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Nr 79
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Källa

PRIVATJURIDIK
(2022-08-01)
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 regler inom skolområdet:
Aktuella regeländringar - Skolverket
Läs även här: Flera stora regeländringar i skolan - Skolverket

0

Regeringen

Nya lagar träder i kraft inom skolområdet:
Nya lagar träder i kraft inom skolområdet - Regeringen.se

0

Skolverket

Nya allmänna råd om betyg och prövning:
Ändringar i hur betyg ska sättas och nya allmänna råd Skolverket

0

Skolverket

Statistik om Ekonomi-programmet:
Ladda ned publikation - Skolverket

0

Skolverket

Information om Ekonomiprogrammet:
Ekonomiprogrammet - Utbildningsguiden (skolverket.se)

0

Skolverket

Läs mer om ämnesbetyg här: Ämnesbetygsreformen - Skolverket

0

Skolvärlden

Regeringens nya förslag: karriärtrappa för lärare:
Regeringens nya förslag: Karriärtrappa för lärare – Skolvärlden
(skolvarlden.se)

0

Regeringen

Elever ska lättare få läsa i snabbare takt och på en högre nivå:
Elever i grundskolan, specialskolan, sameskolan och
gymnasieskolan ska lättare få läsa i snabbare takt och på en
högre nivå - Regeringen.se

0

Svenskt Näringsliv

Om behovet av yrkesutbildning: Viktigt att yrkesutbildningen
fortsätter reformeras (svensktnaringsliv.se)

0

Dagens Juridik

DO: Olagligt stoppa etablering av konfessionella friskolor:
DO: Olagligt stoppa etablering av konfessionella friskolor Dagens Juridik
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0

Regeringen

Regeringen tillsätter en utredning om hur säkerheten i skolan kan
förbättras: Regeringen tillsätter en utredning om hur säkerheten i
skolan kan förbättras - Regeringen.se

0

Skolinspektionen

Fortsatta skillnader mellan pojkar och flickor i skolan: Fortsatta
skillnader mellan pojkar och flickor i skolan (skolinspektionen.se)

0

Lag & Avtal

Sammanslagning av skolfacken klart:
Sammanslagning av skolfacken klart | Lag & Avtal (lag-avtal.se)

0

Valmyndigheten

Allt om valet 2022: Allt om val 2022 - Valmyndigheten

Riksdagen

Läs även här: Valet i undervisningen - Riksdagen
och här: Studiematerial - Riksdagen

1

Riksdagen

Översikt över riksdagens webb-sändningar: Webb-tv - Riksdagen

1

Riksdagen

TIPS: Riksdagens filmserie om riksdagsarbete:
Demokrati pågår: Ledamotsuppdraget - YouTube

1

Advokatsamfundet

Tidningen Advokaten nr 5/2022:
Advokaten - Nr 5 2022 Årgång 88

1

Dagens Juridik

Intervjuer med kända jurister: Sommarläsning: Här finns vårens
alla juristintervjuer - Dagens Juridik

1

Dagens Juridik

Intervju med känd brottmålsadvokat:
"Processen är grädden på det juridiska moset" - Dagens Juridik

1

Dagens Juridik

Advokater undviker att ta uppdrag som särskild företrädare för
barn:
Advokater undviker att ta uppdrag som särskild företrädare för
barn - Dagens Juridik

1

Lexly (annons)

TIPS: Företag med juridiska tjänster:
Juridisk rådgivning & avtal online för privat & företag - Lexly.se

1

Juridex

TIPS: Gratis juridisk rådgivning: 6 tips om var du kan få gratis
juridisk rådgivning (juridex.se)

1

Wikipedia

TIPS: Latinska uttryck inom juridiken: Kategori:Latinska uttryck
inom juridiken – Wikipedia
TIPS: Juridiska termer: Kategori:Juridiska termer – Wikipedia

1

Norstedts Juridik

Lyssna på podden ”Juridikens värld”:
Juridikens värld | En podd från Norstedts Juridik (nj.se)

1

Timbro

Lyssna till podd: Till rättshaveristernas försvar:
212: Till rättshaveristernas försvar (timbro.se)
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1

Sveriges Radio

Radioprogrammet ”I lagens namn” fortsätter:
I lagens namn - alla avsnitt | Sveriges Radio

1

Advokatsamfundet

Lyssna på Advokatsamfundets ”rättegångsspel” i Almedalen:
Advokatsamfundets rättegångsspel – Almedalsveckan 2022 YouTube

1

Allt om juridik

Utbildningspaket i arbetsrätt till hela skolan! E-Learning |
Utbildningspaket i Arbetsrätt till hela företaget! (alltomjuridik.se)

1

Dagens Juridik
Linnéuniversitetet

Om att utbilda framtidens jurister:
Att forma framtidens jurister: "Ett språk, en identitet - en förmåga
att tänka juridik" - Dagens Juridik
Läs även här: Fokus: Juridik | lnu.se

1

Göteborgs
Universitet

Tips om hur man svarar på tentamensfrågor (6 videos):
Svarsteknik - GU Play, Göteborgs universitet

1

Regeringen

Fler verktyg till Skatteverket för att stärka kontrollen och
kvaliteten i folkbokföringen: Fler verktyg till Skatteverket för att
stärka kontrollen och kvaliteten i folkbokföringen - Regeringen.se
Läs även här: Förslag om stärkt kontroll och kvalitet i
folkbokföringen till riksdagen - Regeringen.se

1

Riksdagen

Stärkt kontroll och kvalitet i folkbokföringen:
Stärkt kontroll och kvalitet i folkbokföringen Skatteutskottets
Betänkande 2021/22:SkU28 - Riksdagen
Läs även här: DEBATT: Fusk med multipla identiteter kräver
lagändring – inte ”folkräkning” (bulletin.nu)

Bulletin

1

Regeringen

Stärkt system för samordningsnummer:
Stärkt system för samordningsnummer - Regeringen.se

1

SPAR

Förslag om samordningsnummer samt nyheter inom
folkbokföringen: Förslag om samordningsnummer samt nyheter
inom folkbokföringen (statenspersonadressregister.se)

1

Regeringen

Samordningsnummer för personer med tillfälligt skydd:
Samordningsnummer för personer med tillfälligt skydd Regeringen.se

