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Nyhetsbrev                PRIVATJURIDIK 
Nr 75              (2021-08-10)  
 
 

Kap     Källa      Innehåll 

   

0 Dagens Näringsliv 
 
Pengalabbet 

Ny spelsajt ska lära barn privatekonomi:   Ny spelsajt ska lära 
barn privatekonomi | DagensNaringsliv.se 
 
Läs även här:  Pengalabbet 

0 Regeringen 10-årig grundskola:  En tioårig grundskola – Införandet av en ny 
årskurs 1 i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och 
sameskolan - Regeringen.se 

0 Cetis 
 
Skolverket 

Om ämnesbetyg för gymnasiet: Om ämnesbetyg på gymnasiet - 
Nyhetsbrev - Teknikundervisning i skolan - nr 2 april 2021 - 
CETIS (liu.se) 
Läs även här: Nya ämnesbetygsreformen - Skolverket 

0 Skolverket 
 
Läraren.se 

Regeländringar i skolan vid halvårsskiftet:  Aktuella 
regeländringar - Skolverket 
Läs även här: Nya skollagarna som gäller från 1 juli | Läraren 
(lararen.se) 

0 Läraren.se Skolstatistiken åter offentlig:   
Skolstatistiken återigen offentlig hos Skolverket – sök här på 
betyg m.m. | Läraren (lararen.se) 

0 Skolinspektionen Skolinspektionen har granskat rektorers arbete med att leda 
arbetet med kvalitetssäkring och val av läromedel liksom med 
vilken kvalitet lärare kvalitetssäkrar och väljer läromedel. 
Kvalitetssäkring och val av läromedel (skolinspektionen.se) 

1 Nya Tider Utredning om folkbokföringen duckar de viktigaste frågorna: 
Utredning om folkbokföringen duckar de viktigaste frågorna 
(nyatider.nu) 

1 Bulletin Heidbrink frågar sig vad man ska med en konstitution till om man 
inte följer den: Heidbrink: Regeringen struntar i grundlagen av 
bekvämlighetsskäl (bulletin.nu) 
Läs även här: DEBATT: Grundlagen är som en osäkrad 
handgranat (bulletin.nu) 

1 MSN Dna-släktforskning saknar stöd i lagen:  Dna-släktforskning 
saknar stöd i lagen – 20-tal fall i kö (msn.com) 

https://www.dagensnaringsliv.se/20210325/205212/ny-spelsajt-ska-lara-barn-privatekonomi
https://www.dagensnaringsliv.se/20210325/205212/ny-spelsajt-ska-lara-barn-privatekonomi
https://pengalabbet.se/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2021/05/sou-202133/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2021/05/sou-202133/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2021/05/sou-202133/
https://liu.se/cetis/nyhetsbrev/2021-2-om-amnesbetyg-gy.shtml
https://liu.se/cetis/nyhetsbrev/2021-2-om-amnesbetyg-gy.shtml
https://liu.se/cetis/nyhetsbrev/2021-2-om-amnesbetyg-gy.shtml
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/aktuella-forandringar-pa-gymnasial-niva/nya-amnesbetygsreformen
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/aktuella-regelandringar?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=Skolverkets%20nyhetsbrev#h-1juli2021
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/aktuella-regelandringar?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=Skolverkets%20nyhetsbrev#h-1juli2021
https://www.lararen.se/nyheter/skollagen/nya-skollagarna-som-galler-fran-1-juli
https://www.lararen.se/nyheter/skollagen/nya-skollagarna-som-galler-fran-1-juli
https://www.lararen.se/nyheter/betyg/nu-tands-betygsstatistiken-igen
https://www.lararen.se/nyheter/betyg/nu-tands-betygsstatistiken-igen
https://www.skolinspektionen.se/beslut-rapporter-statistik/publikationer/kvalitetsgranskning/2021/kvalitetssakring-och-val-av-laromedel/
https://www.nyatider.nu/utredning-om-folkbokforingen-duckar-de-viktigaste-fragorna/
https://www.nyatider.nu/utredning-om-folkbokforingen-duckar-de-viktigaste-fragorna/
https://bulletin.nu/heidbrink-regeringen-struntar-i-grundlagen-av-bekvamlighetsskal
https://bulletin.nu/heidbrink-regeringen-struntar-i-grundlagen-av-bekvamlighetsskal
https://bulletin.nu/grundlagen-ar-som-en-osakrad-handgranat
https://bulletin.nu/grundlagen-ar-som-en-osakrad-handgranat
https://www.msn.com/sv-se/nyheter/inrikes/dna-sl%c3%a4ktforskning-saknar-st%c3%b6d-i-lagen-%e2%80%93-20-tal-fall-i-k%c3%b6/ar-AAMxgxt?ocid=msedgdhp&pc=U531
https://www.msn.com/sv-se/nyheter/inrikes/dna-sl%c3%a4ktforskning-saknar-st%c3%b6d-i-lagen-%e2%80%93-20-tal-fall-i-k%c3%b6/ar-AAMxgxt?ocid=msedgdhp&pc=U531
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1 MSN ”Techbolagen har fått en så dominerande ställning att politiker 
behöver gripa in”:   Experten efter SD:s oro: Politiker bör dra 
gränsen (msn.com) 

1 Bulletin DEBATT: Rättspositivismen är förlegad – rättsväsendets kultur 
måste uppdateras:   DEBATT: Rättspositivismen är förlegad – 
rättsväsendets kultur måste uppdateras (bulletin.nu) 

1 Dagens Juridik ”Missförstånd om rollfördelningen mellan regering och domstolar i 
miljömål”:  "Missförstånd om rollfördelningen mellan regering och 
domstolar i miljömål" | Dagens Juridik 

1 Dagens Näringsliv Regeringen vill förlänga Cementas tillstånd:   Regeringen vill 
förlänga Cementas tillstånd | DagensNaringsliv.se 
 
Läs även här:  Bolund: Cementa ska få mer tid | 
DagensNaringsliv.se 

1 Riksdagen Hur går det till när Konstitutionsutskottet frågar ut regeringen? 
Här finns en möjlighet att följa några sådana ärenden:  
Riksdagen.se 

1 Allt om Juridik Digitala kurser inom juridik till företag:  Juridik för företag – 
digitala kurser | Allt om Juridik 

1 Domstolsverket Intresset för straffrätt bestämde valet av utbildning 
(Domarbloggen):  Från Södertörns tingsrätt till Polismyndigheten | 
Domarbloggen 

1 Domstolsverket Från tingsrätten till Finansinspektionen (Domarbloggen):   Från 
tingsrätten till Finansinspektionen | Domarbloggen 

1 Nordnet Ny företagsform? Vad är en SPAC?  Vad är en SPAC? - Nordnet 

1 Timbro Rättsekonomi, kanske mer känt under det engelska begreppet 
”law and economics”, innebär att man tillämpar 
nationalekonomiska metoder på rättsliga frågor:  Rättspolitiken 
behöver fler ekonomer (timbro.se) 

1 Dagens Juridik 
 
 

Juridik för alla är här – ”Tidernas största juridiska kunskapslyft”:  
Juridik för alla är här - "Tidernas största juridiska kunskapslyft" | 
Dagens Juridik  
 
Webbplatsen finner man här:  Startsida - Juridik för alla 
(juridikforalla.nu) 

