkiv/2022/skarpta-a-traktorkrav-kan-vanda-olyckstrenden/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/11/fusk-vid-prov-pa-transportomradet-ska-leda-till-avstangning/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/11/fusk-vid-prov-pa-transportomradet-ska-leda-till-avstangning/
https://www.transportstyrelsen.se/sv/Nyhetsarkiv/2022/nytt-krav-pa-id-handling-vid-privat-ovningskorning/
https://www.transportstyrelsen.se/sv/Nyhetsarkiv/2022/nytt-krav-pa-id-handling-vid-privat-ovningskorning/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/11/nya-regler-gor-det-lattare-att-flytta-fordonsmalvakters-fordon/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/11/nya-regler-gor-det-lattare-att-flytta-fordonsmalvakters-fordon/
https://www.viltolycka.se/information/sa-har-gor-du-om-du-kolliderar-med-vilt/
https://tidningensyre.se/2023/8-januari-2023/djurrattsorganisationer-om-2023-och-aret-som-gatt/
https://tidningensyre.se/2023/8-januari-2023/djurrattsorganisationer-om-2023-och-aret-som-gatt/
https://www.djurensratt.se/blogg/ar-2022-pa-djurens-sida
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3 Nyheter.se Läs om nya kattlagen:   Ny kattlag i januari 2023 – det här är vad 
som gäller (nyheter24.se) 

3 Skolvärlden Forskning: Liten effekt av mobilförbud i skolan:   Forskning: Liten 
effekt av mobilförbud i skolan – Skolvärlden (skolvarlden.se) 

3 Dagens Juridik 
 
Regeringen 
 
Wikipedia 
 
Lagen.nu 

”Snart kan danstillståndet tas bort”: Strömmer (M): Snart kan 
danstillståndet tas bort - Dagens Juridik 
Läs även här: Danstillståndet avskaffas för offentliga 
danstillställningar - Regeringen.se samt här:  Danstillstånd – 
Wikipedia.  
Läs ordningslagen 2:4: Ordningslag (1993:1617) (OL) | Lagen.nu 

3 Samtiden Högsta förvaltningsdomstolen har avvisat de kommuner som 
planerat införa slöjförbud i skolan:   
Slöjförbud i skolor fullt möjligt efter lagändring - Samtiden 

3 Regeringen Satsning på förenkling för företag:   
Satsning på förenkling för företag - Regeringen.se 

3 Verksamt.se Skatteskolan – en podcast som förenklar för företagare:   
Podcast skatteskolan - verksamt.se 

3 Regeringen Förslag till ändringar i miljöbalken och lagen (1984:3) om 
kärnteknisk verksamhet (kärntekniklagen):   
Ny kärnkraft i Sverige – ett första steg - Regeringen.se 

3 Altinget Generaldirektör: Omodern havslag riskerar hindra 
klimatomställningen:   Generaldirektör: Omodern havslag riskerar 
hindra klimatomställningen - Altinget - Allt om politik: altinget.se 

3 Dagens Juridik ”Vad händer när tjänstemannaansvaret införs på nytt i Sverige”:  
"Vad händer när tjänstemannaansvaret införs på nytt i Sverige" - 
Dagens Juridik 

3 Publikt Om tjänstemannaansvar:  Tjänstemannaansvaret en av 
punkterna på den nya civilministerns agenda | Publikt 

3 Altinget Räddningstjänsten först på tur när regeringen återinför civilplikt:   
Räddningstjänsten först på tur när regeringen återinför civilplikt - 
Altinget - Allt om politik: altinget.se 

4 Domstolsverket Nytt nyhetsbrev från Domstolsverket:  
Nytt nyhetsbrev om Sveriges Domstolar (apsis.one) 

4 Publikt Om digitalisering av domstolarna:   
Digitalisering i olika takt | Publikt 

4 InfoTorg Juridik Riksdagsbeslut om snabbare lagföring av brott:    
InfoTorg Juridik - Riksdagsbeslut om snabbare lagföring av brott 

https://nyheter24.se/nyheter/1036836-ny-kattlag-du-inte-far-missa-borjar-galla-efter-arsskiftet
https://nyheter24.se/nyheter/1036836-ny-kattlag-du-inte-far-missa-borjar-galla-efter-arsskiftet
https://skolvarlden.se/artiklar/forskning-liten-effekt-av-mobilforbud-i-skolan
https://skolvarlden.se/artiklar/forskning-liten-effekt-av-mobilforbud-i-skolan
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/strommer-m-snart-kan-danstillstandet-tas-bort/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/strommer-m-snart-kan-danstillstandet-tas-bort/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2023/01/danstillstandet-avskaffas-for-offentliga-danstillstallningar/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2023/01/danstillstandet-avskaffas-for-offentliga-danstillstallningar/
https://sv.wikipedia.org/wiki/Danstillst%C3%A5nd
https://sv.wikipedia.org/wiki/Danstillst%C3%A5nd
https://lagen.nu/1993:1617#K2P4
https://samtiden.nu/2022/12/slojforbud-i-skolor-fullt-mojligt-efter-lagandring/
https://www.regeringen.se/artiklar/2022/11/satsning-pa-forenkling-for-foretag/
https://www.verksamt.se/starta/skatter-och-avgifter/skatteskolan
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2023/01/ny-karnkraft-i-sverige--ett-forsta-steg/
https://www.altinget.se/artikel/generaldirektor-omodern-havslag-riskerar-hindra-klimatomstallningen
https://www.altinget.se/artikel/generaldirektor-omodern-havslag-riskerar-hindra-klimatomstallningen
https://www.dagensjuridik.se/debatt/vad-hander-nar-tjanstemannaansvaret-infors-pa-nytt-i-sverige/
https://www.dagensjuridik.se/debatt/vad-hander-nar-tjanstemannaansvaret-infors-pa-nytt-i-sverige/
https://www.publikt.se/fordjupning/intervjuer/tjanstemannaansvaret-en-av-punkterna-pa-den-nya-civilministerns-agenda-24873
https://www.publikt.se/fordjupning/intervjuer/tjanstemannaansvaret-en-av-punkterna-pa-den-nya-civilministerns-agenda-24873
https://www.altinget.se/artikel/raddningstjansten-forst-paa-tur-nar-regeringen-aaterinfor-civilplikt?SNSubscribed=true&ref=newsletter&refid=gratis-9-jan&utm_campaign=Altinget.se&utm_content=gratis%209%20jan&utm_medium=e-mail&utm_source=nyhedsbrev
https://www.altinget.se/artikel/raddningstjansten-forst-paa-tur-nar-regeringen-aaterinfor-civilplikt?SNSubscribed=true&ref=newsletter&refid=gratis-9-jan&utm_campaign=Altinget.se&utm_content=gratis%209%20jan&utm_medium=e-mail&utm_source=nyhedsbrev
https://web.apsis.one/IUg57PYGmjs4A
https://www.publikt.se/fordjupning/reportage/digitalisering-i-olika-takt-24878
https://www.infotorgjuridik.se/premium/mittijuridiken/reportage/article271565.ece
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4 Riksdagen Lagföring av brott ska gå fortare:   Snabbare lagföring av brott 
Justitieutskottets Betänkande 2022/23:JuU2 - Riksdagen 

4 Domstolsverket Snabbare lagföring – även för unga:   
Snabbare lagföring – även för unga | Domarbloggen 

4 Dagens Juridik Ännu inga åtal för hedersförtryck – men utredningar pågår:  
Ännu inga åtal för hedersförtryck - men utredningar pågår - 
Dagens Juridik 

4 Kvartal 
 
Dagens Juridik 

Podd om domstolar och bevisvärdering: Djupet: Brotten och 
bevisen - Kvartal  Läs även här: DEBATT - "Om domstolarnas 
bevisbedömning och värdering" - Dagens Juridik 

4 Domstolsverket Indiciebevisning – en vanlig form av bevisning i brottmål:   
Indiciebevisning – en vanlig form av bevisning i brottmål | 
Domarbloggen 

4 Regeringen Regeringen utreder system med anonyma vittnen:  Regeringen 
utreder system med anonyma vittnen - Regeringen.se 

4 Fokus ”Många nämndemän har en politisk agenda”:    
”Många nämndemän har en politisk agenda” - Fokus 

4 Maria Abrahamsson 
 
Carl Lindstrand 
 
Dagens Juridik 

Får en enskild riksdagsledamot offentligt kritisera en domstols 
dom?:   Jomshof får läsa på om grundlagen 
(mariaabrahamsson.nu) 
Läs även här: (20+) Facebook  och här:  DEBATT: "Jomshof 
gjorde inget fel - och inte Annie Lööf heller" - Dagens Juridik 

4 SFS 2022:481 Ersättningar till nämndemän ändras från årsskiftet:   
Förordning (1982:814) om ersättning till nämndemän och vissa 
andra uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m. Svensk 
författningssamling 1982:1982:814 t.o.m. SFS 2022:481 - 
Riksdagen 

