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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 Läraren 58 procent av lärarna: ”Läroböcker mycket viktiga”: 58 procent av 
lärarna: Läroböcker mycket viktiga | Läraren (lararen.se) 

0 Regeringen Läromedelsutredningens förslag kan läsas här: 
Läromedelsutredningen – böckernas betydelse och elevernas 
tillgång till kunskap - Regeringen.se 

0 Skolvärlden 
 
Regeringen 
 
Läromedelsförlagen 

Oenighet om läromedelsutredningens förslag: ”Oenighet kring 
läromedel lämnar fältet öppet för politiken” – Skolvärlden 
(skolvarlden.se) 
Remiss-svaren kan läsas här: Remiss av SOU 2021:70 
Läromedelsutredningen – böckernas betydelse och elevernas 
tillgång till kunskap - Regeringen.se 
Läs även här: Positivt att utredningen understryker vikten av 
tillgång till läromedel | Läromedelsföretagen 
(laromedelsforetagen.se) 

0 Dagens Juridik 
 

DEBATT: Elever underkänns för att lärarna följer skollagen:  
DEBATT: Elever underkänns för att lärarna följer skollagen - 
Dagens Juridik 

0 Tidningen 
Näringslivet 

Fler ska lockas till gymnasiets yrkeslinjer:   Fler ska lockas till 
gymnasiets yrkeslinjer | Tidningen Näringslivet (tn.se) 
Läs även här:  Tre miljarder i veckan - så mycket kostar bristerna 
i yrkesutbildningen | Tidningen Näringslivet (tn.se) 

0 Altinget 
 
Regeringen 
 

Planering av nytt gymnasium: - Altinget - Allt om politik: 
altinget.se   Läs även här: Digital pressträff med Anna Ekström 
om dimensionering av gymnasial utbildning - Regeringen.se 

0 Skolverket Ämnesbetygsreformen: Ämnesbetygsreformen - Skolverket 

0 Riksdagen Utbildningsutskottet säger ja till förslag om nya betygssystem: 
Aktuellt: Utbildningsutskottet säger ja till förslag om nya 
betygssystem (anpdm.com) 

https://www.dagensjuridik.se/premium/
https://www.lararen.se/nyheter/laromedel/58-procent-av-lararna-larobocker-mycket-viktiga
https://www.lararen.se/nyheter/laromedel/58-procent-av-lararna-larobocker-mycket-viktiga
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2021/08/sou-202170/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2021/08/sou-202170/
https://www.skolvarlden.se/artiklar/oenighet-kring-laromedel-lamnar-faltet-oppet-for-politiken/
https://www.skolvarlden.se/artiklar/oenighet-kring-laromedel-lamnar-faltet-oppet-for-politiken/
https://www.skolvarlden.se/artiklar/oenighet-kring-laromedel-lamnar-faltet-oppet-for-politiken/
https://www.regeringen.se/remisser/2021/09/remiss-av-sou-202170-laromedelsutredningen--bockernas-betydelse-och-elevernas-tillgang-till-kunskap/
https://www.regeringen.se/remisser/2021/09/remiss-av-sou-202170-laromedelsutredningen--bockernas-betydelse-och-elevernas-tillgang-till-kunskap/
https://www.regeringen.se/remisser/2021/09/remiss-av-sou-202170-laromedelsutredningen--bockernas-betydelse-och-elevernas-tillgang-till-kunskap/
https://www.laromedelsforetagen.se/positivt-att-utredningen-understryker-vikten-av-tillgang-till-laromedel/
https://www.laromedelsforetagen.se/positivt-att-utredningen-understryker-vikten-av-tillgang-till-laromedel/
https://www.laromedelsforetagen.se/positivt-att-utredningen-understryker-vikten-av-tillgang-till-laromedel/
https://www.dagensjuridik.se/debatt/debatt-elever-underkanns-for-att-lararna-foljer-skollagen/
https://www.dagensjuridik.se/debatt/debatt-elever-underkanns-for-att-lararna-foljer-skollagen/
https://www.tn.se/arbetsmarknad/fler-ska-lockas-till-gymnasiets-yrkeslinjer/
https://www.tn.se/arbetsmarknad/fler-ska-lockas-till-gymnasiets-yrkeslinjer/
https://www.tn.se/opinion-och-debatt/tre-miljarder-i-veckan-sa-mycket-kostar-bristerna-i-yrkesutbildningen/
https://www.tn.se/opinion-och-debatt/tre-miljarder-i-veckan-sa-mycket-kostar-bristerna-i-yrkesutbildningen/
https://www.altinget.se/decisionchain/planering-och-dimensionering-av-gymnasial-utbildning
https://www.altinget.se/decisionchain/planering-och-dimensionering-av-gymnasial-utbildning
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/01/digital-presstraff-med-anna-ekstrom-om-dimensionering-av-gymnasial-utbildning/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/01/digital-presstraff-med-anna-ekstrom-om-dimensionering-av-gymnasial-utbildning/
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/aktuella-forandringar-pa-gymnasial-niva/amnesbetygsreformen?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=Skolverkets%20nyhetsbrev
https://www.anpdm.com/newsletterweb/474651447044425D4373424759/44405A457744405F42724945594371
https://www.anpdm.com/newsletterweb/474651447044425D4373424759/44405A457744405F42724945594371
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0 Skolverket Remiss om ämnesbetyg:  Remiss: Ämnesbetygsreformen - 
Skolverket  Läs även här: Programstruktur för 
ekonomiprogrammet (skolverket.se) 

0 Riksdagen 
 
Skolverket 

Ja till nya betygssystem i skolorna:  Ämnesbetyg – betygen ska 
bättre spegla elevers kunskaper Utbildningsutskottets 
Betänkande 2021/22:UbU7 - Riksdagen 
Läs även här: Ändringar i hur betyg ska sättas och nya allmänna 
råd - Skolverket 

0 Skolverket Så kan central rättning fungera i praktiken:  Så kan central 
rättning fungera i praktiken - Skolverket 

0 Regeringen Regeringen vill stärka arbetet med trygghet och studiero i skolan:  
 Regeringen vill stärka arbetet med trygghet och studiero i skolan 
- Regeringen.se 

1 Timbro Debatt: ”Regeringen tänker fel om skydd för personuppgifter”: 
Regeringen tänker fel om skydd för personuppgifter (timbro.se) 

1 Dagens Juridik ”Sverige behöver förbättra sitt arbete mot korruption”:   "Sverige 
behöver förbättra sitt arbete mot korruption" - Dagens Juridik 

1 Timbro Podd om rättspolitiken: 197: Åklagare vs advokater? (timbro.se) 

1 Lindholm/Springare 
 
Bulletin 

Krimspaning är ett poddprogram med den pensionerade polisen 
Peter Springare och kriminologen Hanna Lindholm:   Strömma 
musik från Krimspaning | Lyssna på låtar, album och spellistor 
utan kostnad på SoundCloud 
Läs även här: KRIMSPANING: Regeringens kulissbygge och 
snabbkurs i rättsväsendets viktigaste begrepp (bulletin.nu) 

1 Dagens Juridik Juridik för alla – ett bra komplement för studenterna:  Juridik för 
alla - ett bra komplement för studenterna - Dagens Juridik 
Läs även här: Startsida - Juridik för alla (juridikforalla.nu) 

1 Dagens Juridik ”Systematisk korruption i Sverige, men varför biter inte svensk 
lagstiftning”: "Systematisk korruption i Sverige, men varför biter 
inte svensk lagstiftning" - Dagens Juridik 
 
Läs även här: Höga mutbelopp och många dömda under förra 
året - Dagens Juridik 

2 Timbro Pumplagen kommer från ett EU-direktiv vars syfte var att öka 
användningen av biobränslen inom EU. Men utfallet av denna lag 
blev inte så lyckat – läs debattartikel: Så blev pumplagen ett 
dyrköpt hinder för klimatomställningen (timbro.se) 

https://www.skolverket.se/om-oss/var-verksamhet/regeringsuppdrag-och-remisser/skolverkets-remisser/remisser/2022-02-10-remiss-amnesbetygsreformen?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=Skolverkets%20nyhetsbrev
https://www.skolverket.se/om-oss/var-verksamhet/regeringsuppdrag-och-remisser/skolverkets-remisser/remisser/2022-02-10-remiss-amnesbetygsreformen?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=Skolverkets%20nyhetsbrev
https://www.skolverket.se/download/18.675e1d8e17d2dfa8fcf27c5/1644407415046/Programstruktur%20f%C3%B6r%20ekonomiprogrammet.pdf
https://www.skolverket.se/download/18.675e1d8e17d2dfa8fcf27c5/1644407415046/Programstruktur%20f%C3%B6r%20ekonomiprogrammet.pdf
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/amnesbetyg--betygen-ska-battre-spegla-elevers_H901UbU7
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/amnesbetyg--betygen-ska-battre-spegla-elevers_H901UbU7
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/amnesbetyg--betygen-ska-battre-spegla-elevers_H901UbU7
https://www.skolverket.se/undervisning/kallsidor/andringar-i-hur-betyg-ska-sattas-och-nya-allmanna-rad?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=Skolverkets%20nyhetsbrev
https://www.skolverket.se/undervisning/kallsidor/andringar-i-hur-betyg-ska-sattas-och-nya-allmanna-rad?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=Skolverkets%20nyhetsbrev
https://www.skolverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/pressmeddelanden/2022-02-15-sa-kan-central-rattning-fungera-i-praktiken?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=Skolverkets%20nyhetsbrev
https://www.skolverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/pressmeddelanden/2022-02-15-sa-kan-central-rattning-fungera-i-praktiken?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=Skolverkets%20nyhetsbrev
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/02/regeringen-vill-starka-arbetet-med-trygghet-och-studiero-i-skolan/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/02/regeringen-vill-starka-arbetet-med-trygghet-och-studiero-i-skolan/
https://timbro.se/smedjan/regeringen-tanker-fel-om-skydd-for-personuppgifter/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/sverige-behover-forbattra-sitt-arbete-mot-korruption/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/sverige-behover-forbattra-sitt-arbete-mot-korruption/
https://timbro.se/smedjan/podcast/197-aklagare-vs-advokater/?utm_source=Smedjan&utm_campaign=f56bf604f5-SMEDJAN_DAGLIGT_NYHETSBREV&utm_medium=email&utm_term=0_4c7e60d415-f56bf604f5-339995541&mc_cid=f56bf604f5&mc_eid=17b5558e28
https://soundcloud.com/user-867851161
https://soundcloud.com/user-867851161
https://soundcloud.com/user-867851161
https://bulletin.nu/krimspaning-sossarnas-kulissbyggande-och-snabbkurs-i-rattsvasendet-viktigaste-begrepp
https://bulletin.nu/krimspaning-sossarnas-kulissbyggande-och-snabbkurs-i-rattsvasendet-viktigaste-begrepp
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/juridik-for-alla-ett-bra-komplement-for-studenterna/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/juridik-for-alla-ett-bra-komplement-for-studenterna/
https://www.juridikforalla.nu/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/det-ar-ytterst-svart-att-bli-domd-for-mutbrott-i-sverige/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/det-ar-ytterst-svart-att-bli-domd-for-mutbrott-i-sverige/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/hoga-mutbelopp-och-manga-domda-under-forra-aret/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/hoga-mutbelopp-och-manga-domda-under-forra-aret/
https://timbro.se/smedjan/sa-blev-pumplagen-ett-dyrkopt-hinder-for-klimatomstallningen/
https://timbro.se/smedjan/sa-blev-pumplagen-ett-dyrkopt-hinder-for-klimatomstallningen/
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2 Dagens Juridik ”Välvillig” lagstiftning för att skydda minoriteter kan ibland leda till 
diskriminering. Läs intervju: "Underskatta aldrig betydelsen av 
historisk kunskap för en jurist” - Dagens Juridik 

2 Dagens Juridik ”Orimliga beviskrav i gängmålen riskerar leda till parallella 
rättssystem”:  "Orimliga beviskrav i gängmålen riskerar leda till 
parallella rättssystem" - Dagens Juridik 

2 Arbetet Läs debattartikel: ”Dumpens digitala pedofiljakt blir en farlig 
folkdomstol”:  Dumpens digitala pedofiljakt blir en farlig 
folkdomstol – Arbetet 