1 Sveriges Radio ”I lagens namn” är ett radiopram som handlar om frågor med 
juridisk anknytning: I lagens namn - alla avsnitt | Sveriges Radio 

https://www.msn.com/sv-se/nyheter/inrikes/experten-efter-sd-s-oro-politiker-b%C3%B6r-dra-gr%C3%A4nsen/ar-AAMN8i1?ocid=msedgdhp&pc=U531
https://www.msn.com/sv-se/nyheter/inrikes/experten-efter-sd-s-oro-politiker-b%C3%B6r-dra-gr%C3%A4nsen/ar-AAMN8i1?ocid=msedgdhp&pc=U531
https://bulletin.nu/debatt-rattspositivismen-ar-forlegad-rattsvasendets-kultur-maste-uppdateras
https://bulletin.nu/debatt-rattspositivismen-ar-forlegad-rattsvasendets-kultur-maste-uppdateras
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/processratt/missforstand-om-rollfordelningen-mellan-regering-och-domstolar-i-miljomal/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/processratt/missforstand-om-rollfordelningen-mellan-regering-och-domstolar-i-miljomal/
https://www.dagensnaringsliv.se/20210810/212208/regeringen-vill-forlanga-cementas-tillstand
https://www.dagensnaringsliv.se/20210810/212208/regeringen-vill-forlanga-cementas-tillstand
https://www.dagensnaringsliv.se/20210810/212206/bolund-cementa-ska-fa-mer-tid
https://www.dagensnaringsliv.se/20210810/212206/bolund-cementa-ska-fa-mer-tid
https://www.riksdagen.se/sv/folj-och-prenumerera/utskick---aktuellt/2021/mar/17/kus-utfragningar-om-granskningsarenden-aktuellt-17-mars/
https://www.alltomjuridik.se/produkter/e-learning/
https://www.alltomjuridik.se/produkter/e-learning/
https://www.domarbloggen.se/fran-sodertorns-tingsratt-till-polismyndigheten/
https://www.domarbloggen.se/fran-sodertorns-tingsratt-till-polismyndigheten/
https://www.domarbloggen.se/fran-tingsratten-till-finansinspektionen/
https://www.domarbloggen.se/fran-tingsratten-till-finansinspektionen/
https://www.nordnet.se/blogg/what-the-spac/
https://timbro.se/smedjan/rattspolitiken-behover-fler-ekonomer/
https://timbro.se/smedjan/rattspolitiken-behover-fler-ekonomer/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/juridik-for-alla-ar-har-tidernas-storsta-juridiska-kunskapslyft/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/juridik-for-alla-ar-har-tidernas-storsta-juridiska-kunskapslyft/
https://www.juridikforalla.nu/
https://www.juridikforalla.nu/
https://sverigesradio.se/ilagensnamn


 © Ralf Marek 2021-08-10  Nyhetsbrev 75           Sida 3 av 22                 PRIVATJURIDIK  (Sanoma Utbildning AB) 

1 Kvällsposten Romskt rättsystem: https://www.expressen.se/kvallsposten/de-
verkar-inom-dolt-romskt-rattssystem-jobbar-med-inkludering-for-
malmo-stad/ 
 

1 Dagens Juridik KRÖNIKA (om parallella rättssamhällen): ”Avgå, Frida Trollemyr!”  
KRÖNIKA: "Avgå, Frida Trollemyr!" | Dagens Juridik 

1 MSN 
 
Regeringen      
 
Bulletin                                

Fusk med folkbokföringen ska stoppas: Fusk med 
folkbokföringen ska stoppas (msn.com   ) 
 
Läs även här: Digital pressträff med finansminister Magdalena 
Andersson 24 juni 2021 - Regeringen.se 
 
och här: Närmare 200 000 folkbokförda på fel adress – nytt id-
nummer föreslås (bulletin.nu) 

1 SPAR Nya regler föreslås inom folkbokföringen:  Nya regler föreslås 
inom folkbokföringen (statenspersonadressregister.se) 
 
Läs även här: Samordningsnummer och ny adresstruktur i SPAR 
(statenspersonadressregister.se) 

1 Regeringen Säkrare samordningsnummer:   Säkrare samordningsnummer 
och bättre förutsättningar för korrekta uppgifter i folkbokföringen - 
Regeringen.se 

1 Dagens Juridik Advokat utesluts efter insmugglade kärleksbrev:   Advokat 
utesluts efter insmugglade kärleksbrev | Dagens Juridik 

1 GP ”Advokatsamfundet måste agera mot gangsteradvokater”:   
Advokatsamfundet måste agera mot gangsteradvokater | GP 

1 Bulletin 
 
Advokatsamfundet 
 
Dagens Juridik 

Advokatsamfundet utesluter två advokater:  Advokatsamfundet 
utesluter Güngör och Amdouni efter Encrochat-misstankarna 
(bulletin.nu) 
 
Läs även här:  Advokatsamfundet - Beslut i uppmärksammat 
ärende – ”Kungen” och ”Prinsen” 
och här:  Mia Edwall Insulander: Väldigt allvarliga brott mot god 
advokatsed | Dagens Juridik samt här:  Samfundet utesluter 
"Kungen" och "Prinsen" efter avslöjandena | Dagens Juridik 

1 Dagens Juridik 
 
Domstolsverket 
 

HD kör över Advokatsamfundets beslut – utesluter advokat 
HD kör över Advokatsamfundets beslut - utesluter advokat | 
Dagens Juridik 
Läs även här:  Uteslutning ur Sveriges Advokatsamfund - 
Sveriges Domstolar 
 

https://www.expressen.se/kvallsposten/de-verkar-inom-dolt-romskt-rattssystem-jobbar-med-inkludering-for-malmo-stad/
https://www.expressen.se/kvallsposten/de-verkar-inom-dolt-romskt-rattssystem-jobbar-med-inkludering-for-malmo-stad/
https://www.expressen.se/kvallsposten/de-verkar-inom-dolt-romskt-rattssystem-jobbar-med-inkludering-for-malmo-stad/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/kronika-avga-frida-trollemyr/
https://www.msn.com/sv-se/nyheter/inrikes/fusk-med-folkbokf%C3%B6ringen-ska-stoppas/ar-AALnxYi?ocid=msedgdhp&pc=U531
https://www.msn.com/sv-se/nyheter/inrikes/fusk-med-folkbokf%C3%B6ringen-ska-stoppas/ar-AALnxYi?ocid=msedgdhp&pc=U531
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/06/digital-presstraff-med-finansminister-magdalena-andersson-24-juni-2021/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/06/digital-presstraff-med-finansminister-magdalena-andersson-24-juni-2021/
https://bulletin.nu/narmare-200-000-folkbokforda-pa-fel-adress-nytt-id-nummer-foreslas
https://bulletin.nu/narmare-200-000-folkbokforda-pa-fel-adress-nytt-id-nummer-foreslas
https://www.statenspersonadressregister.se/master/start/teknisk-info/aktuellt-och-drift/aktuellt/nya-regler-foreslas-inom-folkbokforingen/
https://www.statenspersonadressregister.se/master/start/teknisk-info/aktuellt-och-drift/aktuellt/nya-regler-foreslas-inom-folkbokforingen/
https://www.statenspersonadressregister.se/master/start/teknisk-info/aktuellt-och-drift/aktuellt/samordningsnummer-och-ny-adresstruktur-i-spar/
https://www.statenspersonadressregister.se/master/start/teknisk-info/aktuellt-och-drift/aktuellt/samordningsnummer-och-ny-adresstruktur-i-spar/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/03/sakrare-samordningsnummer-och-battre-forutsattningar-for-korrekta-uppgifter-i-folkbokforingen/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/03/sakrare-samordningsnummer-och-battre-forutsattningar-for-korrekta-uppgifter-i-folkbokforingen/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/03/sakrare-samordningsnummer-och-battre-forutsattningar-for-korrekta-uppgifter-i-folkbokforingen/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/advokat-utesluts-efter-insmugglade-karleksbrev/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/advokat-utesluts-efter-insmugglade-karleksbrev/
https://www.gp.se/debatt/advokatsamfundet-m%C3%A5ste-agera-mot-gangsteradvokater-1.50075942?utm_campaign=gp_nl_20210629&utm_medium=email&utm_source=rule
https://bulletin.nu/advokatsamfundet-utesluter-g-ngor-och-amdouni-gav-info-till-kriminellt-natverk
https://bulletin.nu/advokatsamfundet-utesluter-g-ngor-och-amdouni-gav-info-till-kriminellt-natverk
https://bulletin.nu/advokatsamfundet-utesluter-g-ngor-och-amdouni-gav-info-till-kriminellt-natverk
https://www.advokatsamfundet.se/Nyhetsarkiv/2021/juni/beslut-i-uppmarksammat-arende--kungen-och-prinsen/
https://www.advokatsamfundet.se/Nyhetsarkiv/2021/juni/beslut-i-uppmarksammat-arende--kungen-och-prinsen/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/mia-edwall-insulander-valdigt-allvarliga-brott-mot-god-advokatsed/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/mia-edwall-insulander-valdigt-allvarliga-brott-mot-god-advokatsed/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/samfundet-utesluter-kungen-och-prinsen-efter-avslojandena/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/samfundet-utesluter-kungen-och-prinsen-efter-avslojandena/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/advokat-utesluts-ur-samfundet-brot-mot-restriktioner/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/advokat-utesluts-ur-samfundet-brot-mot-restriktioner/
https://www.domstol.se/nyheter/2021/07/uteslutning-ur-sveriges-advokatsamfund/
https://www.domstol.se/nyheter/2021/07/uteslutning-ur-sveriges-advokatsamfund/
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1 Uppsala universitet 
 