4 Domstolsverket Prao på domstolen:    
Prao på domstolen – träffa Carl och Leon | Domarbloggen 

4 Dagens Juridik 
 
Dagens Näringsliv 

HD: Svensk domstol är behörig att pröva mål om folkrättsbrott i 
Sudan:   HD: Svensk domstol är behörig att pröva mål om 
folkrättsbrott i Sudan - Dagens Juridik 
Läs även här:  HD: Svensk domstol kan pröva Lundinåtal | 
DagensNaringsliv.se 

4 Dagens Juridik ”Brottmålstaxan kan slå väldigt fel i ungdomsmålen”:   
"KRÖNIKA: Brottmålstaxan kan slå väldigt fel i ungdomsmålen" - 
Dagens Juridik 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/snabbare-lagforing-av-brott_HA01JuU2
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/snabbare-lagforing-av-brott_HA01JuU2
https://www.domarbloggen.se/snabbare-lagforing-aven-for-unga/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/annu-inga-atal-for-hedersfortryck-men-utredningar-pagar/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/annu-inga-atal-for-hedersfortryck-men-utredningar-pagar/
https://kvartal.se/artiklar/djupet-brotten-och-bevisen/
https://kvartal.se/artiklar/djupet-brotten-och-bevisen/
https://www.dagensjuridik.se/debatt/debatt-om-domstolarnas-bevisbedomning-och-vardering/
https://www.dagensjuridik.se/debatt/debatt-om-domstolarnas-bevisbedomning-och-vardering/
https://www.domarbloggen.se/indiciebevisning-en-vanlig-form-av-bevisning-i-brottmal/
https://www.domarbloggen.se/indiciebevisning-en-vanlig-form-av-bevisning-i-brottmal/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/12/regeringen-utreder-system-med-anonyma-vittnen/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/12/regeringen-utreder-system-med-anonyma-vittnen/
https://www.fokus.se/aktuellt/manga-namndeman-har-en-politisk-agenda/
https://www.mariaabrahamsson.nu/index.php/2022/12/31/jomshof-far-lasa-pa-om-grundlagen/
https://www.mariaabrahamsson.nu/index.php/2022/12/31/jomshof-far-lasa-pa-om-grundlagen/
https://www.facebook.com/carl.lindstrand/posts/pfbid0eVzw34YAeWkTYGxp9V1cWZYQae4Ud7pJUvAqHwv15uPY5YMvVBe19cc3f3sFoRnel
https://www.dagensjuridik.se/debatt/jomshof-gjorde-inget-fel-och-inte-annie-loof-heller/
https://www.dagensjuridik.se/debatt/jomshof-gjorde-inget-fel-och-inte-annie-loof-heller/
https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-1982814-om-ersattning-till_sfs-1982-814
https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-1982814-om-ersattning-till_sfs-1982-814
https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-1982814-om-ersattning-till_sfs-1982-814
https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-1982814-om-ersattning-till_sfs-1982-814
https://www.domarbloggen.se/prao-pa-domstolen-traffa-carl-och-leon/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/hd-svensk-domstol-ar-behorig-att-prova-mal-om-folkrattsbrott-i-sudan/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/hd-svensk-domstol-ar-behorig-att-prova-mal-om-folkrattsbrott-i-sudan/
https://www.dagensnaringsliv.se/20221110/243764/hd-svensk-domstol-kan-prova-lundinatal
https://www.dagensnaringsliv.se/20221110/243764/hd-svensk-domstol-kan-prova-lundinatal
https://www.dagensjuridik.se/kronikor/kronika-brottmalstaxan-kan-sla-valdigt-fel-i-ungdomsmalen/
https://www.dagensjuridik.se/kronikor/kronika-brottmalstaxan-kan-sla-valdigt-fel-i-ungdomsmalen/
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4 Dagens Juridik ”Förskräckande kunskapsluckor om domstolarna och rättsstaten”: 
"Förskräckande kunskapsluckor om domstolarna och rättsstaten" 
- Dagens Juridik 

4 SCC Arbitration 
Institute 
 
Advokatsamfundet 

Om skiljeförfarande:  Skiljeförfarande | Hem - Stockholms 
Handelskammares Skiljedomsinstitut (sccarbitrationinstitute.se) 
Läs mer om skiljeförfarande här:  Advokaten - Så kan 
internationella skiljeförfaranden stärka de mänskliga rättigheterna 

4 InfoTorg Juridik Ny digital plattform för skiljeförfaranden: 
InfoTorg Juridik - Ny digital plattform för skiljeförfaranden 

5 Dagens Juridik DEBATT – ”Om medling och rättsskydd”:    
DEBATT - "Om medling och rättsskydd" - Dagens Juridik 

5 ARN ARN har ändrat sin webb-sida om ”vanliga fall”:   
Vanliga fall | Allmänna reklamationsnämnden (arn.se) 

5 Rädda Barnen Barn och ungdomar stämmer staten för otillräcklig klimatpolitik:  
Barn och ungdomar stämmer staten för otillräcklig klimatpolitik | 
Rädda Barnen (raddabarnen.se) 

5 Aurora 
 
Klimatupplysningen 

Gruppen Aurora stämmer svenska staten i ett ”klimatmål”:  
Vi är Aurora, vi ska stämma staten | Auroramålet (xn--auroramlet-
75a.se)                                                 Läs kommentar här:  
Klimataktivister: Vi stämmer staten! - Klimatupplysningen 

5 Domstolsverket 
 
Dagens Juridik 

Cementa-domen:  Cementa får tillstånd till fortsatt och utökad 
täktverksamhet i Slite - Sveriges Domstolar 
Läs även här:  Dom idag: Cementa får fortsätta bryta kalk på 
Gotland - Dagens Juridik 

5 Altinget Högsta förvaltningsdomstolen: ”Regeringen har inte brutit någon 
regel vad gäller Cementa”:   
Högsta förvaltningsdomstolen: Regeringen har inte brutit någon 
regel - Altinget - Allt om politik: altinget.se 

5 Stim Om STIM och upphovsrätt:  For the love of music (och 
stimpengar) – sedan 1923 | Stim                Läs även här:  
Musikskaparlandet Sverige – Stim firar 100 000 anslutna | Stim 

5 Dagens Juridik Tvist om Lussekatts-dräkt avgjord – Buttericks segrande:   
Tvist om Lussekatts-dräkt avgjord - Buttericks segrande - Dagens 
Juridik 

5 Expressen 
 
Patent- och 
marknadsdomstolen 

Möbeljätte döms för plagiat – tvingas förstöra sina bord:   Mio 
förlorar bråk om prisbelönt designerbord i domstol (expressen.se) 
Läs även här:  Matbord gör upphovsrättsintrång - Patent- och 
marknadsdomstolen vid Stockholms tingsrätt 

https://www.dagensjuridik.se/nyheter/forskrackande-kunskapsluckor-om-domstolarna-och-rattsstaten/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/forskrackande-kunskapsluckor-om-domstolarna-och-rattsstaten/
https://sccarbitrationinstitute.se/vara-tjanster/skiljeforfarande
https://sccarbitrationinstitute.se/vara-tjanster/skiljeforfarande
https://www.advokaten.se/Tidningsnummer/2022/nr-9-2022-argang-88/sa-kan-internationella-skiljeforfaranden-starka-de-manskliga-rattigheterna/
https://www.advokaten.se/Tidningsnummer/2022/nr-9-2022-argang-88/sa-kan-internationella-skiljeforfaranden-starka-de-manskliga-rattigheterna/
https://www.infotorgjuridik.se/premium/mittijuridiken/reportage/article270761.ece
https://www.dagensjuridik.se/debatt/debatt-om-medling-och-rattsskydd/
https://www.arn.se/vanligafall/
https://press.raddabarnen.se/pressreleases/barn-och-ungdomar-staemmer-staten-foer-otillraecklig-klimatpolitik-3219864
https://press.raddabarnen.se/pressreleases/barn-och-ungdomar-staemmer-staten-foer-otillraecklig-klimatpolitik-3219864
https://auroram%C3%A5let.se/
https://auroram%C3%A5let.se/
https://klimatupplysningen.se/klimataktivister-vi-stammer-staten/
https://www.domstol.se/nyheter/2022/12/cementa-far-tillstand-till-fortsatt-och-utokad-taktverksamhet-i-slite/
https://www.domstol.se/nyheter/2022/12/cementa-far-tillstand-till-fortsatt-och-utokad-taktverksamhet-i-slite/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/dom-idag-cementa-far-fortsatta-bryta-kalk-pa-gotland/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/dom-idag-cementa-far-fortsatta-bryta-kalk-pa-gotland/
https://www.altinget.se/artikel/hogsta-forvaltningsdomstolen-regeringen-har-inte-brutit-naagon-regel?SNSubscribed=true&ref=newsletter&refid=gratis-12-dec&utm_campaign=Altinget.se&utm_content=Gratis%2012%20dec&utm_medium=e-mail&utm_source=nyhedsbrev
https://www.altinget.se/artikel/hogsta-forvaltningsdomstolen-regeringen-har-inte-brutit-naagon-regel?SNSubscribed=true&ref=newsletter&refid=gratis-12-dec&utm_campaign=Altinget.se&utm_content=Gratis%2012%20dec&utm_medium=e-mail&utm_source=nyhedsbrev
https://www.stim.se/sv/stim100
https://www.stim.se/sv/stim100
https://www.stim.se/sv/nyheter/musikskaparlandet-sverige-stim-firar-100-000-anslutna
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/tvist-om-lussekatts-drakt-avgjord-buttericks-segrande/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/tvist-om-lussekatts-drakt-avgjord-buttericks-segrande/
https://www.expressen.se/ekonomi/mobeljatte-doms-for-plagiat-tvingas-forstora-sina-bord/
https://www.expressen.se/ekonomi/mobeljatte-doms-for-plagiat-tvingas-forstora-sina-bord/
https://www.domstol.se/patent--och-marknadsdomstolen/nyheter/2022/10/matbord-gor-upphovsrattsintrang/
https://www.domstol.se/patent--och-marknadsdomstolen/nyheter/2022/10/matbord-gor-upphovsrattsintrang/
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5 Dagens Juridik Föräldrar måste betala 1000 kronor per dag för barnens 
skolfrånvaro:   Föräldrar måste betala 1000 kronor per dag för 
barnens skolfrånvaro - Dagens Juridik 