1

Institutet för språk
och folkminnen

TIPS: Om rätten till nationella minoritetsspråk: Din rätt till
nationella minoritetsspråk | Institutet för språk och folkminnen
(isof.se)

1

Timbro

Debatt: ”Krav på rättigheter för det samiska folket som kollektiv,
underminerar idén om likhet inför lagen”: Samer är också
människor (timbro.se)
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2

DO

Vad är diskriminering?: Vad är diskriminering? | DO

2

DO

Diskriminering när kvinnlig elev ombads att täcka sig:
Diskriminering när kvinnlig elev ombads att täcka sig | DO
Läs även här: Skolan som bad en kvinnlig elev att ”täcka sig”
betalar ersättning | DO

2

Integritetsskyddsmyndigheten

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

2

Dagens Juridik

Domstolen: Krav på handskakning strider mot religionsfriheten:
Domstolen: Krav på handskakning strider mot religionsfriheten Dagens Juridik

2

STIM

”Spännande utveckling kring upphovsrätten”:
Spännande utveckling kring upphovsrätten | Stim

2

PRV

Sverige på rekordnivå – näst flest patentansökningar i världen:
Sverige på rekordnivå – näst flest patentansökningar i världen |
Patent- och registreringsverket (tt.se)
Läs mer om patent här: Idag skrivs historia - sista hindret borta
för ett enhetligt patent | Patent- och registreringsverket

2

Dagens Juridik

19 000 unga kallas till mönstring – 6 000 kommer skrivas in:
19 000 unga kallas till mönstring - 6 000 kommer skrivas in Dagens Juridik

2

Polisen

Vad gäller vid demonstrationer – frågor och svar:
Demonstrationer | Polismyndigheten (polisen.se)

3

Regeringen

Viktigare lagar och förordningar inför halvårsskiftet 2022:
Viktigare lagar och förordningar inför halvårsskiftet 2022 Regeringen.se
Läs även här:
Här är sommarens nya lagar - Brottsförebyggande rådet (bra.se)
och här: Nya lagar inom Justitiedepartementets områden den 1
augusti 2022 - Regeringen.se

Brå

Nya mobilregler i skolan – en av flera nya lagar:
Nya mobilregler i skolan – en av flera nya lagar (msn.com)
Svensk
Se lagtexten här (kap 5:4: SFS2022-940.pdf
Författningssamling (svenskforfattningssamling.se)

3

TT Nyhetsbyrån

3

Lagen.nu

© Ralf Marek 2022-08-01

Exempel på nya lagar (tobaksskatt och alkholskatt) samt
tillhörande förordningar:
Lag (2022:155) om tobaksskatt | Lagen.nu
Förordning (2022:182) om tobaksskatt | Lagen.nu
Lag (2022:156) om alkoholskatt | Lagen.nu
Förordning (2022:183) om alkoholskatt | Lagen.nu
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3

Riksdagen

Vilande grundlagsändringar:
Vilande grundlagsändringar - Riksdagen

3

Regeringen

Regeringen föreslår flera lagändringar för att skapa mer studiero i
skolan: Regeringen föreslår flera lagändringar för att skapa mer
studiero i skolan - Regeringen.se

3

Skolverket

Hedersförtryck blir ett eget brott första juni:
Hedersförtryck blir ett eget brott första juni - Hedersförtryck
(hedersfortryck.se)

3

Riksdagen

Brottet hedersförtryck ska införas i brottsbalken:
Ett särskilt brott för hedersförtryck Justitieutskottets Betänkande
2021/22:JuU17 - Riksdagen

3

Dagens Juridik

Riksdagen säger ja till ny terroristbrottslag:
Riksdagen säger ja till ny terroristbrottslag - Dagens Juridik

3

Dagens Juridik

Vad gäller för lagar om Sverige kommer i krig?
"När den här juridiken aktiveras sker en radikal omställning av
hela samhället" - Dagens Juridik

3

Transportstyrelsen

Transportstyrelsen har särskild sida för den som flyger drönare:
Drönarsidan (transportstyrelsen.se)
Läs även här: Spridningstillstånd | Lantmäteriet (lantmateriet.se)

Lantmäteriet

Nya regler för vattenskoter: Vattenskoter - Kustbevakningen
Läs även här: Förarbevis för vattenskoter från 1 maj - Båtliv Svenska Båtunionen Medlemstidning för Svenska Båtunionen (batliv.se)

3

Kustbevakningen

3

Jordbruksverket

Alla katter ska märkas och registreras från januari 2023:
Märkning och registrering av katter - Jordbruksverket.se

3

Riksdagen

Nya lagen om företagsrekonstruktion (2022:964) träder i kraft
2022-08-01. Läs mer här:
Nya rekonstruktionslagen - Rekonstruktionsgruppen

Lagen.nu
Rekonstruktionsgruppen
Regeringen

En ny lag om företagsrekonstruktion Civilutskottets Betänkande
2021/22:CU22 - Riksdagen
Andra chans för krisande företag – En ny lag om
företagsrekonstruktion | lagen.nu
Lag (2022:964) om företagsrekonstruktion Svensk
författningssamling 2022:2022:964 - Riksdagen
En ny lag om företagsrekonstruktion - Regeringen.se
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3

Regeringen
Dagens Juridik

Regeringen vill förbjuda oregistrerade kontantkort: Regeringen
vill förbjuda oregistrerade kontantkort - Regeringen.se
Läs även här: Anonyma kontantkort förbjuds när ny lag träder
ikraft - Dagens Juridik

3

Regeringen

Regeringen föreslår åtgärder mot bedrägerier vid fakturaköp:
Regeringen föreslår åtgärder mot bedrägerier vid fakturaköp Regeringen.se

3

Regeringen

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss om mer
differentierat strandskydd: Regeringen har beslutat om en
lagrådsremiss om mer differentierat strandskydd - Regeringen.se

3

Regeringen

Utredare föreslår nytt brott om deltagande i en
terroristorganisation: Utredare föreslår nytt brott om deltagande i
en terroristorganisation - Regeringen.se

3

Regeringen

Regeringen skärper synen på sexualbrott:
Regeringen skärper synen på sexualbrott - Regeringen.se

3

Regeringen

Skärpt syn på våldtäkt och andra sexuella kränkningar: Skärpt
syn på våldtäkt och andra sexuella kränkningar - Regeringen.se