Juridikbok 
 
Advokatsamfundet 

Ny webbplats där man gratis kan hämta juridisk facklitteratur:  
Nyheter - Juridiska fakulteten - Uppsala universitet (uu.se) 
 
Här en länk:  Startsida - Juridikbok.Web 
 
Läs även här: Advokatsamfundet - Juridikbok.se finns på webben 

1 Norstedts Norstedts Juridik lanserar podden Juridikens värld:  Norstedts 
Juridik lanserar podden Juridikens värld   

1 Juridikpodden Lyssna på Juridikpodden: Juridikpodden (libsyn.com) 

1 Nämndemannen Läs om ”Rättens rötter”: namndemannen_nr2_2021.pdf (nmrf.se) 

2 Tidningen 
Näringslivet 

Allt du måste veta om upphovsrätten som företagare:  Experten: 
Allt du måste veta om upphovsrätten som företagare | Tidningen 
Näringslivet (tn.se) 

2 Dagens Juridik Efter EU-domstolens dom: Är det okej att förbjuda religiösa 
symboler?: Efter EU-domstolens dom: Är det okej att förbjuda 
religiösa symboler? | Dagens Juridik 

2 Tidningen 
Näringslivet 

Juristen: Oroväckande mönster med statliga övergrepp: Juristen: 
Oroväckande mönster med statliga övergrepp | Tidningen 
Näringslivet (tn.se) 

2 Regeringen Stärkt skydd för geografiska beteckningar och tydligare regler vid 
registrering av varumärken och företagsnamn i ond tro:   Stärkt 
skydd för geografiska beteckningar och tydligare regler vid 
registrering av varumärken och företagsnamn i ond tro - 
Regeringen.se 

2 Regeringen Översyn av regler om gode män och förvaltare:   Översyn av 
regler om gode män och förvaltare - Regeringen.se 

2 SvT Ny myndighet ska garantera gode män som fungerar:  Efter 
SVT:s granskning: Ny myndighet ska garantera gode män som 
fungerar | SVT Nyheter 
 
Läs utredningen här: Gode män och förvaltare - en översyn. 
(SOU 2021:36) (gov.se) 

2 Altinget 
 
Timbro 

Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen: - 
Altinget - Allt om politik: altinget.se  
 
Läs även här:  Staten hotar den fjällnära skogen (timbro.se) 

2 Tidningen 
Näringslivet 

Piratkopior för miljarder lurar kunder och stater:  Piratkopior för 
miljarder lurar kunder och stater | Tidningen Näringslivet (tn.se)2 

https://www.jur.uu.se/nyheter/?id=17198&typ=artikel&lang=sv
https://juridikbok.se/
https://www.advokatsamfundet.se/Nyhetsarkiv/2021/juli/juridikbok.se-finns-pa-webben/
https://www.nj.se/nyheter/norstedts-juridik-lanserar-podden-juridikens-v%C3%A4rld
https://www.nj.se/nyheter/norstedts-juridik-lanserar-podden-juridikens-v%C3%A4rld
https://juridikpodden.libsyn.com/
https://nmrf.se/img/Naemndemannen/namndemannen_nr2_2021.pdf
https://www.tn.se/entreprenorskap/experten-allt-du-maste-veta-om-upphovsratten-som-foretagare/
https://www.tn.se/entreprenorskap/experten-allt-du-maste-veta-om-upphovsratten-som-foretagare/
https://www.tn.se/entreprenorskap/experten-allt-du-maste-veta-om-upphovsratten-som-foretagare/
https://www.dagensjuridik.se/debatt/efter-eu-domstolens-dom-ar-det-okej-att-forbjuda-religiosa-symboler/
https://www.dagensjuridik.se/debatt/efter-eu-domstolens-dom-ar-det-okej-att-forbjuda-religiosa-symboler/
https://www.tn.se/naringsliv/juristen-orovackande-monster-med-statliga-overgrepp/
https://www.tn.se/naringsliv/juristen-orovackande-monster-med-statliga-overgrepp/
https://www.tn.se/naringsliv/juristen-orovackande-monster-med-statliga-overgrepp/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2021/03/prop.-202021125/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2021/03/prop.-202021125/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2021/03/prop.-202021125/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2021/03/prop.-202021125/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/05/oversyn-av-regler-om-gode-man-och-forvaltare/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/05/oversyn-av-regler-om-gode-man-och-forvaltare/
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/efter-svt-s-granskning-ny-myndighet-ska-garantera-gode-man-som-fungerar
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/efter-svt-s-granskning-ny-myndighet-ska-garantera-gode-man-som-fungerar
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/efter-svt-s-granskning-ny-myndighet-ska-garantera-gode-man-som-fungerar
http://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2021/05/SOU_2021_36_webb.pdf
http://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2021/05/SOU_2021_36_webb.pdf
https://www.altinget.se/decisionchain/764
https://www.altinget.se/decisionchain/764
https://timbro.se/smedjan/staten-hotar-den-fjallnara-skogen/
https://www.tn.se/ekonomi/piratkopior-for-miljarder-lurar-kunder-och-stater/
https://www.tn.se/ekonomi/piratkopior-for-miljarder-lurar-kunder-och-stater/
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2 Rättighetsalliansen ”Djupt oroande att Sverige har störst problem med piracy i 
Norden”:  Rättighetsalliansen (rattighetsalliansen.se) 

2 Dagens Juridik PODD: Så ser korruptionen ut i dagens Sverige:   PODD: Så ser 
korruptionen ut i dagens Sverige | Dagens Juridik 

2 Reklamombuds-
mannen 

Exempel på vilseledande reklam:  Volkswagen, Android Auto - 
Reklamombudsmannen.org 

2 Ifpi Ny kampanj: Fixa cashen hjälper unga musikskapare att få 
ersättning för sin musik:  Microsoft Word - Information 
Fixacashen 210504.docx (ifpi.se) 

2 SvJT Föreningsfrihet och förbud mot rasistiska organisationer 
— några rättsliga iakttagelser och en rättspolitisk spaning:  
Föreningsfrihet och förbud mot rasistiska organisationer | SvJT 

2 DO Diskriminering när restaurang vägrade servera kvinna med 
funktionsnedsättning: Diskriminering när restaurang vägrade 
servera kvinna med funktionsnedsättning | DO 

2 IPinfonet 
 
Lagen.nu 

Vad innebär förslaget om ett barnfridsbrott?  Vad innebär 
förslaget om ett barnfridsbrott? (jpinfonet.se) 
 
Se BrB 4:3 Brottsbalk (1962:700) (BrB) | Lagen.nu 

2 Regeringen Förslag att göra det straffbart att utsätta barn för att bevittna brott: 
Förslag att göra det straffbart att utsätta barn för att bevittna brott 
- Regeringen.se 

2 JO Oskuldspresumtionen kränktes vid pressträffen om 
Palmeutredningen:  Oskuldspresumtionen kränktes vid 
pressträffen om Palmeutredningen - JO 

2 IMY Sanktionsavgift för ansiktsigenkänning i skola:  
IMY får rätt om ansiktsigenkänning 

3 Regeringen Viktigare lagar och förordningar inför halvårsskiftet 2021: 
viktigare-lagar-och-forordningar-infor-halvarsskiftet-2021.pdf 
(regeringen.se)  