2 Arbetet Om ”gymnasielagen”: Gymnasielagen – kraven för 
ensamkommande att få stanna i Sverige – Arbetet 

2 Riksåklagaren Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten har gemensamt 
listat ett antal aktuella prejudikatfrågor: prioriterade-
prejudikatfragor-2022.pdf (aklagare.se) 

2 Tidningen Brottsoffer Om skyddade personuppgifter: Nr 1: Skyddade personuppgifter - 
Tidningen Brottsoffer 

2 PRV 
 
Wikipedia 
 
Riksarkivet 

TIPS: Länkar med information om upphovsrätt: Här hittar du 
samlad information om upphovsrätt - PRV 
 
Samt här: Upphovsrätt – Wikipedia  och här: Viktigt att veta om 
upphovsrätt - Riksarkivet 

2 Altinget Debatt: ”Lagstifta för skälig ersättning till kulturskapare”:  Lagstifta 
för skälig ersättning till kulturskapare - Altinget: Civilsamhälle 

2 Advokatsamfundet Tidningen Advokaten 2/2022: Advokatsamfundet - Nytt nummer 
av Advokaten 

2 Lawline Är det olagligt att spela in ett samtal ?  Är det olagligt att spela in 
ett samtal ? - Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB - Lawline 

2 JO I syfte att förhindra en inspelning vid ett förhör har en polis 
omhändertagit förhörspersonens mobiltelefon. DO kritiserar: 
8063-2019.pdf (jo.se) 

2 Skogsstyrelsen Skogsstyrelsen sammanfattar rättsläget efter artskyddsdomar: 
Skogsstyrelsen - Skogsstyrelsen sammanfattar rättsläget efter 
artskyddsdomar  

2 Naturvårdsverket Samarbete inför beslut om framtida färdriktning för skydd av 
skog:  Samarbete inför beslut om framtida färdriktning för skydd 
av skog (naturvardsverket.se) 

https://www.dagensjuridik.se/nyheter/underskatta-aldrig-betydelsen-av-historisk-kunskap-for-en-jurist/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/underskatta-aldrig-betydelsen-av-historisk-kunskap-for-en-jurist/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/orimliga-beviskrav-i-gangmalen-riskerar-leda-till-parallella-rattssystem/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/orimliga-beviskrav-i-gangmalen-riskerar-leda-till-parallella-rattssystem/
https://arbetet.se/2022/03/11/dumpens-digitala-pedofiljakt-blir-en-farlig-folkdomstol/
https://arbetet.se/2022/03/11/dumpens-digitala-pedofiljakt-blir-en-farlig-folkdomstol/
https://arbetet.se/2022/03/07/gymnasielagen-kraven-for-ensamkommande-att-fa-stanna-i-sverige/
https://arbetet.se/2022/03/07/gymnasielagen-kraven-for-ensamkommande-att-fa-stanna-i-sverige/
https://www.aklagare.se/globalassets/dokument/verksamheten-i-hogsta-domstolen/prioriterade-prejudikatfragor-2022.pdf
https://www.aklagare.se/globalassets/dokument/verksamheten-i-hogsta-domstolen/prioriterade-prejudikatfragor-2022.pdf
https://www.tidningenbrottsoffer.se/tidningsarkiv/2022/nr-1:-skyddade-personuppgifter/
https://www.tidningenbrottsoffer.se/tidningsarkiv/2022/nr-1:-skyddade-personuppgifter/
https://www.prv.se/sv/upphovsratt/
https://www.prv.se/sv/upphovsratt/
https://sv.wikipedia.org/wiki/Upphovsr%C3%A4tt
https://riksarkivet.se/upphovsratt
https://riksarkivet.se/upphovsratt
https://www.altinget.se/civilsamhalle/artikel/lagstifta-for-skalig-ersattning-till-kulturskapare
https://www.altinget.se/civilsamhalle/artikel/lagstifta-for-skalig-ersattning-till-kulturskapare
https://www.advokatsamfundet.se/Nyhetsarkiv/2022/mars/nytt-nummer-av-advokaten/
https://www.advokatsamfundet.se/Nyhetsarkiv/2022/mars/nytt-nummer-av-advokaten/
https://lawline.se/answers/ar-det-olagligt-att-spela-in-ett-samtal--1
https://lawline.se/answers/ar-det-olagligt-att-spela-in-ett-samtal--1
https://www.jo.se/PageFiles/33634/8063-2019.pdf
https://www.skogsstyrelsen.se/nyhetslista/skogsstyrelsen-sammanfattar-rattslaget-efter-artskyddsdomar/
https://www.skogsstyrelsen.se/nyhetslista/skogsstyrelsen-sammanfattar-rattslaget-efter-artskyddsdomar/
https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/skyddad-natur/aktuellt/samarbete-infor-beslut-om-framtida-fardriktning-for-skydd-av-skog/
https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/skyddad-natur/aktuellt/samarbete-infor-beslut-om-framtida-fardriktning-for-skydd-av-skog/
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3 Domstolsverket Nya regler om slopad straffreduktion för unga myndiga:   Nya 
regler om slopad straffreduktion för unga myndiga | 
Domarbloggen 

3 Riksdagen 
 
Dagens Juridik 

Skärpta straff för djurplågeri:  Brott mot djur – skärpta straff och 
ett mer effektivt sanktionssystem Miljö- och jordbruksutskottets 
Betänkande 2021/22:MJU12 - Riksdagen 
 
Läs även här: Utskottsja till införande av grovt djurplågeribrott - 
Dagens Juridik 

3 Regeringen 
 
Djurens Rätt 

Strängare straff vid brott mot djur:  Strängare straff vid brott mot 
djur - Regeringen.se  
 Läs även här: Framgång: Riksdagen beslutar om skärpta straff 
vid brott mot djur | Djurens Rätt (djurensratt.se) 

3 Riksdagen 
 
Djurens Rätt 

Krav på märkning och registrering av katter ska införas:   
Märkning och registrering av katter Miljö- och jordbruksutskottets 
Betänkande 2021/22:MJU13 - Riksdagen 
 
Läs även här: Framgång: Krav på märkning och registrering av 
katter blir verklighet | Djurens Rätt (djurensratt.se) 

3 Regeringen En tryggare spelmarknad genom förstärkt spelreglering:   En 
tryggare spelmarknad genom förstärkt spelreglering - 
Regeringen.se 

3 Regeringen Åtgärder mot fusk vid förarprov och illegal utbildningsverksamhet 
på transportområdet:  Åtgärder mot fusk vid förarprov och illegal 
utbildningsverksamhet på transportområdet - Regeringen.se 

3 Regeringen Kroppsvisitation ska avslöja och förhindra fusk vid 
högskoleprovet:  Kroppsvisitation ska avslöja och förhindra fusk 
vid högskoleprovet - Regeringen.se 

3 Regeringen 
 
Dagens Juridik 

Lex Lilla hjärtat - regeringen föreslår flera lagändringar för att 
säkerställa barns bästa när vård enligt LVU upphör:  Lex Lilla 
hjärtat - regeringen föreslår flera lagändringar för att säkerställa 
barns bästa när vård enligt LVU upphör - Regeringen.se 
 
Läs även här: Fem lagändringar ska stärka barns rätt efter "Lilla 
hjärtat" - Dagens Juridik 

3 Regeringen Ett stärkt skydd mot bedrägerier vid betalningar online:  Ett stärkt 
skydd mot bedrägerier vid betalningar online - Regeringen.se 

3 Regeringen Regeringen vill förbjuda oregistrerade kontantkort:  Regeringen 
vill förbjuda oregistrerade kontantkort - Regeringen.se 

https://www.domarbloggen.se/nya-regler-om-slopad-straffreduktion-for-unga-myndiga/
https://www.domarbloggen.se/nya-regler-om-slopad-straffreduktion-for-unga-myndiga/
https://www.domarbloggen.se/nya-regler-om-slopad-straffreduktion-for-unga-myndiga/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/brott-mot-djur--skarpta-straff-och-ett-mer_H901MJU12
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/brott-mot-djur--skarpta-straff-och-ett-mer_H901MJU12
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/brott-mot-djur--skarpta-straff-och-ett-mer_H901MJU12
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/utskottsja-till-inforande-av-grovt-djurplageri-som-nytt-brott1/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/utskottsja-till-inforande-av-grovt-djurplageri-som-nytt-brott1/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/02/strangare-straff-vid-brott-mot-djur/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/02/strangare-straff-vid-brott-mot-djur/
https://www.djurensratt.se/blogg/framgang-riksdagen-beslutar-om-skarpta-straff-vid-brott-mot-djur
https://www.djurensratt.se/blogg/framgang-riksdagen-beslutar-om-skarpta-straff-vid-brott-mot-djur
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/markning-och-registrering-av-katter_H901MJU13
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/markning-och-registrering-av-katter_H901MJU13
https://www.djurensratt.se/blogg/framgang-krav-pa-markning-och-registrering-av-katter-blir-verklighet
https://www.djurensratt.se/blogg/framgang-krav-pa-markning-och-registrering-av-katter-blir-verklighet
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/01/en-tryggare-spelmarknad-genom-forstarkt-spelreglering/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/01/en-tryggare-spelmarknad-genom-forstarkt-spelreglering/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/01/en-tryggare-spelmarknad-genom-forstarkt-spelreglering/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/lagradsremiss/2022/01/atgarder-mot-fusk-vid-forarprov-och-illegal-utbildningsverksamhet-pa-transportomradet/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/lagradsremiss/2022/01/atgarder-mot-fusk-vid-forarprov-och-illegal-utbildningsverksamhet-pa-transportomradet/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/02/kroppsvisitation-ska-avsloja-och-forhindra-fusk-vid-hogskoleprovet/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/02/kroppsvisitation-ska-avsloja-och-forhindra-fusk-vid-hogskoleprovet/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/02/lex-lilla-hjartat---regeringen-foreslar-flera-lagandringar-for-att-sakerstalla-barns-basta-nar-vard-enligt-lvu-upphor/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/02/lex-lilla-hjartat---regeringen-foreslar-flera-lagandringar-for-att-sakerstalla-barns-basta-nar-vard-enligt-lvu-upphor/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/02/lex-lilla-hjartat---regeringen-foreslar-flera-lagandringar-for-att-sakerstalla-barns-basta-nar-vard-enligt-lvu-upphor/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/fem-lagandringar-ska-starka-barns-ratt-efter-lilla-hjartat/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/fem-lagandringar-ska-starka-barns-ratt-efter-lilla-hjartat/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2022/02/ett-starkt-skydd-mot-bedragerier-vid-betalningar-online/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2022/02/ett-starkt-skydd-mot-bedragerier-vid-betalningar-online/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/02/regeringen-vill-forbjuda-oregistrerade-kontantkort/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/02/regeringen-vill-forbjuda-oregistrerade-kontantkort/
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3 Regeringen Ett modernare straffrättsligt skydd mot hemfridsbrott och olaga 
intrång:  Ett modernare straffrättsligt skydd mot hemfridsbrott och 
olaga intrång - Regeringen.se 

3 Regeringen Utvisning på grund av brott – ett skärpt regelverk:   Utvisning på 
grund av brott – ett skärpt regelverk - Regeringen.se 
 
Läs även här: Skärpta regler om utvisning på grund av brott - 
Regeringen.se 

3 Naturvårdsverket Från första januari 2022 är flera engångsartiklar i plast förbjudna:  
Bra att veta om de nya reglerna om engångsplast 
(naturvardsverket.se) 

3 Regeringen Förslag för att säkra elektronisk bevisning:  Förslag för att säkra 
elektronisk bevisning - Regeringen.se 

3 Regeringen Förslag för att stärka brottsoffers rätt till skadestånd:  Förslag för 
att stärka brottsoffers rätt till skadestånd - Regeringen.se 

3 Transportstyrelsen Ett är med nya drönarregler: Ett år med nya drönarregler 
(transportstyrelsen.se) 

3 Regeringen 
 
Lagrådet 

Förslag till mer hållbara företagsrekonstruktioner:  Förslag till mer 
hållbara företagsrekonstruktioner - Regeringen.se 
 
Läs även här: En-ny-lag-om-företagsrekonstruktion.pdf 
(lagradet.se) 