5 Dagens Juridik Banker ska ersätta åtta konsumenter som utsatts för bedrägerier:   
Banker ska ersätta åtta konsumenter som utsatts för bedrägerier 
- Dagens Juridik 

5 LO-TCO Rättsskydd Svea hovrätt: SD-politiker får inte uteslutas:  Svea hovrätt: SD-
politiker får inte uteslutas - LO-TCO Rättsskydd AB (cision.com) 

5 Dagens Juridik Förbudet för en travkusk att använda körspö har upphävts:  
Förbudet för en travkusk att använda körspö har upphävts - 
Dagens Juridik 

5 Dagens Juridik HFD: Förbud mot huvudduk på skolor saknar lagstöd:  HFD: 
Förbud mot huvudduk på skolor saknar lagstöd - Dagens Juridik 

5 Blendow Lexnova HD: Inte ”särskilt klandervärt” när bankkund lämnade ut koder till 
bedragare:  HD: Inte ”särskilt klandervärt” när bankkund lämnade 
ut koder ... / Blendow Lexnova 
 

5 Dagens Juridik 3 000 värnpliktiga ska kallas till repövning under nästa år:    
3 000 värnpliktiga ska kallas till repövning under nästa år - 
Dagens Juridik 

5 JK JK kritiserar Polisen för underlåtenhet att rapportera fall som kan 
leda till indraget körkort:  Justitiekanslern - 2021/3068 (jk.se) 

5 JO JO kritiserar kommun för att ej motivera avslag på 
hyresförfrågan:  Start - JO 

6 Barnombudsmannen 
 
Dagens Juridik 

Hur har det gått att implementera Barnkonventionen?  
Läs rapport här:  Blir det nån skillnad - eller säger vi det här helt i 
onödan? (barnombudsmannen.se) 
Läs även här:  Riksrevisionen granskar efterlevnaden av 
Barnkonventionen - Dagens Juridik 

6 MFoF Handbok om att utreda och fastställa faderskap:   
Uppdaterad handbok om att utreda och fastställa faderskap eller 
föräldraskap - Startsida (mfof.se) 
Läs även här:   
Nya föreskrifter och allmänna råd för utredning och fastställande 
av faderskap och föräldraskap - Startsida (mfof.se) 

6 Altinget Debatt: ”Ändra den omoderna könstillhörighetslagen”:   
Ändra den omoderna könstillhörighetslagen - Altinget - Allt om 
politik: altinget.se 

https://www.dagensjuridik.se/nyheter/foraldrar-maste-betala-1000-kronor-per-dag-for-barnens-skolfranvaro/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/foraldrar-maste-betala-1000-kronor-per-dag-for-barnens-skolfranvaro/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/banker-ska-ersatta-atta-konsumenter-som-utsatts-for-bedragerier/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/banker-ska-ersatta-atta-konsumenter-som-utsatts-for-bedragerier/
https://news.cision.com/se/lo-tco-rattsskydd-ab/r/svea-hovratt--sd-politiker-far-inte-uteslutas,c3680722
https://news.cision.com/se/lo-tco-rattsskydd-ab/r/svea-hovratt--sd-politiker-far-inte-uteslutas,c3680722
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/forbudet-for-en-travkusk-att-anvanda-korspo-har-upphavts/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/forbudet-for-en-travkusk-att-anvanda-korspo-har-upphavts/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/hfd-forbud-mot-huvudduk-pa-skolor-saknar-lagstod/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/hfd-forbud-mot-huvudduk-pa-skolor-saknar-lagstod/
https://www.lexnova.se/nyheter/hd-inte-sarskilt-klandervart-nar-bankkund-lamnade-ut-koder-till-bedragare
https://www.lexnova.se/nyheter/hd-inte-sarskilt-klandervart-nar-bankkund-lamnade-ut-koder-till-bedragare
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/3-000-varnpliktiga-ska-kallas-till-repovning-under-nasta-ar/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/3-000-varnpliktiga-ska-kallas-till-repovning-under-nasta-ar/
https://www.jk.se/beslut-och-yttranden/2022/10/20213068/
https://www.jo.se/?caseNumber=1008-2021#a1008-2021
https://www.barnombudsmannen.se/globalassets/dokument/publikationer/bo_ar2022_blir-det-nan-skillnad.pdf
https://www.barnombudsmannen.se/globalassets/dokument/publikationer/bo_ar2022_blir-det-nan-skillnad.pdf
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/riksrevisionen-granskar-efterlevnaden-av-barnkonventionen/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/riksrevisionen-granskar-efterlevnaden-av-barnkonventionen/
https://www.mfof.se/nyhetsarkiv/nyheter/2022-12-22-uppdaterad-handbok-om-att-utreda-och-faststalla-faderskap-eller-foraldraskap.html
https://www.mfof.se/nyhetsarkiv/nyheter/2022-12-22-uppdaterad-handbok-om-att-utreda-och-faststalla-faderskap-eller-foraldraskap.html
https://www.mfof.se/nyhetsarkiv/nyheter/2022-12-19-nya-foreskrifter-och-allmanna-rad-for-utredning-och-faststallande-av-faderskap-och-foraldraskap.html
https://www.mfof.se/nyhetsarkiv/nyheter/2022-12-19-nya-foreskrifter-och-allmanna-rad-for-utredning-och-faststallande-av-faderskap-och-foraldraskap.html
https://www.altinget.se/artikel/andra-den-omoderna-konstillhorighetslagen?SNSubscribed=true&ref=newsletter&refid=gratisbrev-221207&utm_campaign=Altinget.se&utm_content=Gratisbrev_221207&utm_medium=e-mail&utm_source=nyhedsbrev
https://www.altinget.se/artikel/andra-den-omoderna-konstillhorighetslagen?SNSubscribed=true&ref=newsletter&refid=gratisbrev-221207&utm_campaign=Altinget.se&utm_content=Gratisbrev_221207&utm_medium=e-mail&utm_source=nyhedsbrev
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6 Socialstyrelsen Socialstyrelsen om könsdysfori:   Uppdaterat kunskapsstöd för 
vård vid könsdysfori hos unga - Socialstyrelsen 

6 SCB Vartannat sambopar bor fortfarande ihop efter tio år:    
Vartannat sambopar bor fortfarande ihop efter tio år (scb.se) 

6 Familjens Jurist Nästan var femte i konflikt efter separation:    
Nästan var femte i konflikt efter separation (familjensjurist.se) 

6 Familjens Jurist Så påverkas hunden vid separation:   
Så påverkas hunden av separation eller skilsmässa | Familjens 
Jurist i Sverige AB (mynewsdesk.com) 

7 Fonus Hur hanteras dödsfall inom olika religioner och trosinriktningar?:  
Viktiga saker att veta i samband med dödsfall - Fonus 

7 Socialstyrelsen Socialstyrelsen om organdonation:  Anmälningar till 
donationsregistret ökar kraftigt under kampanj - Socialstyrelsen 
Läs även här:   
Antalet organdonatorer det högsta som noterats - Socialstyrelsen 

7 Smer ”Samhället måste ta ställning till transplantation från djur”:   
Samhället måste ta ställning till transplantation från djur (smer.se) 

7 Hjärt-Lungfonden Testamentsskolan från Hjärt-Lung-fonden:  
Att skriva testamente | Hjärt-Lungfonden (hjart-lungfonden.se) 