3 Domstolsverket Nya regler sommaren 2021:  Ny lagstiftning under sommaren | 
Domarbloggen 

3 Regeringen Skärpta straff för våld och andra kränkningar i nära relationer:  
Skärpta straff för våld och andra kränkningar i nära relationer - 
Regeringen.se 

3 Riksåklagaren Polis ska få utfärda böter på plats:   Polis ska få utfärda böter på 
plats (aklagare.se) 

http://www.rattighetsalliansen.se/nyhet/146
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/podd-sa-ser-korruptionen-ut-i-dagens-sverige/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/podd-sa-ser-korruptionen-ut-i-dagens-sverige/
https://reklamombudsmannen.org/uttalande/volkswagen-android-auto
https://reklamombudsmannen.org/uttalande/volkswagen-android-auto
https://www.ifpi.se/app/uploads/2021/05/Information-Fixacashen-210504.pdf
https://www.ifpi.se/app/uploads/2021/05/Information-Fixacashen-210504.pdf
https://svjt.se/svjt/2020/515
https://www.do.se/om-do/pressrum/aktuellt/aktuellt-under-2021/diskriminering-nar-restaurang-vagrade-servera-kvinna-med-funktionsnedsattning/
https://www.do.se/om-do/pressrum/aktuellt/aktuellt-under-2021/diskriminering-nar-restaurang-vagrade-servera-kvinna-med-funktionsnedsattning/
https://www.jpinfonet.se/kunskap/nyheter4/vad-innebar-forslaget-om-ett-barnfridsbrott/
https://www.jpinfonet.se/kunskap/nyheter4/vad-innebar-forslaget-om-ett-barnfridsbrott/
https://lagen.nu/1962:700#K4
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/04/forslag-att-gora-det-straffbart-att-utsatta-barn-for-att-bevittna-brott/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/04/forslag-att-gora-det-straffbart-att-utsatta-barn-for-att-bevittna-brott/
https://www.jo.se/Om-JO/Press1/Presskatalog/Oskuldspresumtionen-kranktes-vid-presstraffen-om-Palmeutredningen/
https://www.jo.se/Om-JO/Press1/Presskatalog/Oskuldspresumtionen-kranktes-vid-presstraffen-om-Palmeutredningen/
https://www.imy.se/om-oss/arkiv/nyhetsarkiv/sanktionsavgift-for-ansiktsigenkanning-i-skola/
https://www.imy.se/nyheter/imy-far-ratt-om-ansiktsigenkanning/
https://www.regeringen.se/49f621/contentassets/1e47cc053fc54fa093d7843b75d246d5/viktigare-lagar-och-forordningar-infor-halvarsskiftet-2021.pdf
https://www.regeringen.se/49f621/contentassets/1e47cc053fc54fa093d7843b75d246d5/viktigare-lagar-och-forordningar-infor-halvarsskiftet-2021.pdf
https://www.domarbloggen.se/ny-lagstiftning-under-sommaren/
https://www.domarbloggen.se/ny-lagstiftning-under-sommaren/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2021/07/prop.-202021217/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2021/07/prop.-202021217/
https://www.aklagare.se/nyheter-press/pressmeddelanden/2021/juni/polis-ska-fa-utfarda-boter-pa-plats/
https://www.aklagare.se/nyheter-press/pressmeddelanden/2021/juni/polis-ska-fa-utfarda-boter-pa-plats/
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3 Regeringen Användningsförbud och avskyltning av fordon med obetalda 
felparkeringsavgifter:  Användningsförbud och avskyltning av 
fordon med obetalda felparkeringsavgifter –kompletterande 
förordningsändringar - Regeringen.se 

3 Regeringen Föreningsfrihet och terroristorganisationer.  Delbetänkande av 
2020 års grundlagskommitté.  Föreningsfrihet och 
terroristorganisationer - Regeringen.se 

3 Regeringen Förslag på nya regler för att identifiera fler personer som vistas i 
Sverige utan tillstånd:   Förslag på nya regler för att identifiera fler 
personer som vistas i Sverige utan tillstånd - Regeringen.se 

3 Dagens Juridik Krav på handskakning förbjuds tillfälligt av domstol:   Krav på 
handskakning förbjuds tillfälligt av domstol | Dagens Juridik 

3 Regeringen Tullverket får nya möjligheter att ingripa mot misstänkt 
brottslighet:  Tullverket får nya möjligheter att ingripa mot 
misstänkt brottslighet - Regeringen.se 

3 Lagen.nu Lag (2021:34) om tillträdesförbud till butik:  Lag (2021:34) om 
tillträdesförbud till butik | Lagen.nu 

3 Altinget Översyn av strandskyddet:  - Altinget - Allt om politik: altinget.se 
Läs även här:   Är grundfrågan om strandskyddet ens rätt ställd? 
- Altinget - Allt om politik: altinget.se 

3 Regeringen 
 
Dagens Juridik 

Regeringen tar emot ett betänkande om förbud mot rasistiska 
organisationer:   Regeringen tar emot ett betänkande om förbud 
mot rasistiska organisationer - Regeringen.se 
 
Läs även här:  Kommitté föreslår förbud mot rasistiska 
organisationer | Dagens Juridik 

3 Dagens Juridik Nu skärps lagstiftningen för skönhetsingrepp:   Nu skärps 
lagstiftningen för skönhetsingrepp | Dagens Juridik 

3 Regeringen Straffen för allvarligare knivbrott bör skärpas:Straffen för 
allvarligare knivbrott bör skärpas - Regeringen.se  

3 Bulletin.nu Stopp för mobiler i klassrum:  Förslag: Stopp för mobiler i 
klassrum (bulletin.nu) 

3 Regeringen Regeringen vill se böter för all nedskräpning:  Regeringen vill se 
böter för all nedskräpning - Regeringen.se 

3 Riksdagen Utskott föreslår tio uppmaningar till regeringen om våldsbrott och 
brottsoffer:  Riksdagen.se 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2021/03/anvandningsforbud-och-avskyltning-av-fordon-med-obetalda-felparkeringsavgifter-kompletterande-forordningsandringar/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2021/03/anvandningsforbud-och-avskyltning-av-fordon-med-obetalda-felparkeringsavgifter-kompletterande-forordningsandringar/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2021/03/anvandningsforbud-och-avskyltning-av-fordon-med-obetalda-felparkeringsavgifter-kompletterande-forordningsandringar/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2021/03/sou-202115/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2021/03/sou-202115/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/03/forslag-pa-nya-regler-for-att-identifiera-fler-personer-som-vistas-i-sverige-utan-tillstand/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/03/forslag-pa-nya-regler-for-att-identifiera-fler-personer-som-vistas-i-sverige-utan-tillstand/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/krav-pa-handskakning-forbjuds-tillfalligt-av-domstol/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/krav-pa-handskakning-forbjuds-tillfalligt-av-domstol/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/04/tullverket-far-nya-mojligheter-att-ingripa-mot-misstankt-brottslighet/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/04/tullverket-far-nya-mojligheter-att-ingripa-mot-misstankt-brottslighet/
https://lagen.nu/2021:34
https://lagen.nu/2021:34
https://www.altinget.se/decisionchain/oversyn-av-strandskyddet?SNSubscribed=true&ref=newsletter&refid=gratis-5-5&utm_campaign=altinget-se&utm_medium=e-mail&utm_source=nyhedsbrev
https://www.altinget.se/artikel/ar-grundfraagan-om-strandskyddet-ens-ratt-stalld?SNSubscribed=true&ref=newsletter&refid=4-maj-gratis&utm_campaign=altinget-se&utm_medium=e-mail&utm_source=nyhedsbrev
https://www.altinget.se/artikel/ar-grundfraagan-om-strandskyddet-ens-ratt-stalld?SNSubscribed=true&ref=newsletter&refid=4-maj-gratis&utm_campaign=altinget-se&utm_medium=e-mail&utm_source=nyhedsbrev
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/05/regeringen-tar-emot-ett-betankande-om-forbud-mot-rasistiska-organisationer/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/05/regeringen-tar-emot-ett-betankande-om-forbud-mot-rasistiska-organisationer/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/kommitte-foreslar-forbud-mot-rasistiska-organisationer/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/kommitte-foreslar-forbud-mot-rasistiska-organisationer/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/nu-skarps-lagstiftningen-for-skonhetsingrepp/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/nu-skarps-lagstiftningen-for-skonhetsingrepp/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/05/straffen-for-allvarligare-knivbrott-bor-skarpas/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/05/straffen-for-allvarligare-knivbrott-bor-skarpas/
https://bulletin.nu/forslag-stopp-for-mobiler-i-klassrum
https://bulletin.nu/forslag-stopp-for-mobiler-i-klassrum
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/05/regeringen-vill-se-boter-for-all-nedskrapning/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/05/regeringen-vill-se-boter-for-all-nedskrapning/
https://www.riksdagen.se/sv/folj-och-prenumerera/utskick---aktuellt/2021/maj/20/utskott-foreslar-tio-uppmaningar-till-regeringen-om-valdsbrott-och-brottsoffer-aktuellt-20-maj/
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3 Regeringen Regeringen föreslår att aggressionsbrott kriminaliseras i svensk 
rätt:   Regeringen föreslår att aggressionsbrott kriminaliseras i 
svensk rätt - Regeringen.se 