3

Regeringen

Skärpt straff för gravfridsbrott:
Skärpt straff för gravfridsbrott - Regeringen.se

3

Regeringen

Ett modernare straffrättsligt skydd mot hemfridsbrott och olaga
intrång: Ett modernare straffrättsligt skydd mot hemfridsbrott och
olaga intrång - Regeringen.se

3

Regeringen

Förbättrade möjligheter att ändra kön:
Förbättrade möjligheter att ändra kön - Regeringen.se

3

Riksdagen

Utskottsförslag mot det sk skuggsamhället:
65882A5C-0933-44FD-969D-8ED5C975A333 (riksdagen.se)

3

Regeringen

Privatkopieringsersättningen i framtiden:
Privatkopieringsersättningen i framtiden - Regeringen.se

3

Dagens Juridik

Slopade sekretessregler för att fler ska dömas för penningtvätt:
Slopade sekretessregler för att fler ska dömas för penningtvätt Dagens Juridik

3

Riksdagen

Flera uppmaningar till regeringen om unga lagöverträdare:
Unga lagöverträdare Justitieutskottets Betänkande
2021/22:JuU27 - Riksdagen

3

Riksdagen

Ja till tillträdesförbud på badanläggningar och bibliotek:
Tillträdesförbud till badanläggningar och bibliotek
Justitieutskottets Betänkande 2021/22:JuU18 - Riksdagen
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3

Domstolsverket

Lagen om vård av unga, LVU: Lagen om vård av unga, LVU –
ett dubbelsidigt mynt | Domarbloggen

3

Regeringen

Ett utvidgat utreseförbud för barn:
Ett utvidgat utreseförbud för barn - Regeringen.se

3

Altinget

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

4

Nämndemännens
Riksförbund

Vägledande handlingsregler
för ett professionellt uppträdande i rättssalen:
undertecknade_handlingsregler_jan_2021.pdf (nmrf.se)

4

Domstolsverket

En stärkt rättsprocess och en ökad lagföring:
En stärkt rättsprocess och en ökad lagföring | Domarbloggen

4

Domstolsverket

Trygg och säker förhandling – det här är rättens verktyg: Trygg
och säker förhandling - det här är rättens verktyg | Domarbloggen

4

Regeringen

Snabbare lagföring av brott:
Snabbare lagföring av brott - Regeringen.se
Läs även här: Snabbare lagföring av brott - Regeringen.se
och här: Regeringen vill se "snabbare lagföring" i hela landet Dagens Juridik

Dagens Juridik

4

Domstolsverket

Rekord för videokonferenser i domstolarna:
Rekord för videokonferenser i domstolarna - Domstolsverket

4

NWT

”Tillgodose barns rättigheter i rättsprocessen”:
Tillgodose barns rättigheter i rättsprocessen - NWT

4

Domstolsverket

Att jobba som beredningsjurist:
https://www.domarbloggen.se/att-jobba-som-beredningsjurist-pasodertorns-tingsratt/

4

Dagens Juridik

Exempel på rättegångsfel: HD: Rättegångsfel när tingsnotarie
avgjorde sexköpsmål - Dagens Juridik

4

Domstolsverket

Exempel på stämningsansökan
- dokumentet kan laddas ned och läsas i sin helhet här:
Malmo-TR-B-5917-22-Aktbil-63.pdf (samnytt.se)

4

Dagens Juridik

Docent om Anom-bevisningen: ”Åtgärderna har varit olagliga”:
Docent om Anom-bevisningen: "Åtgärderna har varit olagliga" Dagens Juridik

4

Regeringen

Förslag att införa ett system med kronvittnen och stärka skyddet
för vittnen: Fler åtgärder för ett tryggare Sverige - Regeringen.se
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4

Advokatsamfundet

Kritiserat kronvittnesförslag godkänt av riksdagen:
Advokatsamfundet - Kronvittnesförslag godkänt av riksdagen

4

Dagens Juridik

Riksdagen säger ja till lindrigare straff för kronvittnen: Riksdagen
säger ja till lindrigare straff för kronvittnen - Dagens Juridik

4

Dagens Juridik

Advokatsamfundet varnar: Risker med bevistalan i fler fall:
Advokatsamfundet varnar: Risker med bevistalan i fler fall Dagens Juridik

4

Brottsofferjouren

Tidigt stöd till vittnen blir verklighet:
Tidigt stöd till vittnen blir verklighet - BOJ (brottsofferjouren.se)

4

Riksåklagaren

Åklagare svarar på ungdomars frågor:
Åklagare svarar på ungdomars frågor (aklagare.se)
Utbildningsmaterial:
Utbildningsmaterial för gymnasiet (aklagare.se)

4

Domstolsverket

Hur porträtteras försvarsadvokater i kulturen?: Hur porträtteras
försvarsadvokater i kulturen? Del 2 av 3 | Domarbloggen

4

Dagens Juridik

1200 barn och unga häktas varje år – många mår psykiskt dåligt:
1200 barn och unga häktas varje år - många mår psykiskt dåligt Dagens Juridik

4

Regeringen

Nya uppgifter om den tilltalades ålder i straffprocessen:
Nya uppgifter om den tilltalades ålder i straffprocessen Regeringen.se

4

Samnytt

Om migrationsdomstolar: Migrationsdomare: Så kan
nämndemän vara skiljaktiga » Samnytt

5

JO

Kritik mot lagmannen vid en tingsrätt för att ha tagit in fotografier
på den tilltalade: JO-beslut

5

Dagens Juridik

Polisen förhörde 16-åring i matbutik – kritiseras av JO: Polisen
förhörde 16-åring i matbutik - kritiseras av JO - Dagens Juridik

5

Dagens Juridik

Gymnasieskola visiterade elever – får JO-kritik:
Gymnasieskola visiterade elever - får JO-kritik - Dagens Juridik

5

Dagens Juridik

Målsägande fick inte tala finska – Polismyndigheten får JO-kritik:
Målsägande fick inte tala finska – Polismyndigheten får JO-kritik Dagens Juridik

5

Dagens Juridik

Rektor förbjöd förälder att besöka skolan – kritiseras av JO:
Rektor förbjöd förälder att besöka skolan - kritiseras av JO Dagens Juridik
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5