9 ECC 50 år av konsumentlagstiftning:    
50 år av konsumentlagstiftning | ECC Sverige 

9 Sveriges 
Konsumenter 

Sveriges Konsumenter fyller 30 år:   
Vi firar 30 år i konsumenternas tjänst! - Sveriges Konsumenter - 
Sveriges Konsumenter   
Läs även här:   
politiska-lo-sningar-svk-2018_.pdf (sverigeskonsumenter.se) 

9 Dagens Juridik Konsumentverket varnar för otydliga och vilseledande fakturor:  
Konsumentverket varnar för otydliga och vilseledande fakturor - 
Dagens Juridik 

9 Finansinspektionen Finansinspektionen ger råd till konsumenter:   
Konsumentrummet | Finansinspektionen 

https://www.socialstyrelsen.se/om-socialstyrelsen/pressrum/press/uppdaterat-kunskapsstod-for-vard-vid-konsdysfori-hos-unga/
https://www.socialstyrelsen.se/om-socialstyrelsen/pressrum/press/uppdaterat-kunskapsstod-for-vard-vid-konsdysfori-hos-unga/
https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2022/vartannat-sambopar-bor-fortfarande-ihop-efter-tio-ar/
https://www.familjensjurist.se/nyheter/pressmeddelande/nastan-var-femte-i-konflikt-efter-separation/
https://www.mynewsdesk.com/se/familjensjurist/pressreleases/saa-paaverkas-hunden-av-separation-eller-skilsmaessa-3221866
https://www.mynewsdesk.com/se/familjensjurist/pressreleases/saa-paaverkas-hunden-av-separation-eller-skilsmaessa-3221866
https://www.fonus.se/om-fonus/for-vardpersonal/
https://www.socialstyrelsen.se/om-socialstyrelsen/pressrum/press/anmalningar-till-donationsregistret-okar-kraftigt-under-kampanj/
https://www.socialstyrelsen.se/om-socialstyrelsen/pressrum/press/anmalningar-till-donationsregistret-okar-kraftigt-under-kampanj/
https://www.socialstyrelsen.se/om-socialstyrelsen/pressrum/press/antalet-organdonatorer-det-hogsta-som-noterats/
https://smer.se/2022/11/30/samhallet-maste-ta-stallning-till-transplantation-fran-andra-arter/
https://www.hjart-lungfonden.se/stod-oss/testamente/skriv-testamente/
https://www.eccsverige.se/nyheter/50-ar-av-konsumentlagstiftning
https://www.sverigeskonsumenter.se/nyheter-press/nyheter-och-pressmeddelanden/hurra-nu-firar-vi-30-ar/
https://www.sverigeskonsumenter.se/nyheter-press/nyheter-och-pressmeddelanden/hurra-nu-firar-vi-30-ar/
https://www.sverigeskonsumenter.se/media/ie2bf4nv/politiska-lo-sningar-svk-2018_.pdf
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/konsumentverket-varnar-for-otydliga-och-vilseledande-fakturor/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/konsumentverket-varnar-for-otydliga-och-vilseledande-fakturor/
https://www.fi.se/sv/konsumentrummet/
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9 Tidningen 
Näringslivet 
 
Konsumenternas 
 
Dagens Juridik 

Ljusning för tusentals lurade svenskar:   Ljusning för tusentals 
lurade svenskar | Tidningen Näringslivet (tn.se) 
 
Läs även här:   
Storbank omprövar nekade ersättningskrav | Konsumenternas  
 
och här: KO ser en strimma hopp för de bedragna bankkunderna 
- Dagens Juridik 

9 Konsumentverket Bankbedrägerier   KO har ordet: En ljusning i mörkret för 
drabbade bankkunder | Konsumentverket 

9 Dagens Näringsliv Bluffreornas tid inte förbi:    
Bluffreornas tid inte förbi | DagensNaringsliv.se 

9 Reklamombuds-
mannen 

Anmäld reklam: Reklam för laddboxpaket:    
Enskilt beslut - RO (reklamombudsmannen.org) 

10 Altinget 
 
Riksdagen 

Tvistelösning för hyresmarknaden får grönt ljus:   
Tvistelösning för hyresmarknaden får grönt ljus - Altinget - Allt om 
politik: altinget.se   
Läs även här: Ett oberoende tvistlösningsförfarande för kollektiva 
hyrestvister Civilutskottets Betänkande 2022/23:CU2 - Riksdagen 

10 SvD ”Ändra lagen – skapa register för borätter”:    
Ändra lagen – skapa register för bostadsrätter, skriver Svenska 
Bankföreningen | SvD Debatt 

10 Fastighetsmäklar-
nämnden 

Servitut vid husköp:  Servitut vid husköp - Hur kollar man upp en 
fastighet? (fastighetsmaklarnamnden.se) 

10 Lantmäteriet Utbildningsradions filmer om Lantmäteriet:   Utbildningsradions 
filmer om Lantmäteriet | Lantmäteriet (lantmateriet.se) 

10 Altinget Josefsson (M): ”Ägarlägenheter kan bli verkligt under 
mandatperioden”:   Josefsson (M): ”Ägarlägenheter kan bli 
verkligt under mandatperioden” - Altinget: Bo och Bygg 

10 Hem & Hyra Får socialen neka dig hyrespengar om du hyr svart i andra hand? 
Unik prövning i högsta instans: Ska skattepengar gå till 
svartuthyrning? - Hem & Hyra (hemhyra.se) 

10 Hem & Hyra Sjöng dag och natt i hyreshuset – nu kastas kvinnan ut:    
Sjöng dag och natt i hyreshuset - nu kastas kvinnan ut - Hem & 
Hyra (hemhyra.se) 

10 Dagens Juridik Förlorar lägenhet efter otillåten andrahandsuthyrning:  Förlorar 
lägenhet efter otillåten andrahandsuthyrning - Dagens Juridik 

https://www.tn.se/ekonomi/24653/ljusning-for-tusentals-lurade-svenskar/
https://www.tn.se/ekonomi/24653/ljusning-for-tusentals-lurade-svenskar/
https://www.konsumenternas.se/arkiv---nyheter-bloggar-och-poddar/nyheter/20232/januari/storbank-omprovar-nekade-ersattningskrav/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/ko-ser-en-strimma-hopp-for-de-bedragna-bankkunderna/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/ko-ser-en-strimma-hopp-for-de-bedragna-bankkunderna/
https://www.konsumentverket.se/aktuellt/nyheter-och-pressmeddelanden/nyheter/2023/ko-har-ordet-en-ljusning-i-morkret-for-drabbade-bankkunder/
https://www.konsumentverket.se/aktuellt/nyheter-och-pressmeddelanden/nyheter/2023/ko-har-ordet-en-ljusning-i-morkret-for-drabbade-bankkunder/
https://www.dagensnaringsliv.se/20221118/244199/bluffreornas-tid-inte-forbi
https://reklamombudsmannen.org/beslut/enskilt-beslut/?caseid=2210-208
https://www.altinget.se/artikel/tvistelosning-for-hyresmarknaden-faar-gront-ljus
https://www.altinget.se/artikel/tvistelosning-for-hyresmarknaden-faar-gront-ljus
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/ett-oberoende-tvistlosningsforfarande-for_HA01CU2
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/ett-oberoende-tvistlosningsforfarande-for_HA01CU2
https://www.svd.se/a/GM0a14/andra-lagen-skapa-register-for-bostadsratter-skriver-svenska-bankforeningen
https://www.svd.se/a/GM0a14/andra-lagen-skapa-register-for-bostadsratter-skriver-svenska-bankforeningen
https://www.fastighetsmaklarnamnden.se/servitut-vid-huskop/
https://www.fastighetsmaklarnamnden.se/servitut-vid-huskop/
https://www.lantmateriet.se/sv/om-lantmateriet/vart-ansvar-och-uppdrag/utbildningsradions-filmer-om-lantmateriet/
https://www.lantmateriet.se/sv/om-lantmateriet/vart-ansvar-och-uppdrag/utbildningsradions-filmer-om-lantmateriet/
https://www.altinget.se/bo/artikel/josefsson-m-bostadspolitik-ar-ingen-konjunkturaatgard
https://www.altinget.se/bo/artikel/josefsson-m-bostadspolitik-ar-ingen-konjunkturaatgard
https://www.hemhyra.se/nyheter/unik-provning-i-hogsta-instans-ska-skattepengar-ga-till-svartuthyrning/
https://www.hemhyra.se/nyheter/unik-provning-i-hogsta-instans-ska-skattepengar-ga-till-svartuthyrning/
https://www.hemhyra.se/nyheter/sjong-dag-och-natt-i-hyreshuset-nu-kastas-kvinnan-ut/
https://www.hemhyra.se/nyheter/sjong-dag-och-natt-i-hyreshuset-nu-kastas-kvinnan-ut/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/forlorar-lagenhet-efter-otillaten-andrahandsuthyrning/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/forlorar-lagenhet-efter-otillaten-andrahandsuthyrning/
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11 Regeringen Pressmeddelande från Finansdepartementet 
Regeringen tar emot utredning om statistik över hushållens 
tillgångar och skulder:   Regeringen tar emot utredning om 
statistik över hushållens tillgångar och skulder - Regeringen.se 