3 Riksdagen Utskott vill se skärpta straff och kriminalisering av deltagande i 
terroristorganisationer:   Riksdagen.se 

3 Regeringen Förslag till grundlagsändring som möjliggör en bredare 
kriminalisering av deltagande i terroristorganisation:   Förslag till 
grundlagsändring som möjliggör en bredare kriminalisering av 
deltagande i terroristorganisation - Regeringen.se 

3 Bulletin Ny avlyssningslag används ofta – men polisen vill gå längre:   Ny 
avlyssningslag används ofta – men polisen vill gå längre 
(bulletin.nu) 

3 Regeringen Utredning föreslår flera straffskärpningar för sexualbrott:   
Utredning föreslår flera straffskärpningar för sexualbrott - 
Regeringen.se 

3 Regeringen Tullverkets befogenheter utvidgas:  Utredning av Tullverkets 
befogenheter (regeringen.se) 
Läs även här:  Tullverkets befogenheter ses över i ny utredning - 
Regeringen.se 

3 Riksdagen Tullverket ges en utökad möjlighet att ingripa mot brott:  
Tullverket ges en utökad möjlighet att ingripa mot brott 
Justitieutskottets Betänkande 2020/21:JuU37 - Riksdagen 

3 Tullverket Välkommen utredning om Tullverkets befogenheter:  Välkommen 
utredning om Tullverkets befogenheter - Tullverket 

3 Dagens Juridik Polisen ska få göra husrannsakan i förebyggande syfte:  Polisen 
ska få göra husrannsakan i förebyggande syfte | Dagens Juridik 

3 Regeringen Strängare straff vid brott mot djur:  Strängare straff vid brott mot 
djur - Regeringen.se 

3 Lagrådet Lagrådet har synpunkter på lagförslaget om skärpta straff för 
brott mot djur: LAGRÅDET (lagradet.se) 

3 Dagens Juridik Förarbevis vattenskoter: Utskottet positivt till krav på förarbevis 
för vattenskoter | Dagens Juridik 

3 Regeringen Förarbevis för att köra vattenskoter:  Förarbevis för att köra 
vattenskoter - Regeringen.se 

3 SXK Detta gäller för förarintyg för vattenskoter: Detta gäller för 
förarintyg för vattenskoter | Svenska Kryssarklubben (sxk.se) 

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/05/regeringen-foreslar-att-aggressionsbrott-kriminaliseras-i-svensk-ratt/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/05/regeringen-foreslar-att-aggressionsbrott-kriminaliseras-i-svensk-ratt/
https://www.riksdagen.se/sv/folj-och-prenumerera/utskick---aktuellt/2021/maj/28/utskott-vill-se-skarpta-straff-och-kriminalisering-av-deltagande-i-terroristorganisationer-aktuellt-28-maj/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/03/forslag-till-grundlagsandring-som-mojliggor-en-bredare-kriminalisering-av-deltagande-i-terroristorganisation/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/03/forslag-till-grundlagsandring-som-mojliggor-en-bredare-kriminalisering-av-deltagande-i-terroristorganisation/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/03/forslag-till-grundlagsandring-som-mojliggor-en-bredare-kriminalisering-av-deltagande-i-terroristorganisation/
https://bulletin.nu/ny-avlyssningslag-anvands-ofta-men-polisen-vill-ga-langre
https://bulletin.nu/ny-avlyssningslag-anvands-ofta-men-polisen-vill-ga-langre
https://bulletin.nu/ny-avlyssningslag-anvands-ofta-men-polisen-vill-ga-langre
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/06/utredning-foreslar-flera-straffskarpningar-for-sexualbrott/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/06/utredning-foreslar-flera-straffskarpningar-for-sexualbrott/
https://www.regeringen.se/499521/contentassets/ac653fb0f1854ca2808db2a5910fbadb/presentationsbilder-bred-utredning-av-tullverkets-befogenheter.pdf
https://www.regeringen.se/499521/contentassets/ac653fb0f1854ca2808db2a5910fbadb/presentationsbilder-bred-utredning-av-tullverkets-befogenheter.pdf
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/04/tullverkets-befogenheter-ses-over-i-ny-utredning/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/04/tullverkets-befogenheter-ses-over-i-ny-utredning/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/tullverket-ges-en-utokad-mojlighet-att-ingripa_H801JuU37
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/tullverket-ges-en-utokad-mojlighet-att-ingripa_H801JuU37
https://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/valkommenutredningomtullverketsbefogenheter.5.3d9f908b1790572701437.html
https://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/valkommenutredningomtullverketsbefogenheter.5.3d9f908b1790572701437.html
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/polisen-ska-fa-gora-husrannsakan-i-forebyggande-syfte/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/polisen-ska-fa-gora-husrannsakan-i-forebyggande-syfte/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/06/strangare-straff-vid-brott-mot-djur/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/06/strangare-straff-vid-brott-mot-djur/
https://www.lagradet.se/wp-content/uploads/2021/07/Brott-mot-djur-%E2%80%93-sk%C3%A4rpta-straff-och-ett-mer-effektivt-sanktionssystem-Yttrande.pdf
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/utskottet-positivt-till-krav-pa-forarbevis-for-vattenskoter/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/utskottet-positivt-till-krav-pa-forarbevis-for-vattenskoter/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/12/forarbevis-for-att-kora-vattenskoter/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/12/forarbevis-for-att-kora-vattenskoter/
https://www.sxk.se/artiklar/detta-galler-forarintyg-vattenskoter
https://www.sxk.se/artiklar/detta-galler-forarintyg-vattenskoter
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3 Dagens Juridik Polis ska få utfärda böter på plats för hög musik och 
vattenskotrar:   Polis ska få utfärda böter på plats för hög musik 
och vattenskotrar | Dagens Juridik 

3 Kustbevakning Kustbevakningen vill kunna utfärda ordningsföreläggande för 
onödigt störande körning:   Kustbevakningen vill kunna utfärda 
ordningsföreläggande för onödigt störande körning - 
Kustbevakningen 

3 Transportstyrelsen Ny åldersgräns för drönarflygare:   Ny åldersgräns för 
drönarflygare (transportstyrelsen.se) 

3 Migrationsinfo.se Regeringens förslag på ny migrationslagstiftning:   Regeringens 
förslag på ny migrationslagstiftning (migrationsinfo.se) 

3 Migrationsverket Riksdagen har beslutat om ändringar i utlänningslagen:  
Riksdagen har beslutat om ändringar i utlänningslagen - 
Migrationsverket 

3 Regeringen Förenklad beskattning av ”microföretag” (utredning)  
Mikroföretagarkonto – schabloniserad inkomstbeskattning för de 
minsta företagen - Regeringen.se 

4 Bulletin Tingsrättschef: Domare rädda att beivra ordningsstörning i 
rättssalar:   Tingsrättschef: Domare rädda att beivra 
ordningsstörning i rättssalar (bulletin.nu) 