3 Regeringen Ny mervärdesskattelag:  Ny mervärdesskattelag - Regeringen.se 

3 Regeringen Kustbevakningen får möjlighet att bötfälla personer som buskör 
med vattenskoter:  Kustbevakningen får möjlighet att bötfälla 
personer som buskör med vattenskoter - Regeringen.se 

3 Dagens Juridik I sommar ska Kustbevakningen få bötfälla vattenskoterförare:  I 
sommar ska Kustbevakningen få bötfälla vattenskoterförare - 
Dagens Juridik 

3 Regeringen 
 
Transportstyrelsen 

Förarbevis för vattenskoter kan omhändertas på plats:   
Förarbevis för vattenskoter kan omhändertas på plats - 
Regeringen.se 
 
Läs även här: Dags att fixa förarbeviset (transportstyrelsen.se) 

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

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/lagradsremiss/2022/02/ett-modernare-straffrattsligt-skydd-mot-hemfridsbrott-och-olaga-intrang/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/lagradsremiss/2022/02/ett-modernare-straffrattsligt-skydd-mot-hemfridsbrott-och-olaga-intrang/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/lagradsremiss/2022/02/utvisning-pa-grund-av-brott--ett-skarpt-regelverk/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/lagradsremiss/2022/02/utvisning-pa-grund-av-brott--ett-skarpt-regelverk/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/02/skarpta-regler-om-utvisning-pa-grund-av-brott2/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/02/skarpta-regler-om-utvisning-pa-grund-av-brott2/
https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/plast/bra-att-veta-om-de-nya-reglerna-om-engangsplast/
https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/plast/bra-att-veta-om-de-nya-reglerna-om-engangsplast/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/02/forslag-for-att-sakra-elektronisk-bevisning/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/02/forslag-for-att-sakra-elektronisk-bevisning/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/02/forslag-for-att-starka-brottsoffers-ratt-till-skadestand/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/02/forslag-for-att-starka-brottsoffers-ratt-till-skadestand/
https://www.transportstyrelsen.se/sv/Nyhetsarkiv/2021/ett-ar-med-nya-dronarregler/
https://www.transportstyrelsen.se/sv/Nyhetsarkiv/2021/ett-ar-med-nya-dronarregler/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/02/forslag-till-mer-hallbara-foretagsrekonstruktioner/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/02/forslag-till-mer-hallbara-foretagsrekonstruktioner/
https://www.lagradet.se/wp-content/uploads/2022/03/En-ny-lag-om-f%C3%B6retagsrekonstruktion.pdf
https://www.lagradet.se/wp-content/uploads/2022/03/En-ny-lag-om-f%C3%B6retagsrekonstruktion.pdf
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/lagradsremiss/2022/02/ny-mervardesskattelag/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/02/kustbevakningen-far-mojlighet-att-botfalla-personer-som-buskor-med-vattenskoter/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/02/kustbevakningen-far-mojlighet-att-botfalla-personer-som-buskor-med-vattenskoter/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/i-sommar-ska-kustbevakningen-fa-botfalla-vattenskoterforare/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/i-sommar-ska-kustbevakningen-fa-botfalla-vattenskoterforare/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/i-sommar-ska-kustbevakningen-fa-botfalla-vattenskoterforare/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/03/forarbevis-for-vattenskoter-kan-omhandertas-pa-plats/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/03/forarbevis-for-vattenskoter-kan-omhandertas-pa-plats/
https://www.transportstyrelsen.se/sv/Nyhetsarkiv/2021/dags-att-fixa-forarbeviset/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/02/regeringen-foreslar-ett-sarskilt-brott-for-hedersfortryck/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/02/regeringen-foreslar-ett-sarskilt-brott-for-hedersfortryck/
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3 Regeringen En samlad straffrättslig terrorismlagstiftning:  En samlad 
straffrättslig terrorismlagstiftning - Regeringen.se 

3 Dagens Juridik Om regler som kan bli tillämpliga i samband med Ukraina-
konflikten:  "Så kan hemlig häktningsorder få Putin ställd inför 
rätta" - Dagens Juridik 

4 Dagens Juridik Ökat antal ordningsstörningar vid domstolarna i fjol:   Ökat antal 
ordningsstörningar vid domstolarna i fjol - Dagens Juridik 

4 Dagens Juridik Nära två tusen inställda domstolsförhandlingar under januari:   
Nära två tusen inställda domstolsförhandlingar under januari - 
Dagens Juridik 

4 Riksåklagaren Tidiga förhör tillåts som bevis: Välkommen lagändring: Tidiga 
förhör tillåts som bevis (aklagare.se) 

4 Riksåklagaren Åklagarmyndigheten publicerar utbildningsmaterial för gymnasiet: 
Utbildningsmaterial för gymnasiet (aklagare.se) 

4 Domstolsverket ” Efter notarietiden visste jag att jag ville bli domare” :   Efter 
notarietiden visste jag att jag ville bli domare – träffa Anton Ishak 
som tidigare arbetat som notarie på Södertörns tingsrätt | 
Domarbloggen 

4 Regeringen Regeringen vill införa ett system med kronvittnen och stärka 
skyddet för vittnen:   Regeringen vill införa ett system med 
kronvittnen och stärka skyddet för vittnen - Regeringen.se 

4 Dagens Juridik Regeringen går vidare med förslag om kronvittnessystem:  
Regeringen går vidare med förslag om kronvittnessytem - 
Dagens Juridik    
 
Läs även här: Advokatsamfundet om kronvittnen: "Risk för 
angiverisystem" - Dagens Juridik 

4 Dagens Juridik 
 
Lagrådet 

Lagrådet avråder kronvittnessystem – ”inte obetydliga risker”:  
Lagrådet avråder kronvittnessystem - "inte obetydliga risker" - 
Dagens Juridik 
 
Läs även här: En-stärkt-rättsprocess-och-en-ökad-lagföring.pdf 
(lagradet.se) 

4 Domstolsverket 
 
Riksdagen 

Nya regler om bevisning i brottmål:  Nya regler om bevisning i 
brottmål | Domarbloggen 
 
Läs även här: Utökade möjligheter att använda tidiga förhör 
Justitieutskottets Betänkande 2021/22:JuU6 - Riksdagen 

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/02/en-samlad-straffrattslig-terrorismlagstiftning/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/02/en-samlad-straffrattslig-terrorismlagstiftning/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/sa-kan-hemlig-haktningsorder-fa-putin-stalld-infor-ratta/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/sa-kan-hemlig-haktningsorder-fa-putin-stalld-infor-ratta/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/processratt/okat-antal-ordningsstorningar-vid-domstolarna-i-fjol12/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/processratt/okat-antal-ordningsstorningar-vid-domstolarna-i-fjol12/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/nara-tva-tusen-installda-domstolsforhandlingar-under-januari/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/nara-tva-tusen-installda-domstolsforhandlingar-under-januari/
https://www.aklagare.se/nyheter-press/aktuellt-pa-aklagarmyndigheten/valkommen-lagandring-tidiga-forhor-tillats-som-bevis/
https://www.aklagare.se/nyheter-press/aktuellt-pa-aklagarmyndigheten/valkommen-lagandring-tidiga-forhor-tillats-som-bevis/
https://www.aklagare.se/om-oss/utbildningsmaterial-for-gymnasiet/
https://www.domarbloggen.se/efter-notarietiden-visste-jag-att-jag-ville-bli-domare-traffa-anton-ishak-som-tidigare-arbetat-som-notarie-pa-sodertorns-tingsratt/
https://www.domarbloggen.se/efter-notarietiden-visste-jag-att-jag-ville-bli-domare-traffa-anton-ishak-som-tidigare-arbetat-som-notarie-pa-sodertorns-tingsratt/
https://www.domarbloggen.se/efter-notarietiden-visste-jag-att-jag-ville-bli-domare-traffa-anton-ishak-som-tidigare-arbetat-som-notarie-pa-sodertorns-tingsratt/
https://www.domarbloggen.se/efter-notarietiden-visste-jag-att-jag-ville-bli-domare-traffa-anton-ishak-som-tidigare-arbetat-som-notarie-pa-sodertorns-tingsratt/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/01/regeringen-vill-infora-ett-system-med-kronvittnen-och-starka-skyddet-for-vittnen/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/01/regeringen-vill-infora-ett-system-med-kronvittnen-och-starka-skyddet-for-vittnen/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/regeringen-gar-vidare-med-forslag-om-kronvittnessytem/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/regeringen-gar-vidare-med-forslag-om-kronvittnessytem/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/advokatsamfundet-om-kronvittnen-risk-for-angiverisystem/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/advokatsamfundet-om-kronvittnen-risk-for-angiverisystem/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/lagradet-avrader-kronvittnessystem-inte-obetydliga-risker/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/lagradet-avrader-kronvittnessystem-inte-obetydliga-risker/
https://www.lagradet.se/wp-content/uploads/2022/02/En-st%C3%A4rkt-r%C3%A4ttsprocess-och-en-%C3%B6kad-lagf%C3%B6ring.pdf
https://www.lagradet.se/wp-content/uploads/2022/02/En-st%C3%A4rkt-r%C3%A4ttsprocess-och-en-%C3%B6kad-lagf%C3%B6ring.pdf
https://www.domarbloggen.se/nya-regler-om-bevisning-i-brottmal/
https://www.domarbloggen.se/nya-regler-om-bevisning-i-brottmal/
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
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4 Regeringen Försöksverksamheten med snabbare lagföring för unga 
lagöverträdare byggs ut och förlängs:  Försöksverksamheten 
med snabbare lagföring för unga lagöverträdare byggs ut och 
förlängs - Regeringen.se 

4 Dagens Juridik Advokat petas från mål – kom till häktet i Hells Angels-tröja:  
Advokat petas från mål - kom till häktet i Hells Angels-tröja - 
Dagens Juridik 

4 Dagens Juridik Anders Eka: ”Svårt att hitta fall som vi kan ta upp i Högsta 
domstolen”:   Anders Eka: "Svårt att hitta fall som vi kan ta upp i 
Högsta domstolen" - Dagens Juridik 
 
Läs även här:  Här är riksåklagarens prioriterade 
prejudikatsfrågor för året - Dagens Juridik 

4 Domstolsverket Högsta förvaltningsdomstolen publicerar nyheter och domar på 
engelska: News - Supreme Administrative Court (domstol.se) 

4 Riksåklagaren Riksåklagarens årsredovisning: En myndighet i förändring 
(aklagare.se) 

4 Dagens Juridik HD: Kvinna som orsakade onödig rättegång får stå för 
kostnaderna:   HD: Kvinna som orsakade onödig rättegång får stå 
för kostnaderna - Dagens Juridik 

5 Dagens Juridik Rätt omhänderta hunden Bruno efter trolig skenöverlåtelse:  Rätt 
omhänderta hunden Bruno efter trolig skenöverlåtelse - Dagens 
Juridik 

5 GP Sedan sminkmärket lanserades i november 2018 har deras 
reklam fällts av Reklamombudsmannen sju gånger:  Här är alla 
gånger Bianca Ingrossos sminkbolag fällts av RO | GP 

5 Tillväxtanalys Myndigheten Tillväxtanalys har analyserat tillståndsprövningen 
av företaget Cementa AB:s verksamheter: Cementas 
tillståndsprocess - Tillväxtanalys (tillvaxtanalys.se) 

5 Transportstyrelsen Så många förlorade körkortet 2021:  Så många förlorade 
körkortet 2021 | Transportstyrelsen (tt.se) 

5 Lantmäteriet För att använda bilder från drönare krävs spridningstillstånd: 
Spridningstillstånd | Lantmäteriet (lantmateriet.se) 