Dagens Juridik

Universitet tillrättavisade student efter debattartiklar – får JOkritik: Universitet tillrättavisade student efter debattartiklar - får
JO-kritik - Dagens Juridik

5

Dagens Juridik

13-åring pekade finger åt poliser – omhändertogs utan laglig
grund: 13-åring pekade finger åt poliser - omhändertogs utan
laglig grund - Dagens Juridik

5

JK

Staten skadeståndsskyldig med anledning av polisens
verkställighet av kroppsvisitation:
Justitiekanslern - 2020/7244 (jk.se)

5

Samnytt

Hovrättsdom: ”Transkillar har inte rätt att byta om hos de riktiga
tjejerna”. Läs domen här:
Svea-HR-FT-1033-20-Dom-2022-03-31.pdf (samnytt.se)

5

Lag & Avtal

Hen-vägran kan kosta yrkeslegitimation: Hen-vägran kan kosta
yrkeslegitimation | Lag & Avtal (lag-avtal.se)

5

Domstolsverket

Dom i mål om serveringstillstånd:
Dom i mål om serveringstillstånd - Sveriges Domstolar

5

Tidningen
Näringslivet

Här är turerna i Sveriges längsta gruvkonflikt: Här är turerna i
Sveriges längsta gruvkonflikt | Tidningen Näringslivet (tn.se)
Läs även här: Beowulf om beslutet: Oacceptabelt lång tid |
Tidningen Näringslivet (tn.se)

5

Tidningen
Näringslivet
Regeringen

Grönt ljus för Kallak-gruvan:
Grönt ljus för Kallak-gruvan – ”Vi är lättade idag” | Tidningen
Näringslivet (tn.se)
Läs även här: Regeringen beviljar bearbetningskoncession för
Kallak K nr 1 - Regeringen.se

5

Svenska Kraft

Exempel på dom från Mark och Miljödomstolen:
dom-mmd-13-april-2022.pdf (svk.se)

5

Altinget

Utredning om jakt- och fiskerätt ökar spänningar mellan samer
och jägare: Utredning om jakt- och fiskerätt ökar spänningar
mellan samer och jägare - Altinget - Allt om politik: altinget.se

5

Dagens Juridik

DEBATT: ”För fattig för rättvisa”:
DEBATT: "För fattig för rättvisa" - Dagens Juridik

5

Dagens Juridik

19 000 unga kallas till mönstring – 6 000 kommer skrivas in:
19 000 unga kallas till mönstring - 6 000 kommer skrivas in Dagens Juridik
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5

Dagens Juridik

Inget fusk på körkortsprov – trots dold hörlur i örat: Inget fusk på
körkortsprov - trots dold hörlur i örat - Dagens Juridik

5

Regeringen

In- och utpasseringskontroller vid högskoleprovet: In- och
utpasseringskontroller vid högskoleprovet - Regeringen.se

5

Nya Tider

Mediernas Etiknämnd klandrar Nya Tider för att ha brutit mot god
publicistisk sed: Mediernas Etiknämnd klandrar Nya Tider för
missaktande formulering - NyaTider.se

5

Patent- och
Svenska Akademien får inte framgång i domstol i mål om
marknadsdomstolen klassikerskydd för vissa äldre diktverk: Svenska Akademien får

inte framgång i domstol i mål om klassikerskydd för vissa äldre
diktverk - Patent- och marknadsdomstolen vid Stockholms
tingsrätt

5

Samnytt

Nättidningen Samnytt klandras av Mediernas etiknämnd för flera
artiklar: Samnytt klandras av Mediernas etiknämnd för flera
artiklar » Samnytt

6

Regeringen

Utredning lämnar förslag som ska stärka skyddet för barns
familjeliv: Utredning lämnar förslag som ska stärka skyddet för
barns familjeliv - Regeringen.se

RFSL

Läs här: Alla tiders föräldraskap - Regeringen.se
Och här: "Vi behöver en familjelagstiftning som inte pekar ut
vissa familjer som sämre än andra" - RFSL : RFSL
6

Wikipedia
Lagen.nu
RFSU

Svensk abortlag diskuteras ibland – här en bra översikt:
Abort i Sverige – Wikipedia
Läs även här: Abort – Wikipedia
och här: Abortlag (1974:595) | Lagen.nu
samt här: Aborträtten i Sverige – det säger lagen (rfsu.se)

6

Socialstyrelsen

Aborterna fortsätter att minska:
Aborterna fortsätter att minska - allt fler medicinska aborter
avslutas i hemmet - Socialstyrelsen

6

Dagens Juridik

Lät 17-årig son gifta sig – nu döms föräldrarna för
barnäktenskapsbrott: Lät 17-årig son gifta sig - nu döms
föräldrarna för barnäktenskapsbrott - Dagens Juridik

6

Dagens Juridik

Utreseförbud för 16-åring står fast – risk för barnäktenskap:
Utreseförbud för 16-åring står fast - risk för barnäktenskap Dagens Juridik

6

RFSL

Föräldraskap erkänns när samkönade par flyttar till Sverige:
Föräldraskap erkänns när samkönade par flyttar till Sverige RFSL : RFSL
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5

Myndigheten för
familjerätt och
föräldraskapsstöd

Nya allmänna råd om internationell adoption börjar gälla
från 1 juni: Nya allmänna råd om internationell adoption börjar
gälla från 1 juni - Startsida (mfof.se)

6

Högsta Domstolen

HD: Kvinnor utan sexuellt samliv var sambor i lagens mening:
Relationen mellan två kvinnor var sådan att ett parförhållande
enligt sambolagen förelåg - Högsta domstolen

6

Högsta domstolen

När kan man få en god man?:
När kan man få en god man? - Högsta domstolen

7

Högsta domstolen

Gåvor gick åter när en förälder gav dem till sitt ena barn för att
det andra barnet inte skulle kunna få ut sin laglott: Gåvor gick
åter när en förälder gav dem till sitt ena barn för att det andra
barnet inte skulle kunna få ut sin laglott - Högsta domstolen

7

Dagens Juridik

Gåvor på 1,4 miljoner likställt med testamente – ville göra
särkullbarn arvlös: Gåvor på 1,4 miljoner likställt med
testamente - ville göra särkullbarn arvlös - Dagens Juridik