4 Expressen ”Åklagarna har gett sig in i debatten”: Politiker blundar för den 
enkla lösningen på brott (expressen.se)4 

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

4 Domstolsverket Att arbeta som handläggare vid tingsrätt (Domarbloggen):   
Arbetet som handläggarchef – omväxlande och utmanande | 
Domarbloggen 

4 Domstolsverket Vad gör nämndemannakansliet? (Domarbloggen)  
Nämndemannakansliet | Domarbloggen 

4 Domstolsverket Förhandling inom stängda dörrar (Domarbloggen):  Förhandling 
inom stängda dörrar | Domarbloggen 

4 Domstolsverket Vad är häktningsjour för något? (Domarbloggen):   
Häktningsjouren - Tingsrättens helgberedskap | Domarbloggen 

4 Domstolsverket Vad gör en tingsfiskal på allmän domstol? (Domarbloggen): Vad 
gör en tingsfiskal på allmän domstol? | Domarbloggen 

https://www.dagensjuridik.se/nyheter/polis-ska-fa-utfarda-boter-pa-plats-for-hog-musik-och-vattenskotrar/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/polis-ska-fa-utfarda-boter-pa-plats-for-hog-musik-och-vattenskotrar/
https://www.kustbevakningen.se/om-oss/nyhetsarkiv/arbete-pagar-for-att-kustbevakningen-ska-fa-utfarda-ordningsforelaggande-for-onodigt-storande-korning/
https://www.kustbevakningen.se/om-oss/nyhetsarkiv/arbete-pagar-for-att-kustbevakningen-ska-fa-utfarda-ordningsforelaggande-for-onodigt-storande-korning/
https://www.kustbevakningen.se/om-oss/nyhetsarkiv/arbete-pagar-for-att-kustbevakningen-ska-fa-utfarda-ordningsforelaggande-for-onodigt-storande-korning/
https://www.transportstyrelsen.se/sv/Nyhetsarkiv/2021/ny-aldersgrans-for-dronarflygare/
https://www.transportstyrelsen.se/sv/Nyhetsarkiv/2021/ny-aldersgrans-for-dronarflygare/
https://www.migrationsinfo.se/regeringens-forslag-pa-ny-migrationslagstiftning/
https://www.migrationsinfo.se/regeringens-forslag-pa-ny-migrationslagstiftning/
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2021/2021-06-23-Riksdagen-har-beslutat-om-andringar-i-utlanningslagen.html
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2021/2021-06-23-Riksdagen-har-beslutat-om-andringar-i-utlanningslagen.html
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2021/07/sou-202155/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2021/07/sou-202155/
https://bulletin.nu/tingsrattchef-domare-radda-att-beivra-ordningsstorning-i-rattssalar
https://bulletin.nu/tingsrattchef-domare-radda-att-beivra-ordningsstorning-i-rattssalar
https://www.expressen.se/ledare/paulina-brandberg/politiker-blundar-for-den-enkla-losningen-pa-brott/
https://www.expressen.se/ledare/paulina-brandberg/politiker-blundar-for-den-enkla-losningen-pa-brott/
https://www.domstol.se/domstolsverket/nyheter/2021/06/fler-tingsratter-far-snabbare-lagforing-2022/
https://www.domstol.se/domstolsverket/nyheter/2021/06/fler-tingsratter-far-snabbare-lagforing-2022/
https://www.domarbloggen.se/arbetet-som-handlaggarchef-omvaxlande-och-utmanande/
https://www.domarbloggen.se/arbetet-som-handlaggarchef-omvaxlande-och-utmanande/
https://www.domarbloggen.se/namndemannakansliet/
https://www.domarbloggen.se/forhandling-inom-stangda-dorrar/
https://www.domarbloggen.se/forhandling-inom-stangda-dorrar/
https://www.domarbloggen.se/haktningsjouren-tingsrattens-helgberedskap/
https://www.domarbloggen.se/vad-gor-en-tingsfiskal-pa-allman-domstol/
https://www.domarbloggen.se/vad-gor-en-tingsfiskal-pa-allman-domstol/
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4 Domstolsverket Sveriges Domstolars internationella arbete (Domarbloggen):   
Sveriges Domstolars internationella arbete | Domarbloggen 

4 Dagens Juridik Tingsrätten hänvisar till franskt domstolsbeslut om Encrochat:   
Tingsrätten hänvisar till franskt domstolsbeslut om Encrochat | 
Dagens Juridik 
 
Läs debattartikel:  "Svensk rättssäkerhet kringgås med hjälp av 
främmande makt" | Dagens Juridik 

4 Dagens Juridik DEBATT: ”Encrobevisning bör avvisas av svenska domstolar”:   
DEBATT: "Encrobevisning bör avvisas av svenska domstolar" | 
Dagens Juridik 
Replik:  REPLIK: "Finns ingen grund att avvisa Encrochat-
bevisningen" | Dagens Juridik 

4 Dagens Juridik RÅ: Rättsläget klart kring Encrochatbevisningen:  RÅ: Rättsläget 
klart kring Encrochatbevisningen | Dagens Juridik 

4 Dagens Juridik HD nekar prövningstillstånd angående användning av 
Encrobevisning:   HD nekar prövningstillstånd angående 
användning av Encrobevisning | Dagens Juridik 

4 Dagens Juridik Om enchrochat: DEBATT: "Krypterad bevisning leder till 
spekulativ bevisvärdering" | Dagens Juridik 

4 Samnytt Exempel på ”nämndemannadom”:  Får asyl då hon är kvinna - 
domarna flyr Samnytts frågor – Samnytt 

4 Riksdagen Effektivare hantering av häktningar och minskad isolering:  
Effektivare hantering av häktningar och minskad isolering 
Justitieutskottets Betänkande 2020/21:JuU43 - Riksdagen  

4 Regeringen Utökade möjligheter att använda tidiga förhör som bevisning i 
brottmål:    Utökade möjligheter att använda tidiga förhör - 
Regeringen.se 
Läs även här:  Regeringen föreslår utökade möjligheter att 
använda tidiga förhör som bevisning i brottmål - Regeringen.se 

4 Dagens Juridik Lagrådet har synpunkter på användning av tidiga förhör:   
Lagrådet har synpunkter på användning av tidiga förhör | Dagens 
Juridik 

4 Dagens Juridik Regeringen: Tidiga förhör ska få användas i rätten:  Regeringen: 
Tidiga förhör ska få användas i rätten | Dagens Juridik 