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/02/forsoksverksamheten-med-snabbare-lagforing-for-unga-lagovertradare-byggs-ut-och-forlangs/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/02/forsoksverksamheten-med-snabbare-lagforing-for-unga-lagovertradare-byggs-ut-och-forlangs/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/02/forsoksverksamheten-med-snabbare-lagforing-for-unga-lagovertradare-byggs-ut-och-forlangs/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/advokat-petas-fran-mal-kom-till-haktet-i-hells-angels-troja/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/advokat-petas-fran-mal-kom-till-haktet-i-hells-angels-troja/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/anders-eka-svart-att-hitta-fall-som-vi-kan-ta-upp-i-hogsta-domstolen/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/anders-eka-svart-att-hitta-fall-som-vi-kan-ta-upp-i-hogsta-domstolen/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/straffratt/har-ar-riksaklagarens-prioriterade-prejudikatsfragor-for-aret/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/straffratt/har-ar-riksaklagarens-prioriterade-prejudikatsfragor-for-aret/
https://www.domstol.se/en/supreme-administrative-court/news/
https://www.aklagare.se/nyheter-press/pressmeddelanden/2022/februari/en-myndighet-i-forandring/
https://www.aklagare.se/nyheter-press/pressmeddelanden/2022/februari/en-myndighet-i-forandring/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/civilratt/hd-kvinna-som-orsakade-onodig-rattegang-far-sta-for-kostnaderna/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/civilratt/hd-kvinna-som-orsakade-onodig-rattegang-far-sta-for-kostnaderna/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/ratt-omhanderta-hunden-bruno-efter-trolig-skenoverlatelse/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/ratt-omhanderta-hunden-bruno-efter-trolig-skenoverlatelse/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/ratt-omhanderta-hunden-bruno-efter-trolig-skenoverlatelse/
https://www.gp.se/ekonomi/h%C3%A4r-%C3%A4r-alla-g%C3%A5nger-bianca-ingrossos-sminkbolag-f%C3%A4llts-av-ro-1.63754697?utm_source=rule&utm_medium=email&utm_campaign=gp_nl_20220119
https://www.gp.se/ekonomi/h%C3%A4r-%C3%A4r-alla-g%C3%A5nger-bianca-ingrossos-sminkbolag-f%C3%A4llts-av-ro-1.63754697?utm_source=rule&utm_medium=email&utm_campaign=gp_nl_20220119
https://www.tillvaxtanalys.se/publikationer/pm/pm/2022-01-14-cementas-tillstandsprocess.html
https://www.tillvaxtanalys.se/publikationer/pm/pm/2022-01-14-cementas-tillstandsprocess.html
https://via.tt.se/pressmeddelande/sa-manga-forlorade-korkortet-2021?publisherId=3235769&releaseId=3315249
https://via.tt.se/pressmeddelande/sa-manga-forlorade-korkortet-2021?publisherId=3235769&releaseId=3315249
https://www.lantmateriet.se/sv/webb/spridningstillstand/
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5 DO 
 
Nyheter Idag 
 
Dagens Juridik 

Användandet av oönskat pronomen diskriminering enligt DO:  
Användandet av oönskat pronomen diskriminering enligt DO | DO 
 
Läs även här: DO svarar om hen-fallet: ”Gäller i den specifika 
situationen” - Nyheter Idag 
och här: DO: Diskriminering när lärare vägrade använda hen om 
elev - Dagens Juridik  
samt här: ”Att medvetet använda fel pronomen är diskriminering” 
| DO 

5 Dagens Juridik Lärare vägrade kalla elev ”hen” – nu betalar skolan 150 000 i 
ersättning:  Lärare vägrade kalla elev "hen" - nu betalar skolan 
150 000 i ersättning - Dagens Juridik 

5 Academig Rights 
Watch 

”Hen-fallet” JO-anmäls: 
ARW JO-anmäler Diskrimineringsombudsmannen: rättsligt krav 
att använda ”hen” om ”ickebinär” strider mot grundlagsstadgad 
åsiktsfrihet » (academicrightswatch.se) 

5 Dagens Juridik 17-åring drogtestades i skolan utan styrkt samtycke – JO kritisk: 
17-åring drogtestades i skolan utan styrkt samtycke - JO kritisk - 
Dagens Juridik  

5 Dagens Juridik Polis vägrade låta misstänkt spela in förhör – kritiseras av JO: 
Polis vägrade låta misstänkt spela in förhör - kritiseras av JO - 
Dagens Juridik 

5 Centrum för rättvisa Högsta förvaltningsdomstolen djupt oenig om 
rättegångskostnader – “kan stå i strid med rätten till en rättvis 
rättegång”:  Högsta förvaltningsdomstolen djupt oenig om 
rättegångskostnader – “kan stå i strid med rätten till en rättvis 
rättegång” – Centrum för rättvisa (centrumforrattvisa.se) 

5 Domstolsverket Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling:  Dom i mål om 
rätt att ta del av allmän handling - Sveriges Domstolar 
 
Läs domen här:  5914-21.pdf (domstol.se) 

5 ARN TIPS: ARN har en sökbar databas om vägledande fall:  
Sökning i databasen över vägledande beslut - Allmänna 
reklamationsnämnden (arn.se) 

6 RFSU ”Skynda på med nya lagarna – det måste bli lättare att byta 
juridiskt kön”  Läs debattartikel: Skynda på med nya lagarna – det 
måste bli lättare att byta juridiskt kön | RFSU 

6 Regeringen Jämlika regler om föräldraskap i internationella situationer:  
Jämlika regler om föräldraskap i internationella situationer - 
Regeringen.se 

https://www.do.se/om-do/pressrum/aktuellt/2022/2022-02-10-anvandandet-av-oonskat-pronomen-diskriminering-enligt-do
https://nyheteridag.se/do-svarar-om-hen-fallet-galler-i-den-specifika-situationen/
https://nyheteridag.se/do-svarar-om-hen-fallet-galler-i-den-specifika-situationen/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/do-diskriminering-nar-larare-vagrade-anvanda-hen-om-elev/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/do-diskriminering-nar-larare-vagrade-anvanda-hen-om-elev/
https://www.do.se/om-do/pressrum/aktuellt/2022/2022-02-16-att-medvetet-anvanda-fel-pronomen-ar-diskriminering
https://www.do.se/om-do/pressrum/aktuellt/2022/2022-02-16-att-medvetet-anvanda-fel-pronomen-ar-diskriminering
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/larare-vagrade-kalla-elev-hen-nu-betalar-skolan-150-000-i-ersattning1/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/larare-vagrade-kalla-elev-hen-nu-betalar-skolan-150-000-i-ersattning1/
https://academicrightswatch.se/?p=4870
https://academicrightswatch.se/?p=4870
https://academicrightswatch.se/?p=4870
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/17-aring-drogtestades-i-skolan-utan-styrkt-samtycke-jo-kritisk1/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/17-aring-drogtestades-i-skolan-utan-styrkt-samtycke-jo-kritisk1/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/polis-vagrade-lata-misstankt-spela-in-forhor-kritiseras-av-jo/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/polis-vagrade-lata-misstankt-spela-in-forhor-kritiseras-av-jo/
https://centrumforrattvisa.se/hogsta-forvaltningsdomstolen-djupt-oenig-om-rattegangskostnader-kan-sta-i-strid-med-ratten-till-en-rattvis-rattegang/
https://centrumforrattvisa.se/hogsta-forvaltningsdomstolen-djupt-oenig-om-rattegangskostnader-kan-sta-i-strid-med-ratten-till-en-rattvis-rattegang/
https://centrumforrattvisa.se/hogsta-forvaltningsdomstolen-djupt-oenig-om-rattegangskostnader-kan-sta-i-strid-med-ratten-till-en-rattvis-rattegang/
https://www.domstol.se/nyheter/2022/03/dom-i-mal-om-ratt-att-ta-del-av-allman-handling/
https://www.domstol.se/nyheter/2022/03/dom-i-mal-om-ratt-att-ta-del-av-allman-handling/
https://www.domstol.se/globalassets/filer/domstol/hogstaforvaltningsdomstolen/2022/domar-och-beslut/5914-21.pdf
https://adokweb.arn.se/digiforms2/htmlViewer?xsessiontag=830166728
https://adokweb.arn.se/digiforms2/htmlViewer?xsessiontag=830166728
https://www.rfsu.se/om-rfsu/press/pressmeddelanden/2022/skynda-pa-med-nya-lagarna-det-maste-bli-lattare-att-byta-juridiskt-kon/
https://www.rfsu.se/om-rfsu/press/pressmeddelanden/2022/skynda-pa-med-nya-lagarna-det-maste-bli-lattare-att-byta-juridiskt-kon/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/lagradsremiss/2022/02/jamlika-regler-om-foraldraskap--i-internationella-situationer/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/lagradsremiss/2022/02/jamlika-regler-om-foraldraskap--i-internationella-situationer/
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6 Dagens Juridik Frågan i HD: Krävs det sex för att vara sambos i lagens 
mening?”:   Frågan i HD: Krävs det sex för att vara sambos i 
lagens mening?” - Dagens Juridik 

6 Domstolsverket Hur bedömer domstolen uppgifter om våld i vårdnadsmål?  
Hur bedömer domstolen uppgifter om våld i vårdnadsmål? | 
Domarbloggen  

6 Norstedts Juridik Ny bok: Familjerättsliga frågor inom socialtjänsten :  
Familjerättsliga frågor inom socialtjänsten – Norstedts Juridik 
(nj.se) 

6 Barnombudsmannen ”Barnrättsperspektivet i utredningar och rättsprocesser måste 
stärkas”: Barnens rätt kränks i föräldrarnas tvister - 
Barnombudsmannen 

7 Regeringen 
 
Lagrådet 
 
Socialstyrelsen 

Nya regler för organdonation:  Nya regler för organdonation - 
Regeringen.se 
 
Läs även här: Nya-regler-för-organdonation.pdf (lagradet.se) 
 
samt här: Antalet organdonatorer i Sverige det högsta hittills - 
Socialstyrelsen 

7 Statens medicinsk-
etiska råd 

Följ debatten om dödshjälp – etiska aspekter:  Följ debatten om 
dödshjälp – etiska aspekter (smer.se) 

7 Dagens Juridik Fastighetsgåva kränkte inte yngsta sonens laglott: 
Fastighetsgåva kränkte inte yngsta sonens laglott - Dagens 
Juridik  

8 Konsumentverket Köpekontrakt för en tryggare affär:  Köpekontrakt för en tryggare 
affär | Hallå konsument – Konsumentverket (hallakonsument.se) 

8 Konsumentverket Bästa tipsen när du ska anlita hantverkare:  Bästa tipsen när du 
ska anlita hantverkare | Hallå konsument – Konsumentverket 
(hallakonsument.se) 

8 Regeringen 
 
Dagens Juridik 

Förslag på ny konsumentköplag:  Förslag på ny 
konsumentköplag - Regeringen.se 
 
Läs även här: Regeringen överlämnar förslag på ny 
konsumentköplag - Dagens Juridik 

9 Regeringen 
 
Lagrådet 

Förslag om nya regler som moderniserar konsumentskyddet 
överlämnas till Lagrådet:  Förslag om nya regler som 
moderniserar konsumentskyddet överlämnas till Lagrådet - 
Regeringen.se 
 