7

Hem & Hyra

Kan man testamentera sin hyresrätt? Göteborgare försökte
testamentera sitt hyreskontrakt - Hem & Hyra (hemhyra.se)

7

Lexly (annons)

Vad hjälper ett testamente som ingen hittar? :
Vad hjälper ett testamente som ingen hittar? (2022) - Lexly.se

7

Bankföreningen

”Inför ett register för framtidsfullmakter”:
Inför ett register för framtidsfullmakter | Swedishbankers

7

Allmänna arvsfonden Frågor och svar om den nya Arvsfondslagen:
Lagen.nu

Frågor och svar om ny lag - Allmänna arvsfonden
Läs även här:
Lag (2021:401) om Allmänna arvsfonden | Lagen.nu

7

Familjens Jurist

De största misstagen du gör vid en bouppteckning:
Juristen: de största misstagen du gör vid en bouppteckning |
Familjens Jurist i Sverige AB (mynewsdesk.com)

7

Riksdagen

Nya regler för organdonation: Nya regler för organdonation
Socialutskottets Betänkande 2021/22:SoU26 - Riksdagen

7

Socialstyrelsen

Lagändring kan möjliggöra fler organdonationer:
Lagändring kan möjliggöra fler organdonationer - Socialstyrelsen

7

Läkartidningen

Kvinna dödförklarades av misstag:
Kvinna dödförklarades av misstag (lakartidningen.se)

7

SCB

Prisbasbeloppet för 2023 blir 52 500 kr: Prisbasbeloppet för år
2023 (scb.se)
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8

Visma (annons)

Om digital signatur i lagstiftningen: Digital signatur i
lagstiftningen – överblick över olika nivåer | Visma Sign

8

Hogia (annons)

Många e-signeringsleverantörer kan inte bevisa att de uppfyller
lagkraven: ANNONS: Många e-signeringsleverantörer kan inte
bevisa att de uppfyller lagkraven (di.se)

8

Bolagsverket

Elektroniska underskrifter:
Elektroniska underskrifter – Bolagsverket
Läs även här: Visma Sign | Digital Signatur | Enkelt, Säkert,
Effektivt

Visma

8

Konsumenternas

Har du tackat ja till ett avtal på telefon?
Har du tackat ja till ett avtal på telefon? | Konsumenternas
Läs även här: Har du tackat ja till ett avtal på telefon? |
Energimarknadsbyrån (energimarknadsbyran.se)

9

Riksdagen

Nya regler ska ge ett modernare konsumentskydd (CU19):
Ett moderniserat konsumentskydd Civilutskottets Betänkande
2021/22:CU19 - Riksdagen

9

Svensk Handel

Nya konsumentköplagen trädde i kraft i maj 2022 – läs mer här:
Vägledning i nya konsumentköplagen - Svensk Handel

9

Dagens Juridik

Ny konsumentköplag med med bättre villkor träder i kraft:
Ny konsumentköplag med med bättre villkor träder i kraft Dagens Juridik

9

Riksdagen

Ja till en ny konsumentköplag: En ny konsumentköplag
Civilutskottets Betänkande 2021/22:CU3 - Riksdagen
Nya lagen: Konsumentköplag (2022:260) Svensk
författningssamling 2022:2022:260 - Riksdagen

9

MSN
Konsumentverket

Nya lagen: Ny konsumentköplag från 1 maj 2022 – tryggare att
köpa begagnad bil (msn.com)
Läs även här: Bättre villkor för konsumenterna med ny lagNy
sida | Konsumentverket

9

Regeringen

Ett moderniserat konsumentskydd (proposition): Ett moderniserat
konsumentskydd - Regeringen.se

9

Konsumentverket

Stärkt konsumentskydd för konsumenter som luras på pengar via
bankbedrägerier:
Ny sidaKO har ordet: Stärkt konsumentskydd för konsumenter
som luras på pengar via bankbedrägerier. | Konsumentverket
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9

Svensk Handel

Nya konsumenträttsliga regler:
Nya konsumentsrättsliga regler - Svensk Handel

9

Konsumentverket

Stärkt konsumentskydd för konsumenter som luras på pengar via
bankbedrägerier: https://www.konsumentverket.se/aktuellt/kohar-ordet/2022/ko-har-ordet-starkt-konsumentskydd-forkonsumenter-som-luras-pa-pengar-via-bankbedragerier/

9

Konsumentverket

Stora konsumenträttsliga brister på sajter som använder
dropshipping: Stora konsumenträttsliga brister på sajter som
använder dropshipping | Konsumentverket

9

Sveriges
Konsumenter

Flyg vs tåg: Så olika är dina rättigheter: Flyg vs tåg: Så olika är
dina rättigheter - Sveriges Konsumenter - Sveriges Konsumenter

10 Fastighetstidningen

”Välkomnar statligt register för bostadsrätter”: Välkomnar statligt
register för bostadsrätter – Fastighetstidningen
Läs även här: Ett register för alla bostadsrätter - Regeringen.se

Regeringen

10 Riksdagen

Tryggare bostadsrätt: Tryggare bostadsrätt Civilutskottets
Betänkande 2021/22:CU24 - Riksdagen

10 Dagens Juridik

Vad får man göra med en bostadsrätt?: Lexnova Analyserar:
Vad får man göra med en bostadsrätt? - Dagens Juridik

10 Regeringen

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

10 Dagens Juridik

Son får ta över kontrakt på lägenhet efter moderns död: Son får
ta över kontrakt på lägenhet efter moderns död - Dagens Juridik

10 Dagens Juridik

”Provbodde” med flickvän – döms för folkbokföringsbrott:
"Provbodde" med flickvän - döms för folkbokföringsbrott - Dagens
Juridik

10 Dagens Juridik

Man som inte bor i sin hyreslägenhet förlorar den:
Man som inte bor i sin hyreslägenhet förlorar den - Dagens
Juridik

10 Dagens Juridik

Man förlorar sin lägenhet efter hög musik, fylla och bråk:
Man förlorar sin lägenhet efter hög musik, fylla och bråk - Dagens
Juridik

10 Mäklarsamfundet

Om ”lockpriser” i fastighetsaffärer: Ny praxis från Kammarrätten
gällande lockpris | Mäklarsamfundet (maklarsamfundet.se)