4 Regeringen Tidiga förhör som bevisning i brottmål:  Tidiga förhör som 
bevisning i brottmål - Regeringen.se 

https://www.domarbloggen.se/sveriges-domstolars-internationella-arbete/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/tingsratten-hanvisar-till-franskt-domstolsbeslut-om-encrochat/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/tingsratten-hanvisar-till-franskt-domstolsbeslut-om-encrochat/
https://www.dagensjuridik.se/debatt/svensk-rattssakerhet-kringgas-med-hjalp-av-frammande-makt/
https://www.dagensjuridik.se/debatt/svensk-rattssakerhet-kringgas-med-hjalp-av-frammande-makt/
https://www.dagensjuridik.se/debatt/debatt-encrobevisning-bor-avvisas-av-svenska-domstolar/
https://www.dagensjuridik.se/debatt/debatt-encrobevisning-bor-avvisas-av-svenska-domstolar/
https://www.dagensjuridik.se/debatt/replik-finns-ingen-grund-att-avvisa-encrochat-bevisningen/
https://www.dagensjuridik.se/debatt/replik-finns-ingen-grund-att-avvisa-encrochat-bevisningen/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/ra-rattslaget-klart-kring-encrochatbevisningen/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/ra-rattslaget-klart-kring-encrochatbevisningen/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/hd-nekar-provningstillstand-angaende-anvandning-av-encrobevisning/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/hd-nekar-provningstillstand-angaende-anvandning-av-encrobevisning/
https://www.dagensjuridik.se/debatt/debatt-krypterad-bevisning-leder-till-spekulativ-bevisvardering/
https://www.dagensjuridik.se/debatt/debatt-krypterad-bevisning-leder-till-spekulativ-bevisvardering/
https://samnytt.se/far-asyl-da-hon-ar-kvinna-domarna-flyr-samnytts-fragor/
https://samnytt.se/far-asyl-da-hon-ar-kvinna-domarna-flyr-samnytts-fragor/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/effektivare-hantering-av-haktningar-och-minskad_H801JuU43
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/effektivare-hantering-av-haktningar-och-minskad_H801JuU43
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/lagradsremiss/2021/04/utokade-mojligheter-att-anvanda-tidiga-forhor/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/lagradsremiss/2021/04/utokade-mojligheter-att-anvanda-tidiga-forhor/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/04/regeringen-foreslar-utokade-mojligheter-att-anvanda-tidiga-forhor-som-bevisning-i-brottmal/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/04/regeringen-foreslar-utokade-mojligheter-att-anvanda-tidiga-forhor-som-bevisning-i-brottmal/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/lagradet-har-synpunkter-pa-anvandning-av-tidiga-forhor/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/lagradet-har-synpunkter-pa-anvandning-av-tidiga-forhor/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/regeringen-tidiga-forhor-ska-fa-anvandas-i-ratten/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/regeringen-tidiga-forhor-ska-fa-anvandas-i-ratten/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/06/tidiga-forhor-som-bevisning-i-brottmal/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/06/tidiga-forhor-som-bevisning-i-brottmal/
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4 Dagens Juridik ”Otillräcklig respekt för lagstadgade rättigheter bland åklagare 
och domare”:   "Otillräcklig respekt för lagstadgade rättigheter 
bland åklagare och domare" | Dagens Juridik 

4 SvT Advokatkostnader skenar – Riksrevisionen ska granska:   
Advokatkostnader skenar – Riksrevisionen ska granska | SVT 
Nyheter 

4 Dagens Juridik Tingsrätten avvisar advokat – ”Oskicklig och oförståndig”:   
Tingsrätten avvisar advokat - "Oskicklig och oförståndig" | 
Dagens Juridik 

4 Regeringen En stärkt rättsprocess och en ökad lagföring:   En stärkt 
rättsprocess och en ökad lagföring - Regeringen.se 
Pressträff:  Regeringen tar emot utredning med flera lagförslag 
mot tystnadskulturen - Regeringen.se 

4 Regeringen Utökade möjligheter att avgöra mål på handlingarna i allmän 
domstol:   Utökade möjligheter att avgöra mål på handlingarna i 
allmän domstol - Regeringen.se 

4 Regeringen Snabbare lagföring av brott föreslås bli permanent: Snabbare 
lagföring av brott föreslås bli permanent - Regeringen.se  

4 Riksåklagaren Enklare brott utreds snabbare:  Enklare brott utreds snabbare 
(aklagare.se) 

4 Infotorg Juridik Fler tingsrätter får snabbare lagföring:  
https://www.infotorgjuridik.se/premium/mittijuridiken/reportage/arti
cle263639.ece 

4 JK Granskning av snabbförfarandet i brottmål för unga 
lagöverträdare:  Justitiekanslern - Granskning av 
snabbförfarandet i brottmål för unga lagöverträdare (jk.se) 

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

4 Domstolsverket Förstudie om domstolarna kan använda statliga servicekontor:  
Förstudie om domstolarna kan använda statliga servicekontor - 
Sveriges Domstolar 

4 Advokatsamfundet 
 
SNS 

Kronvittnen och anonyma vittnen behandlades vid SNS-
seminarium:  Advokatsamfundet - Kronvittnen och anonyma 
vittnen behandlades vid SNS-seminarium. 
 
Läs även här: Bör Sverige införa ett kronvittnessystem? - SNS 

https://www.dagensjuridik.se/debatt/otillracklig-respekt-for-lagstadgade-rattigheter-bland-aklagare-och-domare/
https://www.dagensjuridik.se/debatt/otillracklig-respekt-for-lagstadgade-rattigheter-bland-aklagare-och-domare/
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/advokatkostnader-skenar-riksrevisionen-ska-granska
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/advokatkostnader-skenar-riksrevisionen-ska-granska
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/tingsratten-avvisar-advokat-oskicklig-och-oforstandig/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/tingsratten-avvisar-advokat-oskicklig-och-oforstandig/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2021/05/sou-202135/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2021/05/sou-202135/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/05/regeringen-tar-emot-utredning-med-flera-lagforslag-mot-tystnadskulturen/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/05/regeringen-tar-emot-utredning-med-flera-lagforslag-mot-tystnadskulturen/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/lagradsremiss/2021/06/utokade-mojligheter-att-avgora-mal-pa-handlingarna-i-allman-domstol/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/lagradsremiss/2021/06/utokade-mojligheter-att-avgora-mal-pa-handlingarna-i-allman-domstol/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/06/snabbare-lagforing-av-brott-foreslas-bli-permanent/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/06/snabbare-lagforing-av-brott-foreslas-bli-permanent/
https://www.aklagare.se/nyheter-press/pressmeddelanden/2021/april/enklare-brott-utreds-snabbare/
https://www.aklagare.se/nyheter-press/pressmeddelanden/2021/april/enklare-brott-utreds-snabbare/
https://www.infotorgjuridik.se/premium/mittijuridiken/reportage/article263639.ece
https://www.infotorgjuridik.se/premium/mittijuridiken/reportage/article263639.ece
https://www.jk.se/om-oss/aktuellt/2021/granskning-av-snabbforfarandet-i-brottmal-for-unga-lagovertradare/
https://www.jk.se/om-oss/aktuellt/2021/granskning-av-snabbforfarandet-i-brottmal-for-unga-lagovertradare/
https://www.domstol.se/nyheter/2021/06/fler-tingsratter-far-snabbare-lagforing-2022/
https://www.domstol.se/nyheter/2021/06/fler-tingsratter-far-snabbare-lagforing-2022/
https://www.domstol.se/nyheter/2021/06/forstudie-om-domstolarna-kan-anvanda-statliga-servicekontor/
https://www.domstol.se/nyheter/2021/06/forstudie-om-domstolarna-kan-anvanda-statliga-servicekontor/
https://www.advokatsamfundet.se/Nyhetsarkiv/2021/juni/kronvittnen-och-anonyma-vittnen-behandlades-vid-sns-seminarium/
https://www.advokatsamfundet.se/Nyhetsarkiv/2021/juni/kronvittnen-och-anonyma-vittnen-behandlades-vid-sns-seminarium/
https://www.sns.se/artiklar/bor-sverige-infora-ett-kronvittnessystem-2/


 © Ralf Marek 2021-08-10  Nyhetsbrev 75           Sida 11 av 22                 PRIVATJURIDIK  (Sanoma Utbildning AB) 

4 Advokatsamfundet ”Vägledande handlingsregler för ett professionellt uppträdande i 
rättssalen” :  undertecknade-handlingsregler-januari-2021-ocr.pdf 
(advokatsamfundet.se) 

5 Domstolsverket Fördelar och nackdelar med ett skiljeförfarande jämfört med en 
rättegång vid allmän domstol (Domarbloggen):   Fördelar och 
nackdelar med ett skiljeförfarande jämfört med en rättegång vid 
allmän domstol | Domarbloggen 

5 Dagens Juridik Cementas täktansökan avvisas av Mark- och 
miljööverdomstolen:  Cementas täktansökan avvisas av Mark- 
och miljööverdomstolen | Dagens Juridik 

5 Timbro ”Kommunpolitikerna som hittar på egna regler”: 
Kommunpolitikerna som hittar på egna regler (timbro.se) 

5 Dagens Juridik Polis åtalad – höll förhör utan försvarare – får behålla jobbet:  
Polis åtalad – höll förhör utan försvarare – får behålla jobbet | 
Dagens Juridik 

5 Dagens Juridik Hovrätten prövar mål mellan Transport och SD-politiker:  
Hovrätten prövar mål mellan Transport och SD-politiker | Dagens 
Juridik 