Läs även här: Ett-moderniserat-konsumentskydd.pdf 
(lagradet.se) 

https://www.dagensjuridik.se/nyheter/fragan-i-hd-kravs-det-sex-for-att-vara-sambos-i-lagens-mening/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/fragan-i-hd-kravs-det-sex-for-att-vara-sambos-i-lagens-mening/
https://www.domarbloggen.se/hur-bedomer-domstolen-uppgifter-om-vald-i-vardnadsmal/
https://www.domarbloggen.se/hur-bedomer-domstolen-uppgifter-om-vald-i-vardnadsmal/
https://shop.nj.se/products/familjerattsliga-fragor-inom-socialtjansten-1
https://shop.nj.se/products/familjerattsliga-fragor-inom-socialtjansten-1
https://www.barnombudsmannen.se/aktuellt/barnens-ratt-kranks-i-foraldrarnas-tvister/
https://www.barnombudsmannen.se/aktuellt/barnens-ratt-kranks-i-foraldrarnas-tvister/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/lagradsremiss/2022/01/nya-regler-for-organdonation/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/lagradsremiss/2022/01/nya-regler-for-organdonation/
https://www.lagradet.se/wp-content/uploads/2022/02/Nya-regler-f%C3%B6r-organdonation.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/om-socialstyrelsen/pressrum/press/antalet-organdonatorer-i-sverige-det-hogsta-hittills/
https://www.socialstyrelsen.se/om-socialstyrelsen/pressrum/press/antalet-organdonatorer-i-sverige-det-hogsta-hittills/
https://smer.se/2022/01/21/folj-debatten-om-dodshjalp-etiska-aspekter/
https://smer.se/2022/01/21/folj-debatten-om-dodshjalp-etiska-aspekter/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/civilratt/fastighetsgava-krankte-inte-yngsta-sonens-laglott/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/civilratt/fastighetsgava-krankte-inte-yngsta-sonens-laglott/
https://www.hallakonsument.se/aktuellt/kopekontrakt-for-en-tryggare-affar
https://www.hallakonsument.se/aktuellt/kopekontrakt-for-en-tryggare-affar
https://www.hallakonsument.se/aktuellt/basta-tipsen-nar-du-ska-anlita-hantverkare/
https://www.hallakonsument.se/aktuellt/basta-tipsen-nar-du-ska-anlita-hantverkare/
https://www.hallakonsument.se/aktuellt/basta-tipsen-nar-du-ska-anlita-hantverkare/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/01/forslag-pa-ny-konsumentkoplag/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/01/forslag-pa-ny-konsumentkoplag/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/regeringen-overlamnar-forslag-pa-ny-konsumentkoplag/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/regeringen-overlamnar-forslag-pa-ny-konsumentkoplag/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/01/forslag-om-nya-regler-som-moderniserar-konsumentskyddet-overlamnas-till-lagradet/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/01/forslag-om-nya-regler-som-moderniserar-konsumentskyddet-overlamnas-till-lagradet/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/01/forslag-om-nya-regler-som-moderniserar-konsumentskyddet-overlamnas-till-lagradet/
https://www.lagradet.se/wp-content/uploads/2022/02/Ett-moderniserat-konsumentskydd.pdf
https://www.lagradet.se/wp-content/uploads/2022/02/Ett-moderniserat-konsumentskydd.pdf
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9 Dagens Juridik Nära 500 klagomål på köp av juridiska tjänster i fjol:  Nära 500 
klagomål på köp av juridiska tjänster i fjol - Dagens Juridik 

10 Dagens Juridik Diskriminering vid uthyrning av bostäder – DO vill ha lagändring:  
Diskriminering vid uthyrning av bostäder - DO vill ha lagändring - 
Dagens Juridik  

10 Dagens Juridik Kampen mot de otillåtna andrahandsuthyrningarna via Airbnb:  
Kampen mot de otillåtna andrahandsuthyrningarna via Airbnb 
(dagensjuridik.se) 

10 Mäklarsamfundet Om fastighetsmäklares ansvar för uppgifter som härrör från en 
uppdragsgivare: Intressant utveckling i omdebatterat mål | 
Mäklarsamfundet (maklarsamfundet.se) 

10 Regeringen Stärkt skydd för köpare och ägare av bostadsrätt:  Stärkt skydd 
för köpare och ägare av bostadsrätt - Regeringen.se  

10 Hem & Hyra Historisk dom slår fast – hyreshöjning på 61 procent var ett brott:  
Historisk dom slår fast - hyreshöjning på 61 procent var ett brott - 
Hem & Hyra (hemhyra.se) 

10 Lexly Tvist med grannar: Tvist med grannar (2021) - Lexly.se 
 
Läs även här: Frågor och svar - Lexly.se 

10 BoFakta Var går gränsen för föreningens respektive den boendes 
underhållsansvar i bostadsrätt?: Nr 3-21 Stadgarna - viktigare än 
man kanske tror | BoFakta 

10 Hem & Hyra Undvik att bli lurad – detta får inte stå i hyreskontraktet:   
Undvik att bli lurad – detta får inte stå i hyreskontraktet - Hem & 
Hyra (hemhyra.se) 

10 Dagens Juridik Antalet barn som berörs av vräkning fortsätter att öka:   
Antalet barn som berörs av vräkning fortsätter att öka - Dagens 
Juridik 

10 Dagens Juridik Fängslad hyresgäst hyrde ut lägenheten till kusin – tvingas flytta: 
Fängslad hyresgäst hyrde ut lägenheten till kusin – tvingas flytta - 
Dagens Juridik   

10 Hem & Hyra 800 lägenheter upptäckta i svartuthyrning:  
800 lägenheter upptäckta i svartuthyrning: pensionär skrev på 
hyreskontraktet - och flyttade utomlands - Hem & Hyra 
(hemhyra.se) 

10 Dagens Juridik Hyrde ut i andra hand under utlandsvistelse – förlorar lägenhet:   
Hyrde ut i andra hand under utlandsvistelse - förlorar lägenhet - 
Dagens Juridik 

https://www.dagensjuridik.se/naringsliv/juristbranschen/nara-500-klagomal-pa-kop-av-juridiska-tjanster-i-fjol/
https://www.dagensjuridik.se/naringsliv/juristbranschen/nara-500-klagomal-pa-kop-av-juridiska-tjanster-i-fjol/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/diskriminering-vid-uthyrning-av-bostader-do-vill-ha-lagandring/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/diskriminering-vid-uthyrning-av-bostader-do-vill-ha-lagandring/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/kampen-mot-de-otillatna-andrahandsuthyrningarna-via-airbnb/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/kampen-mot-de-otillatna-andrahandsuthyrningarna-via-airbnb/
https://www.maklarsamfundet.se/nyheter/intressant-utveckling-i-omdebatterat-mal
https://www.maklarsamfundet.se/nyheter/intressant-utveckling-i-omdebatterat-mal
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/02/starkt-skydd-for-kopare-och-agare-av-bostadsratt/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/02/starkt-skydd-for-kopare-och-agare-av-bostadsratt/
https://www.hemhyra.se/nyheter/historisk-dom-slar-fast-hyreshojning-pa-61-procent-var-ett-brott/
https://www.hemhyra.se/nyheter/historisk-dom-slar-fast-hyreshojning-pa-61-procent-var-ett-brott/
https://lexly.se/artiklar/tvist-privatperson/tvist-med-grannar?utm_source=strossle&utm_medium=display&utm_campaign=tvist&sclid=eyJjb250ZW50X2lkIjoyNzg1MjczNywid2lkZ2V0X2lkIjoiNTA0NWM3ZDAtZGRhOC00MzBkLThmYTEtMDQ2NWYyZTgzZTljIn0&referrer=https://www.hallandsposten.se/
https://lexly.se/faq
http://www.bofakta.se/nr-3-21-stadgarna-viktigare-%C3%A4n-man-kanske-tror
http://www.bofakta.se/nr-3-21-stadgarna-viktigare-%C3%A4n-man-kanske-tror
https://www.hemhyra.se/tips-rad/undvik-att-bli-lurad-detta-far-inte-sta-i-hyreskontraktet/
https://www.hemhyra.se/tips-rad/undvik-att-bli-lurad-detta-far-inte-sta-i-hyreskontraktet/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/antalet-barn-som-berors-av-vrakning-fortsatter-att-oka/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/antalet-barn-som-berors-av-vrakning-fortsatter-att-oka/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/fangslad-hyresgast-hyrde-ut-lagenheten-till-kusin-tvingas-flytta/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/fangslad-hyresgast-hyrde-ut-lagenheten-till-kusin-tvingas-flytta/
https://www.hemhyra.se/nyheter/pensionar-skrev-pa-hyreskontraktet-och-flyttade-utomlands/
https://www.hemhyra.se/nyheter/pensionar-skrev-pa-hyreskontraktet-och-flyttade-utomlands/
https://www.hemhyra.se/nyheter/pensionar-skrev-pa-hyreskontraktet-och-flyttade-utomlands/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/hyrde-ut-i-andra-hand-under-utlandsvistelse-forlorar-lagenhet-%ef%bf%bc/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/hyrde-ut-i-andra-hand-under-utlandsvistelse-forlorar-lagenhet-%ef%bf%bc/
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10 Hem & Hyra Om hyresvärden stämmer dig – så gör du för att inte bli ruinerad i 
rätten:  Om hyresvärden stämmer dig - så gör du för att inte bli 
ruinerad i rätten - Hem & Hyra (hemhyra.se) 

11 Regeringen Nya regler för viss gräsrotsfinansiering:   
Nya regler för viss gräsrotsfinansiering - Regeringen.se 

11 Lantmäteriet Läs om hur man beställer Utdrag ur Pantbrevsregistret:  
Utdrag ur Pantbrevsregistret | Lantmäteriet (lantmateriet.se) 

12 Dagens Juridik Historiskt få skuldsatta – men rekordstort skuldberg:    
Historiskt få skuldsatta – men rekordstort skuldberg - Dagens 
Juridik 

12 Dagens Näringsliv Finansinspektionen granskar osunda konsumentlån:   
FI granskar osunda konsumentlån | DagensNaringsliv.se 

12 Dagens Juridik 
 
KFM 

Allt fler får avslag på sin skuldsaneringsansökan:   
Allt fler får avslag på sin skuldsaneringsansökan - Dagens Juridik 
 
Läs även här: Allt fler får avslag på sin skuldsaneringsansökan | 
Kronofogden 

12 Dagens Juridik Kronofogden drev in 12,6 miljarder kronor under 2021:  
Kronofogden drev in 12,6 miljarder kronor under 2021 - Dagens 
Juridik 

12 Regeringen Effektivare utsökningsförfaranden som kan bidra till arbetet mot 
organiserad brottslighet:   Effektivare utsökningsförfaranden som 
kan bidra till arbetet mot organiserad brottslighet - Regeringen.se 

12 Dagens Juridik Kravbrev avbröt inte preskriptionstiden – skulle ha skickats till 
förvaltaren:   Kravbrev avbröt inte preskriptionstiden – skulle ha 
skickats till förvaltaren - Dagens Juridik 

13 Sveriges a-kassor Antalet medlemmar i a-kassan minskar för första gången sedan 
2007:  Antalet medlemmar i a-kassan minskar för första gången 
sedan 2007 - Sveriges a-kassor (cision.com) 

13 Regeringen Förslag för att stärka brottsoffers rätt till skadestånd:   
Förslag för att stärka brottsoffers rätt till skadestånd - 
Regeringen.se 

13 Dagens Juridik 
 
Maria Abrahamsson 

Lambertz skadeståndsmål mot staten ska prövas i hovrätten: 
Lambertz mål mot staten ska prövas i hovrätten - Dagens Juridik 
 
Läs även här:  Haijbys ursinniga kritik går igen 70 år senare 
(mariaabrahamsson.nu) 

https://www.hemhyra.se/nyheter/rattsskydd-och-rattshjalp-om-du-blir-stamd-av-hyresvarden-sa-gor-du-i-domstol/
https://www.hemhyra.se/nyheter/rattsskydd-och-rattshjalp-om-du-blir-stamd-av-hyresvarden-sa-gor-du-i-domstol/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2022/02/nya-regler-for-viss-grasrotsfinansiering/
https://www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/hantera-pantbrev/anvandare-av-pantbrevssystemet/utdrag-ur-pantbrevsregistret/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/historiskt-fa-skuldsatta-men-rekordstort-skuldberg/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/historiskt-fa-skuldsatta-men-rekordstort-skuldberg/
https://www.dagensnaringsliv.se/20220203/221958/fi-granskar-osunda-konsumentlan
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/allt-fler-far-avslag-pa-sin-skuldsaneringsansokan/
https://www.kronofogden.se/om-kronofogden/nyheter-och-press/pressmeddelanden/2022-02-08-allt-fler-far-avslag-pa-sin-skuldsaneringsansokan
https://www.kronofogden.se/om-kronofogden/nyheter-och-press/pressmeddelanden/2022-02-08-allt-fler-far-avslag-pa-sin-skuldsaneringsansokan
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/kronofogden-drev-in-126-miljarder-kronor-under-2021/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/kronofogden-drev-in-126-miljarder-kronor-under-2021/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/03/effektivare-utsokningsforfaranden-som-kan-bidra-till-arbetet-mot-organiserad-brottslighet/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/03/effektivare-utsokningsforfaranden-som-kan-bidra-till-arbetet-mot-organiserad-brottslighet/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/kravbrev-avbrot-inte-preskriptionstiden-skulle-ha-skickats-till-forvaltaren/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/kravbrev-avbrot-inte-preskriptionstiden-skulle-ha-skickats-till-forvaltaren/
https://news.cision.com/se/sveriges-a-kassor/r/antalet-medlemmar-i-a-kassan-minskar-for-forsta-gangen-sedan-2007,c3488311
https://news.cision.com/se/sveriges-a-kassor/r/antalet-medlemmar-i-a-kassan-minskar-for-forsta-gangen-sedan-2007,c3488311
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/02/forslag-for-att-starka-brottsoffers-ratt-till-skadestand/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/02/forslag-for-att-starka-brottsoffers-ratt-till-skadestand/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/lambertz-mal-mot-staten-ska-provas-i-hovratten/
https://www.mariaabrahamsson.nu/index.php/2021/12/29/haijbys-ursinniga-kritik-gar-igen-70-ar-senare/
https://www.mariaabrahamsson.nu/index.php/2021/12/29/haijbys-ursinniga-kritik-gar-igen-70-ar-senare/