11 Swedbank Swedbank har studiematerial om privatekonomi:   
Ung ekonomi - utbildning för unga om privatekonomi | Swedbank 

12 KFM Skuldsättning bland unga vuxna:    
Skuldsättning bland unga vuxna | Kronofogden 

12 UC Antalet konkurser under hösten det högsta på tio år:    
Antalet konkurser under hösten det högsta på tio år | UC AB 
(mynewsdesk.com) 

12 Tidningen 
Näringslivet 

Inkassoärenden rusar: ”Uppgången är gigantisk”:   
Inkassoärenden rusar: ”Uppgången är gigantisk” | Tidningen 
Näringslivet (tn.se) 

12 Dagens Juridik ”Så hanterar du en konkurs – misstagen du ska undvika”:    
"Så hanterar du en konkurs - misstagen du ska undvika" - 
Dagens Juridik 

13 Altinget ”Skadeståndsskulderna läggs på hög”:  Skadeståndsskulderna 
läggs på hög - Altinget - Allt om politik: altinget.se 
 

13 Dagens Juridik Man fick örat avbitet av polishund – nekas skadestånd:   Man fick 
örat avbitet av polishund – nekas skadestånd - Dagens Juridik 

13 Dagens Juridik Macchiarini-patient får skadestånd – opererades utan samtycke:  
Macchiarini-patient får skadestånd - opererades utan samtycke - 
Dagens Juridik  

13 Dagens Juridik Rätt till skadestånd när polisen bytte ut lägenhetslås:   Rätt till 
skadestånd när Polisen bytte ut lägenhetslås - Dagens Juridik 

13 Dagens Juridik Kastrerades hingst inför försäljning – säljare skadeståndsskyldig:  
Kastrerades hingst inför försäljning – säljare skadeståndsskyldig - 
Dagens Juridik  

13 Dagens Juridik Brottsoffermyndigheten: Dubbla ersättningen för kränkningar:   
Brottsoffermyndigheten: Dubbla ersättningen för kränkningar - 
Dagens Juridik 

13 Lag & Avtal Hovrätten: Kriminalvårdare ska tåla kränkningar:  Hovrätten: 
Kriminalvårdare ska tåla kränkningar | Lag & Avtal (lag-avtal.se) 

13 Centrum för rättvisa ”Sylvie mot staten”:    
Sylvie mot staten - Centrum för rättvisa (centrumforrattvisa.se) 

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/11/regeringen-tar-emot-utredning-om-statistik-over-hushallens-tillgangar-och-skulder/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/11/regeringen-tar-emot-utredning-om-statistik-over-hushallens-tillgangar-och-skulder/
https://www.swedbank.se/om-oss/samhallsengagemang/ung-ekonomi.html?icid=se_privat_ban_artikel-_D2-6_2249
https://kronofogden.se/om-kronofogden/analyser/skuldsattning-bland-unga-vuxna
https://www.mynewsdesk.com/se/uc/pressreleases/antalet-konkurser-under-hoesten-det-hoegsta-paa-tio-aar-3225796
https://www.mynewsdesk.com/se/uc/pressreleases/antalet-konkurser-under-hoesten-det-hoegsta-paa-tio-aar-3225796
https://www.tn.se/ekonomi/24457/inkassoarenden-rusar-uppgangen-ar-gigantisk/
https://www.tn.se/ekonomi/24457/inkassoarenden-rusar-uppgangen-ar-gigantisk/
https://www.dagensjuridik.se/kronikor/sa-hanterar-du-en-konkurs-misstagen-du-ska-undvika/
https://www.dagensjuridik.se/kronikor/sa-hanterar-du-en-konkurs-misstagen-du-ska-undvika/
https://www.altinget.se/artikel/skadestaandsskulderna-laggs-paa-hog?SNSubscribed=true&ref=newsletter&refid=gratis-28-nov&utm_campaign=Altinget.se&utm_content=gratis%2028%20nov&utm_medium=e-mail&utm_source=nyhedsbrev
https://www.altinget.se/artikel/skadestaandsskulderna-laggs-paa-hog?SNSubscribed=true&ref=newsletter&refid=gratis-28-nov&utm_campaign=Altinget.se&utm_content=gratis%2028%20nov&utm_medium=e-mail&utm_source=nyhedsbrev
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/man-fick-orat-avbitet-av-polishund-nekas-skadestand/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/man-fick-orat-avbitet-av-polishund-nekas-skadestand/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/macchiarini-patient-far-skadestand-efter-riskfylld-operation2/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/macchiarini-patient-far-skadestand-efter-riskfylld-operation2/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/ratt-till-skadestand-nar-polisen-bytte-ut-lagenhetslas/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/ratt-till-skadestand-nar-polisen-bytte-ut-lagenhetslas/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/kastrerades-hingst-infor-forsaljning-saljare-skadestandsskyldig/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/kastrerades-hingst-infor-forsaljning-saljare-skadestandsskyldig/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/brottsoffermyndigheten-dubbla-ersattningen-for-krankningar/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/brottsoffermyndigheten-dubbla-ersattningen-for-krankningar/
https://www.lag-avtal.se/nyhetsarkiv/hovratten-kriminalvardare-ska-tala-krankningar-7041103
https://www.lag-avtal.se/nyhetsarkiv/hovratten-kriminalvardare-ska-tala-krankningar-7041103
https://centrumforrattvisa.se/fall/sylvie-mot-staten/


 © Ralf Marek 2023-01-13  Nyhetsbrev 81          Sida 12 av 17                 PRIVATJURIDIK  (Sanoma Utbildning AB) 

13 Försäkringskassan Lagändringar för socialförsäkringen från årsskiftet:    
Lagändringar för socialförsäkringen från årsskiftet - 
Försäkringskassan (forsakringskassan.se) 

13 Regeringen Utbetalningsmyndigheten inrättas för att minska fusk och 
bidragsbrott i välfärdssystemen:   
Utbetalningsmyndigheten inrättas för att minska fusk och 
bidragsbrott i välfärdssystemen - Regeringen.se 

13 Inspektionen för 
socialförsäkringen 

Felaktiga utbetalningar av assistansersättning:    
Felaktiga utbetalningar av assistansersättning - Inspektionen för 
socialförsäkringen (isf.se) 

13 Tidningen 
Näringslivet 

Debatten om sjukskrivningarna:   
Larmet: Därför ökar sjukfrånvaron | Tidningen Näringslivet (tn.se) 

13 Trafikförsäkrings-
föreningen 

Om trafikförsäkring:   
Kort om trafikförsäkringen - Trafikförsäkringsföreningen (tff.se) 

14 Arena 
skolinformation 

Utbildningsmaterial om arbetslivet:   
Om oss - Arena Skolinformation (arbetslivskoll.se) 

14 Almega Läs artiklar om ”det nya arbetslivet”:  Vårt nya arbetsliv - Almega 

14 Vision Om att arbeta på distans:   
Så mycket jobbar vi hemma efter corona — Vision 

14 Medlingsinstitutet I Sverige omfattas 9 av 10 anställda av kollektivavtal:   
Kollektivavtal: Så ser de vita fläckarna ut - Medlingsinstitutet 
(mi.se) 

14 Dagens Arena Nära sex av tio unga kvinnor har en tidsbegränsad anställning:   
Nära sex av tio unga kvinnor har en tidsbegränsad anställning | 
Dagens Arena 

14 Lag & Avtal Foodora-budet var bemanningsanställd:  Foodorabudet var 
bemanningsanställd | Lag & Avtal (lag-avtal.se) 

14 LO-TCO Rättsskydd Arbetsdomstolen: Plattformsarbetare var inhyrd från 
egenanställningsföretag:   
Arbetsdomstolen: Plattformsarbetare var inhyrd från 
egenanställningsföretag - LO-TCO Rättsskydd AB (cision.com) 

14 Polisen Dyrt för arbetsgivare med olaglig arbetskraft:    
Dyrt för arbetsgivare med olaglig arbetskraft | Polismyndigheten 
(polisen.se) 