10 Mäklarsamfundet

Läs ”En vägledning för banker och fastighetsmäklare
i bostadsbytesprocessen” : PowerPoint-presentation
(maklarsamfundet.se)
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10 Konsumenternas

Husköpare missar sin undersökningsplikt:
Försäkringsexperten varnar: Husköpare missar sin
undersökningsplikt | Konsumenternas

11 Bankföreningen

Att bli bankkund: Att bli bankkund | Swedishbankers
Läs även om bankärenden för annans räkning:
Bankärenden för annans räkning | Swedishbankers

11 Alttomsmslån

Allt om SMS-lån: SMS lån direkt - Jämför snabblån, ansök och få
svar idag (alltomsmslan.se)

12 Hem & Hyra

Om skuldsättning: Kenneths lån på 3 000 kronor gav 20 år i skuld
– så drabbas hyresgäster av smålån - Hem & Hyra (hemhyra.se)

12 KFM

Ny e-tjänst för att driva in en skuld eller få någon vräkt: Ny etjänst för att driva in en skuld eller få någon vräkt | Kronofogden

12 KFM

Vart trettonde barn har föräldrar med skulder hos Kronofogden:
Vart trettonde barn har föräldrar med skulder hos Kronofogden |
Kronofogden

12 Dagens Juridik

Klarna riktar fokus mot unga konsumenter:
Klarna riktar fokus mot unga konsumenter - Dagens Juridik

12 Riksdagen

Nya regler för företagsrekonstruktion:
En ny lag om företagsrekonstruktion Civilutskottets Betänkande
2021/22:CU22 - Riksdagen

13 Försäkringskassan

Socialförsäkringen i siffror 2022:
Socialförsäkringen i siffror 2022 (forsakringskassan.se)

13 Svensk Försäkring

Hälften av alla barn har en barnförsäkring:
Svensk Försäkring (svenskforsakring.se)

13 Avtalat

Ny sajt om tjänstepension och jobb-försäkringar: Om Avtalat

13 Försäkringskassan

Vad händer om du blir sjuk?:
Så funkar det: Vad händer om du blir sjuk? - YouTube

13 Trafikförsäkrings-

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

13 ARN

En försäkringstagare lämnar felaktiga uppgifter:
arenderef.-2021-09060.pdf (arn.se)

13 Regeringen

Regeringsförslag om ”grundlagsskadestånd”: Regeringen föreslår
stärkt skydd för enskildas fri- och rättigheter - Regeringen.se

föreningen
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13 Regeringen

Grundlagsskadestånd – ett rättighetsskydd för enskilda:
Grundlagsskadestånd – ett rättighetsskydd för enskilda Regeringen.se

13 Centrum för rättvisa Riksdagen röstade ja till lag om grundlagsskadestånd:
Centrum för rättvisas rättsfall blir lag – historiskt när riksdagen
röstade ja till lag om grundlagsskadestånd – Centrum för rättvisa
(centrumforrattvisa.se)
13 Brottsoffer-

myndigheten

Lagändringar öppnar upp för höjda skadestånd: Lagändringar
öppnar upp för höjda skadestånd | Brottsoffermyndigheten
Läs även här: Brottsoffers rätt till skadestånd ska stärkas |
Brottsoffermyndigheten

13 Regeringen

Stärkt rätt till skadestånd för brottsoffer:
Stärkt rätt till skadestånd för brottsoffer - Regeringen.se

13 Dagens Juridik

PWC tvingas betala 450 000 i skadestånd efter skatterådgivning:
PWC tvingas betala 450 000 i skadestånd efter skatterådgivning
- Dagens Juridik

13 Tidningen

Astrid Lindgrens värld ansöker om skadestånd: Astrid Lindgrens
värld ansöker om skadestånd | Tidningen Näringslivet (tn.se)

13 Dagens Juridik

Nekas skadestånd efter köp av halt häst:
Nekas skadestånd efter köp av halt häst - Dagens Juridik

14 Dagens Juridik

”Nya LAS – minskad flexibilitet vid visstidsanställning och
inhyrning av personal”: "Nya LAS – minskad flexibilitet vid
visstidsanställning och inhyrning av personal" - Dagens Juridik

Näringslivet

Läs mer om nya LAS här: DEBATT: "Nya LAS – små steg i rätt
riktning" - Dagens Juridik och här: "Flera juridiska frågor hänger i
luften när nya visselblåsarlagen börjar tillämpas i större bolag" Dagens Juridik
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14 Lag & Avtal
Sveriges Åkerier
Riksdagen
Almega
PTK

Några artiklar om ”Nya LAS”:
"Anställningsskyddet sönderfaller i fyra olika kategorier" | Lag &
Avtal (lag-avtal.se)
Nya regler i LAS 2022 – En moderniserad arbetsrätt (akeri.se)
Lag (1982:80) om anställningsskydd Svensk författningssamling
1982:1982:80 t.o.m. SFS 2022:836 - Riksdagen
Förändringar i lagen om anställningsskydd (LAS) (ey.com)
Nya las-regler 2022 - Företagarna (foretagarna.se)
Ålder i LAS som anger rätt att kvarstå i anställning höjs stegvis
från 67 år till 69 år (arbetsgivarverket.se)
Så förändras LAS: det här är vad du behöver känna till
(almega.se)
Trygghetsöverenskommelsen - PTK

14 Tidningen

Las-förslaget klubbat av regeringen: Las-förslaget klubbat av
regeringen | Tidningen Näringslivet (tn.se)

14 Dagens Arbete

Nytt ”Saltsjöbadsavtal”:
Nytt Saltsjöbadsavtal har tecknats - Dagens Arbete

14 Arbetsmiljöverket

Nya ”visselblåsarregler” gäller från 17 juli 2022:
Visselblåsarlagen - Arbetsmiljöverket (av.se)

Näringslivet

Lagen.nu
Regeringen

Lagtexten kan hämtas här: Lag (2021:890) om skydd för
personer som rapporterar om missförhållanden | Lagen.nu
Läs även här: Frågor och svar om stärkt skydd för visselblåsare Regeringen.se

14 Regeringen

45 åtgärder för att knäcka arbetslivskriminaliteten: 45 åtgärder
för att knäcka arbetslivskriminaliteten - Regeringen.se