 © Ralf Marek 2022-03-14  Nyhetsbrev 78          Sida 12 av 17                 PRIVATJURIDIK  (Sanoma Utbildning AB) 

13 Svensk Försäkring Försäkringsbranschen utreder fler misstänkta bedrägerier:  
Svensk Försäkring (svenskforsakring.se) 

13 Publikt Ny myndighet ska motverka bidragsbrott:   
Ny myndighet ska motverka bidragsbrott | Publikt 

13 Försäkringskassan Förändringar i lagstiftning för socialförsäkringen årskiftet 2022:  
Förändringar i lagstiftning för socialförsäkringen årskiftet 2022 - 
Försäkringskassan (forsakringskassan.se) 

13 Inspektionen för 
socialförsäkringen 

Utvecklingen av socialförsäkringsförmånerna under de senaste 
30 åren:  Utvecklingen av socialförsäkringsförmånerna under de 
senaste 30 åren - Inspektionen för socialförsäkringen (isf.se) 

13 Dagens Juridik Kevinbröderna får en miljon var i skadestånd ex-gratia från 
regeringen:   Kevinbröderna får en miljon var i skadestånd ex-
gratia från regeringen - Dagens Juridik 

13 Konsumenternas Välj rätt försäkring för din moped eller mopedbil:  
Välj rätt försäkring för din moped eller mopedbil | 
Konsumenternas 

13 Trafikförsäkrings-
föreningen 

Vilka fordon måste ha trafikförsäkring? Vilka fordon måste ha 
trafikförsäkring? - Trafikförsäkringsföreningen (tff.se) 

14 Arbetsförmedlingen Att söka sommarjobb: Därför ska du söka sommarjobb redan nu - 
Arbetsförmedlingen (arbetsformedlingen.se) 

14 Tidningen 
Näringslivet 

Experten: Det gäller för ukrainska flyktingar på svensk 
arbetsmarknad:  Experten: Det gäller för ukrainska flyktingar på 
svensk arbetsmarknad | Tidningen Näringslivet (tn.se) 

14 Arbetsvärlden Fusk kan ligga bakom var femte lönegaranti:   
Fusk kan ligga bakom var femte lönegaranti - Arbetsvärlden 
(arbetsvarlden.se) 

14 Ekobrotts-
myndigheten 

Om arbetslivskriminalitet: Monica Rodrigo: ”Vi har alla ett ansvar” 
| Ekobrottsmyndigheten 

14 Kommunal Med tjänsten Kollkollen kan du kolla om en arbetsgivare har 
kollektivavtal med Kommunal:   
Få koll på kollektivavtal | Kommunal 

14 Dagens Juridik Grävmaskinist dog efter sprängning – nu döms platschefen:  
Grävmaskinist dog efter sprängning - nu döms platschefen - 
Dagens Juridik 

14 Altinget Debatt: Övervakningen i arbetslivet ökar – ny lag behövs:  
Övervakningen i arbetslivet ökar – behövs ny lag - Altinget - Allt 
om politik: altinget.se 

https://www.svenskforsakring.se/aktuellt/nyheter/2022/forsakringsbranschen-utreder-fler-misstankta-bedragerier/
https://www.publikt.se/nyhet/ny-myndighet-ska-motverka-bidragsbrott-24173
https://www.forsakringskassan.se/nyhetsarkiv/nyheter-press/2021-12-20-forandringar-i-lagstiftning-for-socialforsakringen-arskiftet-2022
https://www.forsakringskassan.se/nyhetsarkiv/nyheter-press/2021-12-20-forandringar-i-lagstiftning-for-socialforsakringen-arskiftet-2022
https://isf.se/publikationer/rapporter/2022/2022-02-25-utvecklingen-av-socialforsakringsformanerna-under-de-senaste-30-aren
https://isf.se/publikationer/rapporter/2022/2022-02-25-utvecklingen-av-socialforsakringsformanerna-under-de-senaste-30-aren
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/kevinbroderna-far-en-miljon-var-i-skadestand-ex-gratia-fran-regeringen/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/kevinbroderna-far-en-miljon-var-i-skadestand-ex-gratia-fran-regeringen/
https://www.konsumenternas.se/arkiv---nyheter-bloggar-och-poddar/nyheter/2022/februari/valj-ratt-forsakring-for-din-moped-eller-mopedbil/
https://www.konsumenternas.se/arkiv---nyheter-bloggar-och-poddar/nyheter/2022/februari/valj-ratt-forsakring-for-din-moped-eller-mopedbil/
https://www.tff.se/sv/Trafikforsakringsavgift/Trafikforsakringspliktiga-fordon/
https://www.tff.se/sv/Trafikforsakringsavgift/Trafikforsakringspliktiga-fordon/
https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/sa-hittar-du-jobbet/tips-inspiration-och-nyheter/artiklar/2022-02-16-darfor-ska-du-soka-sommarjobb-redan-nu
https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/sa-hittar-du-jobbet/tips-inspiration-och-nyheter/artiklar/2022-02-16-darfor-ska-du-soka-sommarjobb-redan-nu
https://www.tn.se/arbetsmarknad/experten-det-galler-for-ukrainska-flyktingar-pa-svensk-arbetsmarknad/
https://www.tn.se/arbetsmarknad/experten-det-galler-for-ukrainska-flyktingar-pa-svensk-arbetsmarknad/
https://www.arbetsvarlden.se/fusk-kan-ligga-bakom-var-femte-lonegaranti/
https://www.arbetsvarlden.se/fusk-kan-ligga-bakom-var-femte-lonegaranti/
https://www.ekobrottsmyndigheten.se/monica-rodrigo-vi-har-alla-ett-ansvar/
https://www.ekobrottsmyndigheten.se/monica-rodrigo-vi-har-alla-ett-ansvar/
https://www.kommunal.se/kollkollen
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/gravmaskinist-dog-efter-sprangning-nu-doms-platschefen/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/gravmaskinist-dog-efter-sprangning-nu-doms-platschefen/
https://www.altinget.se/artikel/overvakningen-i-arbetslivet-okar-behovs-ny-lag?SNSubscribed=true&ref=newsletter&refid=gratisbrevet-24januari2022&utm_campaign=Altinget.se&utm_content=Gratisbrevet_24januari2022&utm_medium=e-mail&utm_source=nyhedsbrev
https://www.altinget.se/artikel/overvakningen-i-arbetslivet-okar-behovs-ny-lag?SNSubscribed=true&ref=newsletter&refid=gratisbrevet-24januari2022&utm_campaign=Altinget.se&utm_content=Gratisbrevet_24januari2022&utm_medium=e-mail&utm_source=nyhedsbrev
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14 Integritetsskydds-
myndigheten 

Får en arbetsgivare registrera vilka på en arbetsplats som är 
vaccinerade?  Får en arbetsgivare registrera vilka på en 
arbetsplats som är vaccinerade? (imy.se) 

14 Lag & Avtal ”Så ska gigekonomin in i den svenska modellen”:  
 Så ska gigekonomin in i den svenska modellen | Lag & Avtal 
(lag-avtal.se) 

14 Tidningen 
Näringslivet 
 
Arbetsmiljöverket 

Domstolsbesked: Gigföretag är inte arbetsgivare:   
Beskedet: Gigföretag är inte arbetsgivare | Tidningen Näringslivet 
(tn.se) 
 
Läs även här: Återrapportering - regeringsuppdrag om 
tillsynsinsats med inriktning på nya sätt att organisera arbete 
(av.se) 

14 Lag & Avtal Var matbudets arbetsgivare Foodora eller egenanställnings-
företaget?   Var matbudets arbetsgivare Foodora eller 
egenanställningsföretaget? | Lag & Avtal (lag-avtal.se) 

14 Regeringen 
 
Tidningen 
Näringslivet 
 
Lag & Avtal 
 
Lagrådet 

En reformerad arbetsrätt – för flexibilitet, omställningsförmåga 
och trygghet på arbetsmarknaden:   En reformerad arbetsrätt – 
för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på 
arbetsmarknaden - Regeringen.se 
 
Läs även här:  Ett historiskt omställningspaket för flexibilitet, 
omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden - 
Regeringen.se   
 
och här: En-reformerad-arbetsrätt-–-för-flexibilitet-
omställningsförmåga-och-trygghet-på-arbetsmarknaden.pdf 
(lagradet.se) 
 
samt här:  Klart: Omställningspaketet klubbat av regeringen | 
Tidningen Näringslivet (tn.se)   
 
Läs även här: Delar av Las-paketet klubbat | Lag & Avtal (lag-
avtal.se) 

14 Lag & Avtal Regeringen medger att nya LAS blir tvistedrivande:  Regeringen 
medger att nya Las blir tvistedrivande | Lag & Avtal (lag-avtal.se) 

14 Arbetsgivarverket Fortsatta steg inför en kommande riksdagsbehandling av den så 
kallade LAS-reformen:  Fortsatta steg inför en kommande 
riksdagsbehandling av den så kallade LAS-reformen 
(arbetsgivarverket.se) 

https://www.imy.se/vanliga-fragor-och-svar/far-en-arbetsgivare-registrera-vilka-pa-en-arbetsplats-som-ar-vaccinerade/
https://www.imy.se/vanliga-fragor-och-svar/far-en-arbetsgivare-registrera-vilka-pa-en-arbetsplats-som-ar-vaccinerade/
https://www.lag-avtal.se/tidningen/sa-ska-gigekonomin-in-i-den-svenska-modellen-7027911?source=carma&utm_custom%5bcm%5d=302766226,33270&=
https://www.lag-avtal.se/tidningen/sa-ska-gigekonomin-in-i-den-svenska-modellen-7027911?source=carma&utm_custom%5bcm%5d=302766226,33270&=
https://www.tn.se/article/beskedet-gigforetag-ar-inte-arbetsgivare/
https://www.tn.se/article/beskedet-gigforetag-ar-inte-arbetsgivare/
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/rapporter/2018_035377-7-aterrapportering-regeringsuppdrag-om-tillsynsinsats-med-inriktining-pa-nya-satt--4404594_2_1.pdf?hl=gig
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/rapporter/2018_035377-7-aterrapportering-regeringsuppdrag-om-tillsynsinsats-med-inriktining-pa-nya-satt--4404594_2_1.pdf?hl=gig
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/rapporter/2018_035377-7-aterrapportering-regeringsuppdrag-om-tillsynsinsats-med-inriktining-pa-nya-satt--4404594_2_1.pdf?hl=gig
https://www.lag-avtal.se/tidningen/var-matbudets-arbetsgivare-foodora-eller-egenanstallningsforetaget-7027910
https://www.lag-avtal.se/tidningen/var-matbudets-arbetsgivare-foodora-eller-egenanstallningsforetaget-7027910
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/lagradsremiss/2022/01/en-reformerad-arbetsratt--for-flexibilitet-omstallningsformaga-och-trygghet-pa-arbetsmarknaden/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/lagradsremiss/2022/01/en-reformerad-arbetsratt--for-flexibilitet-omstallningsformaga-och-trygghet-pa-arbetsmarknaden/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/lagradsremiss/2022/01/en-reformerad-arbetsratt--for-flexibilitet-omstallningsformaga-och-trygghet-pa-arbetsmarknaden/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/01/ett-historiskt-omstallningspaket-for-flexibilitet-omstallningsformaga-och-trygghet-pa-arbetsmarknaden/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/01/ett-historiskt-omstallningspaket-for-flexibilitet-omstallningsformaga-och-trygghet-pa-arbetsmarknaden/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/01/ett-historiskt-omstallningspaket-for-flexibilitet-omstallningsformaga-och-trygghet-pa-arbetsmarknaden/
https://www.lagradet.se/wp-content/uploads/2022/03/En-reformerad-arbetsr%C3%A4tt-%E2%80%93-f%C3%B6r-flexibilitet-omst%C3%A4llningsf%C3%B6rm%C3%A5ga-och-trygghet-p%C3%A5-arbetsmarknaden.pdf
https://www.lagradet.se/wp-content/uploads/2022/03/En-reformerad-arbetsr%C3%A4tt-%E2%80%93-f%C3%B6r-flexibilitet-omst%C3%A4llningsf%C3%B6rm%C3%A5ga-och-trygghet-p%C3%A5-arbetsmarknaden.pdf
https://www.lagradet.se/wp-content/uploads/2022/03/En-reformerad-arbetsr%C3%A4tt-%E2%80%93-f%C3%B6r-flexibilitet-omst%C3%A4llningsf%C3%B6rm%C3%A5ga-och-trygghet-p%C3%A5-arbetsmarknaden.pdf
https://www.tn.se/arbetsmarknad/delar-av-las-paketet-klubbat/
https://www.tn.se/arbetsmarknad/delar-av-las-paketet-klubbat/
https://www.lag-avtal.se/nyhetsarkiv/delar-av-las-paketet-klubbat-7027969?source=carma&utm_custom%5bcm%5d=302766226,33270&=
https://www.lag-avtal.se/nyhetsarkiv/delar-av-las-paketet-klubbat-7027969?source=carma&utm_custom%5bcm%5d=302766226,33270&=
https://www.lag-avtal.se/tidningen/regeringen-medger-att-nya-las-blir-tvistedrivande-7028923?source=carma&utm_custom%5bcm%5d=302766226,33270&=
https://www.lag-avtal.se/tidningen/regeringen-medger-att-nya-las-blir-tvistedrivande-7028923?source=carma&utm_custom%5bcm%5d=302766226,33270&=
https://www.arbetsgivarverket.se/nyheter--press/nyheter/2022/fortsatta-steg-infor-en-kommande-riksdagsbehandling-av-den-sa-kallade-las-reformen/
https://www.arbetsgivarverket.se/nyheter--press/nyheter/2022/fortsatta-steg-infor-en-kommande-riksdagsbehandling-av-den-sa-kallade-las-reformen/
https://www.arbetsgivarverket.se/nyheter--press/nyheter/2022/fortsatta-steg-infor-en-kommande-riksdagsbehandling-av-den-sa-kallade-las-reformen/
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14 Säljarnas 
Riksförbund 