14 Publikt Reglerna som gäller vid omplacering:   
Reglerna som gäller vid omplacering | Publikt 

https://www.forsakringskassan.se/nyhetsarkiv/nyheter-press/2022-12-27-lagandringar-for-socialforsakringen-fran-arsskiftet
https://www.forsakringskassan.se/nyhetsarkiv/nyheter-press/2022-12-27-lagandringar-for-socialforsakringen-fran-arsskiftet
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/12/utbetalningsmyndigheten-inrattas-for-att-minska-fusk-och-bidragsbrott-i-valfardssystemen/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/12/utbetalningsmyndigheten-inrattas-for-att-minska-fusk-och-bidragsbrott-i-valfardssystemen/
https://isf.se/publikationer/rapporter/2022/2022-12-16-felaktiga-utbetalningar-av-assistansersattning
https://isf.se/publikationer/rapporter/2022/2022-12-16-felaktiga-utbetalningar-av-assistansersattning
https://www.tn.se/arbetsmarknad/24122/larmet-darfor-okar-sjukfranvaron/
https://www.tff.se/sv/Trafikforsakringsavgift/kort-om-trafikforsakringen/
https://arbetslivskoll.se/om-oss/
https://www.almega.se/vart-nya-arbetsliv
https://vision.se/tidningenvision/arkiv/2022/nr6/sa-mycket-jobbar-vi-hemma-efter-corona/
https://www.mi.se/nyheter/2022/kollektivavtal-sa-ser-de-vita-flackarna-ut/
https://www.mi.se/nyheter/2022/kollektivavtal-sa-ser-de-vita-flackarna-ut/
https://www.dagensarena.se/innehall/nara-sex-av-tio-unga-kvinnor-har-en-tidsbegransad-anstallning/
https://www.dagensarena.se/innehall/nara-sex-av-tio-unga-kvinnor-har-en-tidsbegransad-anstallning/
https://www.lag-avtal.se/ovriga-nyheter/foodorabudet-var-bemanningsanstalld-7040868
https://www.lag-avtal.se/ovriga-nyheter/foodorabudet-var-bemanningsanstalld-7040868
https://news.cision.com/se/lo-tco-rattsskydd-ab/r/arbetsdomstolen--plattformsarbetare-var-inhyrd-fran-egenanstallningsforetag,c3668519
https://news.cision.com/se/lo-tco-rattsskydd-ab/r/arbetsdomstolen--plattformsarbetare-var-inhyrd-fran-egenanstallningsforetag,c3668519
https://polisen.se/aktuellt/pressmeddelanden/2022/december/dyrt-for-arbetsgivare-med-olaglig-arbetskraft/
https://polisen.se/aktuellt/pressmeddelanden/2022/december/dyrt-for-arbetsgivare-med-olaglig-arbetskraft/
https://www.publikt.se/fordjupning/kort-om/reglerna-som-galler-vid-omplacering-24896
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14 Dagens Juridik Arbetsdomstolen: Rätt avskeda munskydds-vägrare:  
Arbetsdomstolen: Rätt avskeda munskydds-vägrare - Dagens 
Juridik 

14 Dagens Juridik ”När får, och bör, en arbetsgivare undersöka anledningen till en 
arbetstagares sjukfrånvaro?”:   
"När får, och bör, en arbetsgivare undersöka anledningen till en 
arbetstagares sjukfrånvaro?" - Dagens Juridik 

14 Dagens Juridik 
 
Lag & Avtal 

Fackets uteslutning av SD:are – professor analyserar i podd:    
Fackets uteslutning av SD:are – professor analyserar - Dagens 
Juridik 
Här finns fler poddar om olika rättsfrågor:   
Juridik för alla - Dagens Juridik   
Transport överklagar SD-domen: Transport överklagar SD-
domen till Högsta domstolen | Lag & Avtal (lag-avtal.se) 

14 Dagens Arbete ”Så kan chefen syna dig”:   
Så kan chefen syna dig - Dagens Arbete 

14 Lag & Avtal ”Så påverkar a-kassan uppsägningstvister i nya Las”:  
Så påverkar a-kassan uppsägningstvister i nya Las | Lag & Avtal 
(lag-avtal.se) 

15 Altinget Debatt:  ”Regeringen måste göra gemensam sak med Danmark 
och stoppa minimilönedirektivet”:   Regeringen måste göra 
gemensam sak med Danmark och stoppa minimilönedirektivet - 
Altinget - Allt om politik: altinget.se 

15 Stockholms 
Universitet 

Nyhetsbrev om EU och arbetsrätt:  EU & arbetsrätt (su.se) 

15 EU-informationen 
 
Regeringen   
 
SIEPS 
 
Altinget 

Sverige är ordförande i ministerrådet år 2023:    
Ministerrådet - Sveriges riksdags EU-information (riksdagen.se) 
Läs även här:  Swedish Presidency of the Council of the 
European Union (europa.eu)   
samt här:  Avsnitt 47: Kriser och kompromisser: Lars Danielsson 
om läget i EU inför det svenska ordförandeskapet (sieps.se)  
och här:  EU-ambassadör Lars Danielsson: Ordförandeskapet blir 
mix av krishantering och lagstiftning - Altinget - Allt om politik: 
altinget.se 

15 Europeiska 
kommissionen 

Croatia joins the Euro and Schengen areas:   
Euro and Schengen (europa.eu) 

15 Europeiska 
kommissionen 

Om  Europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område:  
Europeisk e-juridikportal - Om nätverket (europa.eu) 

15 Riksdagen Om EU och patent:   Protokoll om privilegier och immunitet för 
den enhetliga patentdomstolen Näringsutskottets Betänkande 
2022/23:NU5 - Riksdagen 

https://www.dagensjuridik.se/nyheter/arbetsdomstolen-ratt-avskeda-munskydds-vagrare/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/arbetsdomstolen-ratt-avskeda-munskydds-vagrare/
https://www.dagensjuridik.se/kronikor/nar-far-och-bor-en-arbetsgivare-undersoka-anledningen-till-en-arbetstagares-sjukfranvaro/
https://www.dagensjuridik.se/kronikor/nar-far-och-bor-en-arbetsgivare-undersoka-anledningen-till-en-arbetstagares-sjukfranvaro/
https://www.dagensjuridik.se/dj-play-avsnitt/fackets-uteslutning-av-sdare-professor-analyserar/
https://www.dagensjuridik.se/dj-play-avsnitt/fackets-uteslutning-av-sdare-professor-analyserar/
https://www.dagensjuridik.se/dj-play/juridik-for-alla/
https://www.lag-avtal.se/nyhetsarkiv/transport-overklagar-sd-domen-till-hogsta-domstolen-7042276
https://www.lag-avtal.se/nyhetsarkiv/transport-overklagar-sd-domen-till-hogsta-domstolen-7042276
https://da.se/2022/11/sa-kan-chefen-syna-dig/
https://www.lag-avtal.se/nyhetsarkiv/sa-paverkar-a-kassan-uppsagningstvister-i-nya-las-7040763
https://www.lag-avtal.se/nyhetsarkiv/sa-paverkar-a-kassan-uppsagningstvister-i-nya-las-7040763
https://www.altinget.se/artikel/regeringen-maaste-gora-gemensam-sak-med-danmark-och-stoppa-minimilonedirektivet?SNSubscribed=true&ref=newsletter&refid=gratis-9-jan&utm_campaign=Altinget.se&utm_content=gratis%209%20jan&utm_medium=e-mail&utm_source=nyhedsbrev
https://www.altinget.se/artikel/regeringen-maaste-gora-gemensam-sak-med-danmark-och-stoppa-minimilonedirektivet?SNSubscribed=true&ref=newsletter&refid=gratis-9-jan&utm_campaign=Altinget.se&utm_content=gratis%209%20jan&utm_medium=e-mail&utm_source=nyhedsbrev
https://www.altinget.se/artikel/regeringen-maaste-gora-gemensam-sak-med-danmark-och-stoppa-minimilonedirektivet?SNSubscribed=true&ref=newsletter&refid=gratis-9-jan&utm_campaign=Altinget.se&utm_content=gratis%209%20jan&utm_medium=e-mail&utm_source=nyhedsbrev
http://arbetsratt.juridicum.su.se/euarb/22-04/
https://eu.riksdagen.se/vad-ar-eu/eus-institutioner/ministerradet/#Panorama-Utanf%C3%B6r-ministerr%C3%A5det
https://swedish-presidency.consilium.europa.eu/
https://swedish-presidency.consilium.europa.eu/
https://www.sieps.se/sieps-podcast/avsnitt/sieps-podcast-47/
https://www.sieps.se/sieps-podcast/avsnitt/sieps-podcast-47/
https://www.altinget.se/artikel/eu-ambassador-lars-danielsson-ordforandeskapet-blir-mix-av-krishantering-och-lagstiftning?SNSubscribed=true&ref=newsletter&refid=gratisbrev-220113&utm_campaign=Altinget.se&utm_content=Gratisbrev_220113&utm_medium=e-mail&utm_source=nyhedsbrev
https://www.altinget.se/artikel/eu-ambassador-lars-danielsson-ordforandeskapet-blir-mix-av-krishantering-och-lagstiftning?SNSubscribed=true&ref=newsletter&refid=gratisbrev-220113&utm_campaign=Altinget.se&utm_content=Gratisbrev_220113&utm_medium=e-mail&utm_source=nyhedsbrev
https://www.altinget.se/artikel/eu-ambassador-lars-danielsson-ordforandeskapet-blir-mix-av-krishantering-och-lagstiftning?SNSubscribed=true&ref=newsletter&refid=gratisbrev-220113&utm_campaign=Altinget.se&utm_content=Gratisbrev_220113&utm_medium=e-mail&utm_source=nyhedsbrev
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_7907
https://e-justice.europa.eu/431/SV/about_the_network
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/protokoll-om-privilegier-och-immunitet-for-den_HA01NU5
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/protokoll-om-privilegier-och-immunitet-for-den_HA01NU5
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/protokoll-om-privilegier-och-immunitet-for-den_HA01NU5
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15 DO Viktigt steg för stärkt diskrimineringsskydd i EU:    
Viktigt steg för stärkt diskrimineringsskydd i EU | DO 