14 Lag & Avtal

Om handel med anställningsavtal: Legalisera inte handel med
anställningsavtal | Lag & Avtal (lag-avtal.se)

14 Vision

Vad gäller vid krigsplacering?
Krigsplacering - därför blir vissa utvalda — Vision

14 Arbetsdomstolen

Blockad mot ryska fartyg: Meddelade domar - Arbetsdomstolen

14 Lag & Avtal

Timbro-jurister: ”Dags att avskaffa Arbetsdomstolen”:
Timbro-jurister: Dags att avskaffa Arbetsdomstolen | Lag & Avtal
(lag-avtal.se)
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14 Avtalat.se

Ny webbplats: Pension och försäkring via jobbet | Avtalat.se

15 EU-parlamentet

Hur blir länder medlemmar i EU?: Utvidgning: Hur blir länder
medlemmar i EU? | Nyheter | Europaparlamentet

15 Regeringen

Det enhetliga patentsystemet inom EU är på framväxt.
Läs den gamla propositionen:
Ett enhetligt patentskydd i EU - Regeringen.se
Läs mer här: Regeringen tar ytterligare ett steg inför öppnandet
av den enhetliga patentdomstolen i Sverige - Regeringen.se
samt här: Europeisk patentansökan (EP) - PRV

PRV

15 Europeiska rådet

Ukraina och Moldavien får status som kandidatländer:
Europeiska rådet - Consilium (europa.eu)

15 Transportstyrelsen

Mobilitetspaketet - gemensamma regler inom EU:
Mobilitetspaketet - Transportstyrelsen

15 Svenska Yle

Ryssland anklagas för krigsbrott i Ukraina – men vilka är krigets
lagar och varför är de viktiga?:
Ryssland anklagas för krigsbrott i Ukraina – men vilka är krigets
lagar och varför är de viktiga? – Utrikes – svenska.yle.fi

15 Kommerskollegium

Om sanktioner mot Ryssland:
Sanktioner mot Ryssland | Kommerskollegium
Läs även här: Beslut om undantag från sanktioner strikt juridiska |
Kommerskollegium

15 Migrationsverket

Nya regler för arbetstillstånd från den 1 juni: Nya regler för
arbetstillstånd från den 1 juni - Migrationsverket

16 Dagens Juridik

Svensk förundersökning inledd om misstänkta krigsbrott i
Ukraina: Svensk förundersökning inledd om misstänkta
krigsbrott i Ukraina - Dagens Juridik

16 Domstolsverket

Tingsrättsdom om mordförsök med mera: Kalmar-TR-B-1278-22Dom-2022-07-11.pdf (samnytt.se)

16 Dagens Juridik

Lärare frias i hovrätten – ofredade inte elev sexuellt: Lärare frias
i hovrätten – ofredade inte elev sexuellt - Dagens Juridik

16 Dagens Juridik

Ömsesidigt sex mellan tonåringar friar åtalad pojke: Ömsesidigt
sex mellan tonåringar friar åtalad pojke - Dagens Juridik

16 Dagens Juridik

Pojke döms till ungdomsvård för skolattacken i Kristianstad:
Pojke döms till ungdomsvård för skolattacken i Kristianstad Dagens Juridik
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16 Dagens Juridik

18-åring åtalas för skolattacken i Malmö – dödade två lärare:
18-åring åtalas för skolattacken i Malmö - dödade två lärare Dagens Juridik

16 Dagens Juridik

Flicka frias efter skolgårdsbråk – agerade i nödvärnsexcess:
Flicka frias efter skolgårdsbråk – agerade i nödvärnsexcess Dagens Juridik

16 Dagens Juridik

Klottrare döms till fängelse – och får betala stora skadestånd:
Klottrare döms till fängelse - och får betala stora skadestånd Dagens Juridik

16 Dagens Juridik

Nödvärn när husägare skallade hotfull och högljudd tonårspojke:
Nödvärn när husägare skallade hotfull och högljudd tonårspojke Dagens Juridik

16 Dagens Juridik

20-åring beviljas resning – fel att utfärda ordningsbot: 20-åring
beviljas resning - fel att utfärda ordningsbot - Dagens Juridik

16 Dagens Juridik

Flytta ölburk från väg till gräsyta inte brottsligt – 19-åring frias:
Flytta ölburk från väg till gräsyta inte brottsligt - 19-åring frias￼ Dagens Juridik

16 Dagens Juridik

Om Macciarni-domen: Macchiarini frias från flera av
åtalspunkterna - döms till villkorlig dom - Dagens Juridik

Riksåklagaren

Läs även här: Överklagande till hovrätten i uppmärksammat mål
om syntetiska luftstrupar (aklagare.se)
16 Dagens Medicin

Artiklar om Macchiarini-fallet:
Paolo Macchiarini - Dagens Medicin

16 Domstolsverket

Iranier får livstid för folkrättsbrott: Iransk medborgare döms till
livstids fängelse för avrättningar av politiska fångar i Iran 1988 Sveriges Domstolar
Läs även här: 61-åring döms till livstid för folkrättsbrott och mord i
Iran 1988 - Dagens Juridik

Dagens Juridik

16 Dagens Juridik

Nya vittnen ska höras om uppmärksammad kaffestöld hos
Polisen: Nya vittnen ska höras om uppmärksammad kaffestöld
hos Polisen - Dagens Juridik

16 MSN

Debattören Cissi Wallin frias från anklagelsen om grovt förtal av
en tryckfrihetsjury:
Cissi Wallin frias av tryckfrihetsjuryn (msn.com)
Läs även här: Tryckfrihetsjuryn friar Cissi Wallin från förtalsåtalet
- Dagens Juridik

Dagens Juridik

16 Domstolsverket
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16 Dagens Juridik

Grävde ned sin döda mor bakom huset – bröt mot griftefriden:
Grävde ned sin döda mor bakom huset - bröt mot griftefriden Dagens Juridik

16 Norstedts Juridik

Brottmålsadvokat döms för grovt skyddande av brottsling:
Brottmålsadvokat döms för grovt skyddande av brottsling (nj.se)

InfoTorg Juridik

Läs även här: InfoTorg Juridik - Advokater åtalas för allvarliga
brott
16 Norstedts Juridik

30-åring drev drogsajten Flugsvamp – får långt fängelsestraff: 30åring drev drogsajten Flugsvamp – får långt fängelsestraff (nj.se)