Regeringen föreslår förändringar i lagen om anställningsskydd 
(LAS). Enligt förslaget ska de nya reglerna träda i kraft den 30 
juni 2022 men börja tillämpas den 1 oktober 2022. 
Lagen om anställningsskydd - Säljarnas Riksförbund 
(saljarnas.se) 
 
Lagen hittar man här: Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) 
| Lagen.nu 

14 LO Vad händer om EU slår sönder den svenska modellen?  
Max 29 minuter - Minimilöner i EU är en existensiell fråga för den 
svenska modellen (lo.se) 

14 LO Läs LO- skriften ”Ordning och reda med lagar och avtal”: 
Handbok (fackjuridik.se) 

14 LO Läs LO-skriften:”Vad gäller vid övervakning och kontroll på 
arbetsplatsen?”: LOTCO-Du-ar-misstankt.pdf (fackjuridik.se) 

14 Wikipedia Tips: Wikipedia har en bra översikt av arbetsrätten i Sverige:  
Arbetsrätt i Sverige – Wikipedia 

14 Lag & Avtal Debatt:”Transport har rätt att utesluta SD-politiker”:   
Selberg: Transport har rätt att utesluta SD-politiker | Lag & Avtal 
(lag-avtal.se) 

14 Regeringen Regeringen tar krafttag mot arbetslivskriminalitet:  
 Regeringen tar krafttag mot arbetslivskriminalitet - 
Regeringen.se 

14 Medlingsinstitutet Medlingsinstitutets årsrapport för 2021:  
Årsrapport för 2021 - Medlingsinstitutet (mi.se) 

14 Lag & Avtal ”Kan jag stänga av en medarbetare?”: Kan jag stänga av en 
medarbetare? | Lag & Avtal (lag-avtal.se) 

14 Publikt Sjukskrev sig och gick på fotboll – avskedades:  
 Sjukskrev sig och gick på fotboll – avskedades | Publikt 

14 Dagens Juridik Regions vaccinkrav på anställda strider inte mot lagen: Regions 
vaccinkrav på anställda strider inte mot lagen - Dagens Juridik 

15 Regeringen Nya regler om informationsutbyte om brottmålsdomar i EU:  
 Nya regler om informationsutbyte om brottmålsdomar i EU - 
Regeringen.se 

15 Tidningen 
Näringslivet 

Europaparlamentet godkänner ett förslag som ska kontrollera 
innehållet på internet:  Tuffa nätregler godkänns av 
Europaparlamentet | Tidningen Näringslivet (tn.se) 

https://www.saljarnas.se/guider/informationsbank-lon-och-arbetsvillkor/lagar/lagen-om-anstallningsskydd?gclid=CjwKCAiAprGRBhBgEiwANJEY7BsejyhqYeJhe-Qiqud3Ouh8XgDVCqVxNbvv94ptJo6Dx2dw-l-H3BoCZIIQAvD_BwE
https://www.saljarnas.se/guider/informationsbank-lon-och-arbetsvillkor/lagar/lagen-om-anstallningsskydd?gclid=CjwKCAiAprGRBhBgEiwANJEY7BsejyhqYeJhe-Qiqud3Ouh8XgDVCqVxNbvv94ptJo6Dx2dw-l-H3BoCZIIQAvD_BwE
https://lagen.nu/1982:80
https://lagen.nu/1982:80
https://www.lo.se/start/play_startsida/max_29_minuter_vad_hander_om_eu_slar_sonder_den_svenska_modellen
https://www.lo.se/start/play_startsida/max_29_minuter_vad_hander_om_eu_slar_sonder_den_svenska_modellen
https://www.fackjuridik.se/wp-content/uploads/handbok03.pdf
https://www.fackjuridik.se/wp-content/uploads/LOTCO-Du-ar-misstankt.pdf
https://sv.wikipedia.org/wiki/Arbetsr%C3%A4tt_i_Sverige
https://www.lag-avtal.se/arbetsratt/selberg-transport-har-ratt-att-utesluta-sd-politiker-7018594
https://www.lag-avtal.se/arbetsratt/selberg-transport-har-ratt-att-utesluta-sd-politiker-7018594
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/02/regeringen-tar-krafttag-mot-arbetslivskriminalitet/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/02/regeringen-tar-krafttag-mot-arbetslivskriminalitet/
https://www.mi.se/publikationer/arsrapport-for-2021/
https://www.lag-avtal.se/fraga-experten/kan-jag-stanga-av-en-medarbetare-7029231?source=carma&utm_custom%5bcm%5d=302766226,33270&=
https://www.lag-avtal.se/fraga-experten/kan-jag-stanga-av-en-medarbetare-7029231?source=carma&utm_custom%5bcm%5d=302766226,33270&=
https://www.publikt.se/nyhet/sjukskrev-sig-och-gick-pa-fotboll-avskedades-24169
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/regions-vaccinkrav-pa-anstallda-strider-inte-mot-lagen/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/regions-vaccinkrav-pa-anstallda-strider-inte-mot-lagen/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/lagradsremiss/2022/01/nya-regler-om-informationsutbyte-om-brottmalsdomar-i-eu/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/lagradsremiss/2022/01/nya-regler-om-informationsutbyte-om-brottmalsdomar-i-eu/
https://www.tn.se/utrikes/tuffa-natregler-godkanns-av-europaparlamentet/
https://www.tn.se/utrikes/tuffa-natregler-godkanns-av-europaparlamentet/
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15 Transportstyrelsen Mobilitetspaketet - gemensamma transportregler inom EU: 
Mobilitetspaketet - gemensamma regler inom EU - 
Transportstyrelsen 

15 Bankföreningen Bankföreningen överklagar bankskatten till EU-domstolen:  
Bankföreningen överklagar bankskatten till EU-domstolen | 
Swedishbankers 

15 Tidningen 
Näringslivet 

Ryssland hotar att stjäla patent från svenska företag:  
Ryssland hotar att stjäla patent från svenska företag | Tidningen 
Näringslivet (tn.se) 

15 Dagens Juridik ”Så kan hemlig häktningsorder få Putin ställd inför rätta”:   "Så 
kan hemlig häktningsorder få Putin ställd inför rätta" - Dagens 
Juridik 

15 Wikipedia 
 
Migrationsverket 
 
Aylin Volgstein 

Vad avses med ”asylrätt”?  
 
Läs här: Asylrätt – Wikipedia  och här: 
Asylregler - Migrationsverket  
 
samt här: Microsoft Word - Aylin_Volgsten_VT19.docx (lu.se) 

16 Dagens Juridik Kvinna tutade varje dag utanför förskola – döms för ofredande:  
Kvinna tutade varje dag utanför förskola - döms för ofredande - 
Dagens Juridik 

16 Dagens Juridik Nödvärn när fotbollsspelare slog mot lagkamrat i ansiktet: 
Nödvärn när fotbollsspelare slog mot lagkamrat i ansiktet - 
Dagens Juridik  

16 Riksåklagaren Kvinna åtalad för grov krigsförbrytelse:  Kvinna åtalad för grov 
krigsförbrytelse (aklagare.se) 

16 Dagens Juridik 
 
Domstolsverket 

Kvinna döms för grovt folkrättsbrott och grov krigsförbrytelse: 
Kvinna döms för grovt folkrättsbrott och grov krigsförbrytelse - 
Dagens Juridik  
 
Läs även här: Kvinna döms till sex års fängelse för grovt 
folkrättsbrott och grov krigsförbrytelse. - Sveriges Domstolar 

16 Dagens Juridik Målet om Estoniafilmningen återförvisas till tingsrätten:  Målet om 
Estoniafilmningen återförvisas till tingsrätten - Dagens Juridik 

16 Dagens Juridik Bakslag för åklagaren – ”tjatsex” ingen våldtäkt:  Bakslag för 
åklagaren – ”tjatsex” ingen våldtäkt - Dagens Juridik 

16 Dagens Juridik Uppgav annans namn vid poliskontroll – döms för falsk tillvitelse:  
Uppgav annans namn vid poliskontroll – döms för falsk tillvitelse - 
Dagens Juridik  

https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Yrkestrafik/mobilitetspaketet/
https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Yrkestrafik/mobilitetspaketet/
https://www.swedishbankers.se/om-oss/aktuellt/aktuellt-fraan-bankfoereningen/bankfoereningen-oeverklagar-bankskatten-till-eu-domstolen/
https://www.swedishbankers.se/om-oss/aktuellt/aktuellt-fraan-bankfoereningen/bankfoereningen-oeverklagar-bankskatten-till-eu-domstolen/
https://www.tn.se/naringsliv/ryssland-hotar-att-stjala-patent-fran-svenska-foretag/
https://www.tn.se/naringsliv/ryssland-hotar-att-stjala-patent-fran-svenska-foretag/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/sa-kan-hemlig-haktningsorder-fa-putin-stalld-infor-ratta/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/sa-kan-hemlig-haktningsorder-fa-putin-stalld-infor-ratta/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/sa-kan-hemlig-haktningsorder-fa-putin-stalld-infor-ratta/
https://sv.wikipedia.org/wiki/Asylr%C3%A4tt
https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Att-ansoka-om-asyl/Asylregler.html
https://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=8977404&fileOId=8983765
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/kvinna-tutade-varje-dag-utanfor-forskola-doms-for-ofredande/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/kvinna-tutade-varje-dag-utanfor-forskola-doms-for-ofredande/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/nodvarn-nar-fotbollsspelare-slog-mot-lagkamrat-i-ansiktet/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/nodvarn-nar-fotbollsspelare-slog-mot-lagkamrat-i-ansiktet/
https://www.aklagare.se/nyheter-press/pressmeddelanden/2022/januari/kvinna-atalad-for-grov-krigsforbrytelse/
https://www.aklagare.se/nyheter-press/pressmeddelanden/2022/januari/kvinna-atalad-for-grov-krigsforbrytelse/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/kvinna-doms-for-grovt-folkrattsbrott-och-grov-krigsforbrytelse/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/kvinna-doms-for-grovt-folkrattsbrott-och-grov-krigsforbrytelse/
https://www.domstol.se/nyheter/2022/03/kvinna-doms-till-sex-ars-fangelse-for-grovt-folkrattsbrott-och-grov-krigsforbrytelse/
https://www.domstol.se/nyheter/2022/03/kvinna-doms-till-sex-ars-fangelse-for-grovt-folkrattsbrott-och-grov-krigsforbrytelse/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/malet-om-estoniafilmningen-aterforvisas-till-tingsratten/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/malet-om-estoniafilmningen-aterforvisas-till-tingsratten/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/bakslag-for-aklagaren-tjatsex-ingen-valdtakt/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/bakslag-for-aklagaren-tjatsex-ingen-valdtakt/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/processratt/uppgav-annans-namn-vid-poliskontroll-doms-for-falsk-tillvitelse/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/processratt/uppgav-annans-namn-vid-poliskontroll-doms-for-falsk-tillvitelse/
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16 Dagens Juridik 
 