16 Dagens Juridik Polisman döms för vållande till annans död – får behålla jobbet:   
Polisman döms för vållande till annans död - får behålla jobbet - 
Dagens Juridik 

16 Dagens Juridik Polis frias från åtal om struptag på handfängslad ungdom:    
Polis frias från åtal om struptag på handfängslad ungdom - 
Dagens Juridik 

16 Samnytt 
 
Dagens Juridik 

Ett omskrivet förtalsmål. HD-dom:  Microsoft Word - 
Anonymiserad dom B 4923-22 (samnytt.se) 
Kommentar av prof Schultz:  
 Marten-Schultz-utlatande.pdf (samnytt.se) 
Läs även här:  HD dömer ansvarig utgivare för grovt förtal av DN-
journalist - Dagens Juridik 

16 HD Förtal:  Påståenden om en journalist i en webbartikel var grovt 
förtal - Högsta domstolen 
 
Mål: B 4923-22 - Högsta domstolen 

16 HD En dom om kränkande fotografering:    
En dom om kränkande fotografering - Högsta domstolen 

16 IMM Tingsrätten dömer person för givande av muta till trafikinspektör:  
Tingsrätten dömer person för givande av muta till trafikinspektör - 
Institutet Mot Mutor - IMM : Institutet Mot Mutor – IMM  

16 Dagens Juridik Pojke döms för mordförsök på 9-årig flicka i Skellefteå:   Pojke 
döms för mordförsök på 9-årig flicka i Skellefteå - Dagens Juridik 

16 Dagens Juridik 
 
Aftonbladet 

Åtalas för Visby-attacken:   Åtalas för Visby-attacken - dödade 
Ing-Marie Wieselgren - Dagens Juridik   
Läs om domen här:  Theodor Engström döms för mord – och 
terrorbrott mot Annie Lööf (aftonbladet.se) 

16 Dagens Juridik 15-årig flicka åtalas för mord – ströp sin lillebror till döds:   15-årig 
flicka åtalas för mord – ströp sin lillebror till döds - Dagens Juridik 

16 Dagens Juridik Pappa smygfotograferade sin dotter från bilen – döms:  Pappa 
smygfotograferade sin dotter från bilen - döms - Dagens Juridik 

16 Dagens Juridik Pappa döms – hotade sonens 9-årige kamrat efter bråk på fritids: 
Pappa döms - hotade sonens 9-årige kamrat efter bråk på fritids - 
Dagens Juridik   

https://www.do.se/om-do/pressrum/aktuellt/2022/2022-12-22-viktigt-steg-for-starkt-diskrimineringsskydd-i-eu
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/polisman-doms-for-vallande-till-annans-dod-far-behalla-jobbet/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/polisman-doms-for-vallande-till-annans-dod-far-behalla-jobbet/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/polis-frias-fran-atal-om-struptaget-pa-handfangslad-ungdom/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/polis-frias-fran-atal-om-struptaget-pa-handfangslad-ungdom/
https://konto.samnytt.se/wp-content/uploads/2022/12/Hogsta-domstolen-B-4923-22.pdf
https://konto.samnytt.se/wp-content/uploads/2022/12/Hogsta-domstolen-B-4923-22.pdf
https://konto.samnytt.se/wp-content/uploads/2022/06/Marten-Schultz-utlatande.pdf
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/hd-domer-ansvarig-utgivare-for-grovt-fortal-av-dn-journalist/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/hd-domer-ansvarig-utgivare-for-grovt-fortal-av-dn-journalist/
https://www.domstol.se/hogsta-domstolen/nyheter/2022/12/pastaenden-om-en-journalist-i-en-webbartikel-var-grovt-fortal/
https://www.domstol.se/hogsta-domstolen/nyheter/2022/12/pastaenden-om-en-journalist-i-en-webbartikel-var-grovt-fortal/
https://www.domstol.se/hogsta-domstolen/avgoranden/2022/116975/
https://www.domstol.se/hogsta-domstolen/nyheter/2022/12/en-dom-om-krankande-fotografering/
https://www.institutetmotmutor.se/courtcases/tingsratten-domer-den-tilltalade-for-givande-av-muta-till-trafikinspektor/
https://www.institutetmotmutor.se/courtcases/tingsratten-domer-den-tilltalade-for-givande-av-muta-till-trafikinspektor/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/pojke-doms-for-mordforsok-pa-9-arig-flicka-i-skelleftea/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/pojke-doms-for-mordforsok-pa-9-arig-flicka-i-skelleftea/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/atalas-for-visby-attacken-dodade-ing-marie-wieselgren/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/atalas-for-visby-attacken-dodade-ing-marie-wieselgren/
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/4oOMXe/nu-faller-domen-mot-theodor-engstrom
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/4oOMXe/nu-faller-domen-mot-theodor-engstrom
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/14-aring-atalas-for-mord-strop-offret/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/14-aring-atalas-for-mord-strop-offret/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/pappa-smygfotograferade-sin-dotter-fran-bilen-doms/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/pappa-smygfotograferade-sin-dotter-fran-bilen-doms/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/pappa-hotade-sonens-9-arige-kamrat-efter-brak-pa-fritids/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/pappa-hotade-sonens-9-arige-kamrat-efter-brak-pa-fritids/
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16 Dagens Juridik Pappa döms till fängelse – tvångsduschade och låste in son:   
Pappa döms till fängelse - tvångsduschade och låste in son - 
Dagens Juridik 

16 Dagens Juridik HD: 16-åring skyldig till grovt rattfylleri med A-traktor:   HD: 16-
åring skyldig till grovt rattfylleri med A-traktor - Dagens Juridik 

16 Dagens Juridik Inte nöd när miljöaktivister fördröjde inrikesflyg:    
Inte nöd när miljöaktivister fördröjde inrikesflyg - Dagens Juridik 
 

16 Dagens Juridik Inte oaktsamt när pitbull smet ut från rastgård och bet hundägare: 
 Inte oaktsamt när pitbull smet ut från rastgård och bet hundägare 
- Dagens Juridik 

16 Dagens Juridik Polisvittne räcker för fällande dom i sjöfyllerimål:    
Polisvittne räcker för fällande dom i sjöfyllerimål - Dagens Juridik 

16 Dagens Juridik Butikschef gjorde envarsgripande av snattare – döms för 
misshandel:   Butikschef gjorde envarsgripande av snattare - 
döms för misshandel - Dagens Juridik 

16 Dagens Juridik 100 000 i dagsböter för kvinna som tog med sig Rolex från 
Schweiz:   100 000 i dagsböter för kvinna som tog med sig Rolex 
från Schweiz - Dagens Juridik 

17 Riksåklagaren Vice riksåklagaren kommenterar dom från Högsta domstolen om 
straffrabatt: Vice riksåklagaren kommenterar dom från Högsta 
domstolen (aklagare.se) 

17 HD Strafflindring:   Avgörande medverkan i utredning om egen 
brottslighet medförde strafflindring - Högsta domstolen 

17 Brå Hatbrottsstatistik:  
Hatbrottsstatistik - Brottsförebyggande rådet (bra.se) 

17 Brå Skolundersökning om brott:  Skolan vanlig brottsplats när unga 
utsätts för brott - Brottsförebyggande rådet (bra.se) 

17 Fokus Rekordmånga sitter på livstid:    
Rekordmånga sitter på livstid - Fokus 

17 InfoTorg Juridik Brottsbekämpande myndigheter ska få bättre tillgång till aktuella 
inkomstuppgifter hos Skatteverket:   InfoTorg Juridik - 
Brottsbekämpande myndigheter får del av fler uppgifter 