17 SÄPO

Redovisning av hemliga tvångsmedel 2021:
Redovisning av hemliga tvångsmedel 2021 - Säkerhetspolisen
(sakerhetspolisen.se)

17 Regeringen

2021 års redovisning om resultaten av den
myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad
brottslighet: Högsta antalet utdömda fängelseår sedan
myndighetsgemensam satsning mot organiserad brottslighet
inleddes - Regeringen.se
Läs även här: Fler utdömda fängelseår än någonsin under 2021 Dagens Juridik

Dagens Juridik

17 Polisen

Över 2000 fängelseår – resultat från info i krypterade appar:
Över 2000 fängelseår – resultat från info i krypterade appar |
Polismyndigheten (polisen.se)

17 Dagens Juridik

Information från knäckta chattar har lett till 2000 utdömda
fängelseår: Information från knäckta chattar har lett till 2000
utdömda fängelseår - Dagens Juridik

17 Dagens Juridik

Brå ska analysera hur unga involveras i kriminella nätverk:
Brå ska analysera hur unga involveras i kriminella nätverk Dagens Juridik

17 Brå

Publikationer från Brå:
Nytt från Brå - Brottsförebyggande rådet (bra.se)

17 Dagens Juridik

Brå: Kommuner och regioner upptäcker inte välfärdsbrotten:
Brå: Kommuner och regioner upptäcker inte välfärdsbrotten Dagens Juridik

17 Socialstyrelsen

Hög återfallsfrekvens bland unga som lagförs för narkotikabrott:
Hög återfallsfrekvens bland unga som lagförs för narkotikabrott Socialstyrelsen

17 Dagens Juridik

Nu blir det lättare att utvisa dömda:
Klart: Nu blir det lättare att utvisa dömda - Dagens Juridik
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17 Regeringen

Ökad kontroll av den som avtjänar ett fängelsestraff med fotboja:
Ökad kontroll av den som avtjänar ett fängelsestraff med fotboja Regeringen.se

17 Kriminalvården

Fler kan få fotboja vid korta fängelsestraff: Fler kan få fotboja vid
korta fängelsestraff | Kriminalvården (kriminalvarden.se)

17 Sveriges Radio

Över 260 rymningar från ungdomshem i år: Över 260 rymningar
från ungdomshem i år - Nyheter (Ekot) | Sveriges Radio

Riksdagen

Läs även här: Rymningar från Sis-hem Skriftlig fråga
2020/21:2982 Ulrika Heindorff (M) - Riksdagen
17 Regeringen
Dagens Juridik

Ökade möjligheter för polisen att för Kronofogdemyndighetens
räkning ta egendom från kriminella: Proposition ger ökade
möjligheter för polisen att för Kronofogdemyndighetens räkning ta
egendom från kriminella - Regeringen.se
Läs även här: Förslag: Utmätning av egendom ska kunna ske
omedelbart av polisen - Dagens Juridik

17 Nya Tider

Kampen mot bidragsbrotten – ny statlig utbetalningsmyndighet
inrättas: Kampen mot bidragsbrotten – ny statlig
utbetalningsmyndighet inrättas - NyaTider.se

17 Regeringen

Lagförslag ska stoppa illegala trafikskolor och provfusk:
Lagförslag ska stoppa illegala trafikskolor och provfusk Regeringen.se

17 Dagens Juridik

Diskussionsartikel om DNA-bevisning: "Senaste DNA-tekniken en stor Svarte Petter i våra rättssalar" - Dagens Juridik

17 Dagens Juridik

Kränkningsersättningen vid barnfridsbrott sätts till 10 000 kronor:
Kränkningsersättningen vid barnfridsbrott sätts till 10 000 kronor Dagens Juridik

17 Polistidningen

DO utreder antagning till polisutbildningen:
DO utreder antagning till polisutbildningen - Polistidningen

17 Polisen

Hur blir man polis? Bli polis | Polismyndigheten (polisen.se)

17 Domstolsverket

Polisarbete i fiktion och verklighet (Domarbloggen):
Del 1: Hur verkliga är deckare och kriminalare egentligen? Del 1
av 3 | Domarbloggen
och del 2: Hur porträtteras försvarsadvokater i kulturen? Del 2 av
3 | Domarbloggen)
samt del 3: Polisarbetet i fiktionen – vad är sant och vad är dikt?
Del 3 av 3 | Domarbloggen
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17 Domstolsverket

Särskild utskrivningsprövning vid rättspsykiatrisk vård – vad
innebär det?: Särskild utskrivningsprövning vid rättspsykiatrisk
vård – vad innebär det? | Domarbloggen

17 Regeringen

Slopade sekretessregler för att fler ska dömas för penningtvätt:
Slopade sekretessregler för att fler ska dömas för penningtvätt Regeringen.se

17 Brottsoffer-

Informationskampanj om hedersrelaterat våld och förtryck:
Informationskampanj om hedersrelaterat våld och förtryck |
Brottsoffermyndigheten

17 Ekobrotts-

Kraftig ökning av brottslighet kopplat till införsel och försäljning av
hundar: Kraftig ökning av brottslighet kopplat till införsel och
försäljning av hundar | Ekobrottsmyndigheten

17 Polisen

Utvärdering av ordningsläget i fotbollen:
Utvärdering av ordningsläget i fotbollen efter tio omgångar |
Polismyndigheten (polisen.se)

17 Rättsmedicinal-

Vad är ett rättsintyg?: Rättsintyg - Rättsmedicinalverket (rmv.se)
Läs även här: Broschyr-vägledning_webb.pdf (rmv.se)

17 Polisen

Vad menas med ”hatbrott”?:
Hatbrott | Polismyndigheten (polisen.se)

myndigheten

myndigheten

verket

Wikipedia
Brå

Läs även här: Hatbrott – Wikipedia
Samt här: Hatbrottsstatistik - Brottsförebyggande rådet (bra.se)

17 Riksdagen

Möjlighet till lindrigare straff för så kallade kronvittnen:
En stärkt rättsprocess och en ökad lagföring Justitieutskottets
Betänkande 2021/22:JuU35 - Riksdagen

17 Fokus

Paragrafen som får våldsbrotten att skena:
Paragrafen som får våldsbrotten att skena - Fokus
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