Domstolsverket 

HD: Förbud mot dubbelbestraffning hindrar inte åtal mot 
provfuskare:  HD: Förbud mot dubbelbestraffning hindrar inte åtal 
mot provfuskare - Dagens Juridik 
 
Läs även här: En person som har avstängts från att delta i 
högskoleprovet under två år har också kunnat åtalas för osann 
försäkran. - Sveriges Domstolar 
 
samt här: Mål: Ö 2019-21 - Högsta domstolen 

16 Domstolsverket Döms att betala 64 000 kr i böter för drönarfilmer utlagda på 
Youtube:  Döms att betala 64 000 kr i böter för drönarfilmer 
utlagda på Youtube - Sveriges Domstolar 

16 Dagens Juridik Hovrätten fäller 16-årig flicka – misshandel på jourhem inte 
reflexmässig:   Hovrätten fäller 16-årig flicka – misshandel på 
jourhem inte reflexmässig - Dagens Juridik 

16 Domstolsverket Både fällande och friande domslut i tingsrättens encrochat-mål:   
Både fällande och friande domslut i tingsrättens encrochat-mål - 
Sveriges Domstolar 

16 Dagens Juridik Kvinna får fängelse för våldtäkt – förgrep sig på utslagen man:   
Kvinna får fängelse för våldtäkt – förgrep sig på utslagen man - 
Dagens Juridik 

16 Dagens Juridik Frias efter kniv i fickan på tingsrätten – ”hade beskurit buskar”:   
Frias efter kniv i fickan på tingsrätten – ”hade beskurit buskar" - 
Dagens Juridik 

16 Domstolsverket Läs HD-dom om människoexploatering:  
Högsta domstolen - Avgörandedokument - HD, dom.docx 

17 Brå Brå:s årsredovisning för 2021: 
 Årsredovisning 2021 - Brottsförebyggande rådet (bra.se) 

17 Brå Ungdomsrånen har ökat i hela landet: Ungdomsrånen har ökat i 
hela landet - Brottsförebyggande rådet (bra.se) 

17 Brå ”Övergrepp på nätet behöver tas på allvar”: Övergrepp på nätet 
behöver tas på allvar | Brottsoffermyndigheten 

17 Dagens Juridik 
 
Regeringen 

Lagändring ger fler möjligheter att ta brottsvinster från kriminella: 
Lagändring ger fler möjligheter att ta brottsvinster från kriminella - 
Dagens Juridik 
 
Läs även här: M vill se en omvänd bevisbörda för gängkriminella 
- Dagens Juridik 
 
och här: Mer effektiva möjligheter att ta brottsvinster från 
kriminella - Regeringen.se 

https://www.dagensjuridik.se/nyheter/hd-forbud-mot-dubbelbestraffning-hindrar-inte-atal-mot-provfuskare/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/hd-forbud-mot-dubbelbestraffning-hindrar-inte-atal-mot-provfuskare/
https://www.domstol.se/nyheter/2022/03/en-person-som-har-avstangts-fran-att-delta-i-hogskoleprovet-under-tva-ar-har-ocksa-kunnat-atalas-for-osann-forsakran/
https://www.domstol.se/nyheter/2022/03/en-person-som-har-avstangts-fran-att-delta-i-hogskoleprovet-under-tva-ar-har-ocksa-kunnat-atalas-for-osann-forsakran/
https://www.domstol.se/nyheter/2022/03/en-person-som-har-avstangts-fran-att-delta-i-hogskoleprovet-under-tva-ar-har-ocksa-kunnat-atalas-for-osann-forsakran/
https://www.domstol.se/hogsta-domstolen/avgoranden/2022/109231/
https://www.domstol.se/nyheter/2022/02/doms-att-betala-64-000-kr-i-boter-for-dronarfilmer-utlagda-pa-youtube/
https://www.domstol.se/nyheter/2022/02/doms-att-betala-64-000-kr-i-boter-for-dronarfilmer-utlagda-pa-youtube/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/hovratten-faller-16-arig-flicka-misshandel-pa-jourhem-inte-reflexmassig/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/hovratten-faller-16-arig-flicka-misshandel-pa-jourhem-inte-reflexmassig/
https://www.domstol.se/nyheter/2022/03/bade-fallande-och-friande-domslut-i-tingsrattens-encrochat-mal/
https://www.domstol.se/nyheter/2022/03/bade-fallande-och-friande-domslut-i-tingsrattens-encrochat-mal/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/kvinna-far-fangelse-for-valdtakt-forgrep-sig-pa-utslagen-man/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/kvinna-far-fangelse-for-valdtakt-forgrep-sig-pa-utslagen-man/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/frias-efter-kniv-i-fickan-pa-tingsratten-hade-beskurit-buskar%ef%bf%bc/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/frias-efter-kniv-i-fickan-pa-tingsratten-hade-beskurit-buskar%ef%bf%bc/
https://www.domstol.se/globalassets/filer/domstol/hogstadomstolen/avgoranden/2022/b-1770-21.pdf
https://bra.se/publikationer/arkiv/publikationer/2022-02-23-arsredovisning-2021.html
https://bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2021-12-15-ungdomsranen-har-okat-i-hela-landet.html
https://bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2021-12-15-ungdomsranen-har-okat-i-hela-landet.html
https://www.brottsoffermyndigheten.se/om-oss/aktuellt/nyheter/overgrepp-pa-natet-behover-tas-pa-allvar/
https://www.brottsoffermyndigheten.se/om-oss/aktuellt/nyheter/overgrepp-pa-natet-behover-tas-pa-allvar/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/lagandring-ger-fler-mojligheter-att-ta-brottsvinster-fran-kriminella/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/lagandring-ger-fler-mojligheter-att-ta-brottsvinster-fran-kriminella/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/m-vill-se-en-omvand-bevisborda-for-gangkriminella/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/m-vill-se-en-omvand-bevisborda-for-gangkriminella/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/01/mer-effektiva-mojligheter-att-ta-brottsvinster-fran-kriminella/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/01/mer-effektiva-mojligheter-att-ta-brottsvinster-fran-kriminella/
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17 Domstolsverket Domarbloggen : Nya regler om slopad straffreduktion för unga 
myndiga:  Nya regler om slopad straffreduktion för unga myndiga 
| Domarbloggen 

17 Regeringen Flera åtgärder föreslås när barn misstänks för brott:   Flera 
åtgärder föreslås när barn misstänks för brott - Regeringen.se 
 
Läs även här:  Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott - 
Regeringen.se 

17 Dagens Juridik Förslag: Gör bevistalan till huvudregel när unga misstänks för 
grova brott:   Förslaget: Gör bevistalan till huvudregel när unga 
misstänks för grova brott - Dagens Juridik 

17 Institutet mot mutor Utbildningsfilmer ska stötta småföretagare i arbetet mot 
korruption:  Utbildningsfilmer ska stötta småföretagare i arbetet 
mot korruption - Institutet Mot Mutor - IMM : Institutet Mot Mutor – 
IMM 

17 Dagens Juridik 
 
Lagrådet 

Lagrådet: Nej till hedersförtryck som nytt brott:   
Lagrådet: Nej till hedersförtryck som nytt brott - Dagens Juridik 
 
Läs även här: Ett-särskilt-brott-för-hedersförtryck.pdf 
(lagradet.se) 

17 Dagens Juridik Regeringen vill utvisa fler brottslingar – skärper reglerna:  
Regeringen vill utvisa fler brottslingar - skärper reglerna - Dagens 
Juridik 

17 Tidningen 
Näringslivet 

Debatt: ”Ett av två företag utsätts för brott”:  Näringslivstoppen: 
Ett av två företag utsätts för brott | Tidningen Näringslivet (tn.se) 
 
Läs även här: Brotten mot företagen | Tidningen Näringslivet 
(tn.se) 

17 Tidningen 
Näringslivet 

Ett av två företag utsätts för brott:  Näringslivstoppen: Ett av två 
företag utsätts för brott | Tidningen Näringslivet (tn.se) 

17 Tidningen 
Näringslivet 

Skatteverket vill samköra myndighetsregister:  Skatteverket vill 
samköra myndighetsregister | Tidningen Näringslivet (tn.se) 

17 Bulletin Debatt:”Inlåsning fungerar”: 
 Gudmundson: Inlåsning fungerar (bulletin.nu) 

17 Regeringen Regeringen föreslår att nya uppgifter om ålder ska bli grund för 
resning:   Regeringen föreslår att nya uppgifter om ålder ska bli 
grund för resning - Regeringen.se 

https://www.domarbloggen.se/nya-regler-om-slopad-straffreduktion-for-unga-myndiga/
https://www.domarbloggen.se/nya-regler-om-slopad-straffreduktion-for-unga-myndiga/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/01/flera-atgarder-foreslas-nar-barn-misstanks-for-brott/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/01/flera-atgarder-foreslas-nar-barn-misstanks-for-brott/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2022/01/sou-20221/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2022/01/sou-20221/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/forslaget-gor-bevistalan-till-huvudregel-nar-unga-misstanks-for-grova-brott/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/forslaget-gor-bevistalan-till-huvudregel-nar-unga-misstanks-for-grova-brott/
https://www.institutetmotmutor.se/news/utbildningsfilmer-ska-stotta-smaforetagare-i-arbetet-mot-korruption/
https://www.institutetmotmutor.se/news/utbildningsfilmer-ska-stotta-smaforetagare-i-arbetet-mot-korruption/
https://www.institutetmotmutor.se/news/utbildningsfilmer-ska-stotta-smaforetagare-i-arbetet-mot-korruption/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/lagradet-nej-till-hedersfortryck-som-nytt-brott/
https://www.lagradet.se/wp-content/uploads/2022/01/Ett-s%C3%A4rskilt-brott-f%C3%B6r-hedersf%C3%B6rtryck.pdf
https://www.lagradet.se/wp-content/uploads/2022/01/Ett-s%C3%A4rskilt-brott-f%C3%B6r-hedersf%C3%B6rtryck.pdf
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/regeringen-vill-utvisa-fler-brottslingar-skarper-reglerna/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/regeringen-vill-utvisa-fler-brottslingar-skarper-reglerna/
https://www.tn.se/naringsliv/naringslivstoppen-ett-av-tva-foretag-utsatts-for-brott/
https://www.tn.se/naringsliv/naringslivstoppen-ett-av-tva-foretag-utsatts-for-brott/
https://www.tn.se/brotten-mot-foretagen/
https://www.tn.se/brotten-mot-foretagen/
https://www.tn.se/naringsliv/naringslivstoppen-ett-av-tva-foretag-utsatts-for-brott/
https://www.tn.se/naringsliv/naringslivstoppen-ett-av-tva-foretag-utsatts-for-brott/
https://www.tn.se/article/skatteverket-vill-samkora-myndighetsregister/
https://www.tn.se/article/skatteverket-vill-samkora-myndighetsregister/
https://bulletin.nu/gudmundson-inlasning-fungerar
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/03/regeringen-foreslar-att-nya-uppgifter-om-alder-ska-bli-grund-for-resning/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/03/regeringen-foreslar-att-nya-uppgifter-om-alder-ska-bli-grund-for-resning/
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