17 Regeringen Bättre tillgång till inkomstuppgifter för brottsbekämpande 
myndigheter:  Bättre tillgång till inkomstuppgifter för 
brottsbekämpande myndigheter - Regeringen.se 

https://www.dagensjuridik.se/nyheter/pappa-doms-till-fangelse-tvangsduschade-och-laste-in-son/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/pappa-doms-till-fangelse-tvangsduschade-och-laste-in-son/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/hd-16-aring-skyldig-till-grovt-rattfylleri-med-a-traktor/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/hd-16-aring-skyldig-till-grovt-rattfylleri-med-a-traktor/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/inte-nod-nar-miljoaktivister-fordrojde-inrikesflyg/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/inte-oaktsamt-nar-pitbull-smet-ut-fran-rastgard-och-bet-hundagare/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/inte-oaktsamt-nar-pitbull-smet-ut-fran-rastgard-och-bet-hundagare/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/polisvittne-racker-for-fallande-dom-i-sjofyllerimal/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/processratt/butikschef-gjorde-envarsgripande-av-snattare-doms-for-misshandel/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/processratt/butikschef-gjorde-envarsgripande-av-snattare-doms-for-misshandel/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/100-000-i-dagsboter-for-kvinna-som-tog-med-sig-rolex-fran-schweiz/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/100-000-i-dagsboter-for-kvinna-som-tog-med-sig-rolex-fran-schweiz/
https://www.aklagare.se/nyheter-press/pressmeddelanden/2022/december/vice-riksaklagaren-kommenterar-dom-fran-hogsta-domstolen/
https://www.aklagare.se/nyheter-press/pressmeddelanden/2022/december/vice-riksaklagaren-kommenterar-dom-fran-hogsta-domstolen/
https://www.domstol.se/hogsta-domstolen/nyheter/2022/12/avgorande-medverkan-i-utredning-om-egen-brottslighet-medforde-strafflindring/
https://www.domstol.se/hogsta-domstolen/nyheter/2022/12/avgorande-medverkan-i-utredning-om-egen-brottslighet-medforde-strafflindring/
https://bra.se/statistik/statistiska-undersokningar/hatbrottsstatistik.html
https://bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2022-10-27-skolan-vanlig-brottsplats-nar-unga-utsatts-for-brott.html
https://bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2022-10-27-skolan-vanlig-brottsplats-nar-unga-utsatts-for-brott.html
https://www.fokus.se/aktuellt/rekordmanga-sitter-pa-livstid/
https://www.infotorgjuridik.se/premium/mittijuridiken/reportage/article271601.ece
https://www.infotorgjuridik.se/premium/mittijuridiken/reportage/article271601.ece
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/11/battre-tillgang-till-inkomstuppgifter-for-brottsbekampande-myndigheter/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/11/battre-tillgang-till-inkomstuppgifter-for-brottsbekampande-myndigheter/
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17 Brå Regler för hur brott ska kodas av polisen:    
Klassificering av brott - Brottsförebyggande rådet (bra.se) 

17 Domstolsverket Det nya brottet hedersförtryck:    
Det nya brottet hedersförtryck | Domarbloggen 

17 Riksåklagaren Skärpt lag mot hedersrelaterade brott:   
Skärpt lag mot hedersrelaterade brott (aklagare.se) 

17 Riksåklagaren Barnfridsbrott – så är det att arbeta med den nya lagen:  
Barnfridsbrott – så är det att arbeta med den nya lagen 
(aklagare.se) 

17 Polisen 
 
Rättsakuten 

Vad menas med ”romansbedrägerier”?   
 Romansbedrägeri | Polismyndigheten (polisen.se) 
Läs även här:  Romansbedrägeri - Rättsakuten (rattsakuten.se) 

17 Tidningen 
Näringslivet 

Ny trend: Kriminella infiltrerar upphandlingar – seriösa företag 
chanslösa:  Ny trend: Kriminella infiltrerar upphandlingar – 
seriösa företag chanslösa | Tidningen Näringslivet (tn.se) 

17 Ekobrotts-
myndigheten 

Varningssignaler kopplade till målvakter:   Varningssignaler 
kopplade till målvakter – 2022 (ekobrottsmyndigheten.se) 

17 Dagens Juridik Nu ska det bli lättare att flytta fordonsmålvakters bilar:   Nu ska 
det bli lättare att flytta fordonsmålvakters bilar - Dagens Juridik 

17 Dagens Juridik Intervju:  Rikskriminalens före detta chef Tommy Lindström  
gjorde sig känd som väldigt operativ:    
"Återinför juristkravet för polischefer" - Dagens Juridik 

17 Dagens Juridik ”KRÖNIKA: Brottmålstaxan kan slå väldigt fel i ungdomsmålen”:  
"KRÖNIKA: Brottmålstaxan kan slå väldigt fel i ungdomsmålen" - 
Dagens Juridik  

17 Dagens Juridik DEBATT – ”Vad är korruption – egentligen?”:   
DEBATT - "Vad är korruption – egentligen?" - Dagens Juridik 

17 Regeringen System med visitationszoner utreds:   
System med visitationszoner utreds - Regeringen.se 

17 Brottsoffer-
myndigheten 

Brottsoffermyndigheten ger vägledning om nya kränkningsnivåer: 
Brottsoffermyndigheten ger vägledning om nya kränkningsnivåer 
| Brottsoffermyndigheten 

17 Kriminalvården Om fotboja:  Fotboja - Fängelse, frivård och häkte | 
Kriminalvården (kriminalvarden.se) 

17 IMY Om du blivit kränkt på nätet:   Om du blivit kränkt på nätet | IMY 

https://bra.se/publikationer/arkiv/publikationer/2023-01-01-klassificering-av-brott.html
https://www.domarbloggen.se/det-nya-brottet-hedersfortryck/
https://www.aklagare.se/nyheter-press/aktuellt-pa-aklagarmyndigheten/skarpt-lag-mot-hedersrelaterade-brott/
https://www.aklagare.se/nyheter-press/aktuellt-pa-aklagarmyndigheten/barnfridsbrott--sa-ar-det-att-arbeta-med-den-nya-lagen/
https://www.aklagare.se/nyheter-press/aktuellt-pa-aklagarmyndigheten/barnfridsbrott--sa-ar-det-att-arbeta-med-den-nya-lagen/
https://polisen.se/utsatt-for-brott/skydda-dig-mot-brott/bedrageri/romansbedrageri/
https://rattsakuten.se/romansbedrageri/
https://www.tn.se/article/ny-trend-kriminella-infiltrerar-upphandlingar-seriosa-foretag-chanslosa/
https://www.tn.se/article/ny-trend-kriminella-infiltrerar-upphandlingar-seriosa-foretag-chanslosa/
https://www.ekobrottsmyndigheten.se/wp-content/uploads/2022/11/informationsfolder-malvakter.pdf
https://www.ekobrottsmyndigheten.se/wp-content/uploads/2022/11/informationsfolder-malvakter.pdf
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/nu-ska-det-bli-lattare-att-flytta-fordonsmalvakters-bilar/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/nu-ska-det-bli-lattare-att-flytta-fordonsmalvakters-bilar/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/aterinfor-juristkravet-for-polischefer/
https://www.dagensjuridik.se/kronikor/kronika-brottmalstaxan-kan-sla-valdigt-fel-i-ungdomsmalen/
https://www.dagensjuridik.se/kronikor/kronika-brottmalstaxan-kan-sla-valdigt-fel-i-ungdomsmalen/
https://www.dagensjuridik.se/debatt/debatt-vad-ar-korruption-egentligen/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/12/system-med-visitationszoner-utreds/
https://www.brottsoffermyndigheten.se/om-oss/aktuellt/nyheter/brottsoffermyndigheten-ger-vagledning-om-nya-krankningsnivaer/
https://www.brottsoffermyndigheten.se/om-oss/aktuellt/nyheter/brottsoffermyndigheten-ger-vagledning-om-nya-krankningsnivaer/
https://www.kriminalvarden.se/fangelse-frivard-och-hakte/fangelse/fotboja/?mtm_campaign=puff-startsida&mtm_kwd=fotboja
https://www.kriminalvarden.se/fangelse-frivard-och-hakte/fangelse/fotboja/?mtm_campaign=puff-startsida&mtm_kwd=fotboja
https://www.imy.se/privatperson/dataskydd/vi-guidar-dig/om-du-blivit-krankt-pa-natet/
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17 Dagens Juridik Konsumentverket varnar för ”kreativa” bedragare:  
Konsumentverket varnar för "kreativa" bedragare - Dagens 
Juridik 

17 Akavia Vad gör en brottsutredare?   
Hallå där Sara Jarnestrand, vad gör en brottsutredare? | Akavia 

17 Arbetsmiljöverket Låga priser kan innebära att människor utnyttjas:   Låga priser 
kan innebära att människor utnyttjas - Arbetsmiljöverket (av.se) 
Läs även här:  Så jobbar myndigheterna mot arbetslivskriminalitet 
- Arbetsmiljöverket (av.se) 

https://www.dagensjuridik.se/nyheter/konsumentverket-varnar-for-kreativa-bedragare/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/konsumentverket-varnar-for-kreativa-bedragare/
https://www.akavia.se/om-akavia/det-har-ar-akavia/nyheter/halla-dar-sara-jarnestrand-vad-gor-en-brottsutredare/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/arbetslivskriminalitet/laga-priser-kan-innebara-att-manniskor-utnyttjas/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/arbetslivskriminalitet/laga-priser-kan-innebara-att-manniskor-utnyttjas/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/arbetslivskriminalitet/sa-jobbar-myndigheterna-mot-arbetslivskriminalitet/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/arbetslivskriminalitet/sa-jobbar-myndigheterna-mot-arbetslivskriminalitet/
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