5 Dagens Juridik En man förlorar sina vapentillstånd efter att ha gjort sig skyldig till 
grovt rattfylleri.  Körde traktor full – förlorar vapenlicenser | 
Dagens Juridik 

5 Dagens Juridik Allt fler blir av med körkortet – över 22 000 hittills i år: 
Allt fler blir av med körkortet - över 22 000 hittills i år | Dagens 
Juridik 

5 Altinget Skogsstyrelsen ställde fel krav på skogsägare:   Skogsstyrelsen 
ställde fel krav på skogsägare - Altinget - Allt om politik: 
altinget.se 

5 Dagens Juridik Skolelever tvingades delta i klimatdemonstration – rektor 
kritiseras:   Skolelever tvingades delta i klimatdemonstration - 
rektor kritiseras | Dagens Juridik 

5 Dagens Juridik Skatteverket förlorar namntvist – kvinna får heta ”Montclair”:  
Skatteverket förlorar namntvist - kvinna får heta "Montclair" | 
Dagens Juridik 

https://www.advokatsamfundet.se/globalassets/advokatsamfundet_sv/advokatyrket/undertecknade-handlingsregler-januari-2021-ocr.pdf
https://www.advokatsamfundet.se/globalassets/advokatsamfundet_sv/advokatyrket/undertecknade-handlingsregler-januari-2021-ocr.pdf
https://www.domarbloggen.se/fordelar-och-nackdelar-med-ett-skiljeforfarande-jamfort-med-en-rattegang-vid-allman-domstol/
https://www.domarbloggen.se/fordelar-och-nackdelar-med-ett-skiljeforfarande-jamfort-med-en-rattegang-vid-allman-domstol/
https://www.domarbloggen.se/fordelar-och-nackdelar-med-ett-skiljeforfarande-jamfort-med-en-rattegang-vid-allman-domstol/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/cementas-taktansokan-avvisas-av-mark-och-miljooverdomstolen/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/cementas-taktansokan-avvisas-av-mark-och-miljooverdomstolen/
https://timbro.se/smedjan/kommunpolitikerna-som-hittar-pa-egna-regler/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/polis-atalad-holl-forhor-utan-forsvarare-far-behalla-jobbet/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/polis-atalad-holl-forhor-utan-forsvarare-far-behalla-jobbet/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/hovratten-provar-mal-mellan-transport-och-sd-politiker/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/hovratten-provar-mal-mellan-transport-och-sd-politiker/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/korde-traktor-full-forlorar-vapenlicenser/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/korde-traktor-full-forlorar-vapenlicenser/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/allt-fler-blir-av-med-korkortet-over-22-000-hittills-i-ar/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/allt-fler-blir-av-med-korkortet-over-22-000-hittills-i-ar/
https://www.altinget.se/artikel/skogsstyrelsen-stallde-fel-krav-paa-skogsagare
https://www.altinget.se/artikel/skogsstyrelsen-stallde-fel-krav-paa-skogsagare
https://www.altinget.se/artikel/skogsstyrelsen-stallde-fel-krav-paa-skogsagare
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/skolelever-tvingades-delta-i-klimatdemonstration-rektor-kritiseras/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/skolelever-tvingades-delta-i-klimatdemonstration-rektor-kritiseras/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/skatteverket-forlorar-namntvist-kvinna-far-heta-montclair/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/skatteverket-forlorar-namntvist-kvinna-far-heta-montclair/
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5 Aftonbladet 
 
Riksåklagaren 
 
Bulletin 
 
Dagens Juridik 

Skarp JO-kritik mot pressträffen om Olof Palmes mördare:  
Palme-mordet: JO riktar kritik mot utredarnas pressträff 
(aftonbladet.se) 
 
Läs även här: Vice riksåklagaren kommenterar JO-beslut i 
Palmeärendet (aklagare.se) 
 
Och här: Tholin: Om kritiken mot Palmeåklagaren (bulletin.nu) 
Samt här: JO "mycket kritisk" till Palmepresskonferensen | 
Dagens Juridik 

5 Dagens Juridik Förbud mot huvudduk i skolan strider mot religionsfriheten:  
Förbud mot huvudduk i skolan strider mot religionsfriheten | 
Dagens Juridik  

5 Tidningen Syre Kammarrätten: Fel att använda ansiktsigenkänning i skolan:  
Kammarrätten: Fel att använda ansiktsigenkänning i skolan - 
Syre (tidningensyre.se) 

5 Advokatsamfundet Allmänna reklamationsnämnden är inte behörig att pröva tvister 
om advokatverksamhet: Advokatsamfundet - Allmänna 
reklamationsnämnden är inte behörig att pröva tvister om 
advokatverksamhet 

6 Dagens Juridik 
 
Domstolsverket 

Förvaltare och god man – inte behöriga att ansöka om 
skilsmässa:   Förvaltare och god man – inte behöriga att ansöka 
om skilsmässa | Dagens Juridik 
Läs även här:  Förvaltare och gode män var inte behöriga att 
ansöka om äktenskapsskillnad - Sveriges Domstolar 

6 Regeringen Ett stärkt barnrättsperspektiv i vårdnadstvister:   Ett stärkt 
barnrättsperspektiv i vårdnadstvister - Regeringen.se 

6 Regeringen Förbud mot erkännande av utländska månggiften:   Förbud mot 
erkännande av utländska månggiften - Regeringen.se 
Läs proposition:  Förbud mot erkännande av utländska 
månggiften - Regeringen.se 

6 Riksdagen Utländska månggiften ska inte längre godkännas i Sverige. 
Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens 
förslag:  Riksdagen.se 

6 Regeringen Förslag för en mer modern, jämlik och ändamålsenlig 
föräldraskapsrättslig reglering:   Förslag för en mer modern, 
jämlik och ändamålsenlig föräldraskapsrättslig reglering - 
Regeringen.se 

6 Riksdagen För att stärka barnrättsperspektivet i vårdnadstvister har 
regeringen föreslagit en rad ändringar i lagstiftningen:  
Riksdagen.se 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/nA31mJ/skarp-jo-kritik-mot-presstraffen-om-olof-palmes-mordare
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/nA31mJ/skarp-jo-kritik-mot-presstraffen-om-olof-palmes-mordare
https://www.aklagare.se/nyheter-press/pressmeddelanden/2021/juni/vice-riksaklagaren-kommenterar-jo-beslut-i-palmearendet/
https://www.aklagare.se/nyheter-press/pressmeddelanden/2021/juni/vice-riksaklagaren-kommenterar-jo-beslut-i-palmearendet/
https://bulletin.nu/tholin-om-kritiken-mot-palmeaklagaren
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/jo-mycket-kritisk-till-palmepresskonferensen/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/jo-mycket-kritisk-till-palmepresskonferensen/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/forbud-mot-huvudduk-i-skolan-strider-mot-religionsfriheten/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/forbud-mot-huvudduk-i-skolan-strider-mot-religionsfriheten/
https://tidningensyre.se/2021/1-juli-2021/kammarratten-fel-att-anvanda-ansiktsigenkanning-i-skolan/
https://tidningensyre.se/2021/1-juli-2021/kammarratten-fel-att-anvanda-ansiktsigenkanning-i-skolan/
https://www.advokatsamfundet.se/Nyhetsarkiv/2021/juli/allmanna-reklamationsnamnden-ar-inte-behorig-att-prova-tvister-om-advokatverksamhet/
https://www.advokatsamfundet.se/Nyhetsarkiv/2021/juli/allmanna-reklamationsnamnden-ar-inte-behorig-att-prova-tvister-om-advokatverksamhet/
https://www.advokatsamfundet.se/Nyhetsarkiv/2021/juli/allmanna-reklamationsnamnden-ar-inte-behorig-att-prova-tvister-om-advokatverksamhet/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/forvaltare-och-god-man-inte-behoriga-att-ansoka-om-skilsmassa/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/forvaltare-och-god-man-inte-behoriga-att-ansoka-om-skilsmassa/
https://www.domstol.se/nyheter/2021/07/forvaltare-och-gode-man-var-inte-behoriga-att-ansoka-om-aktenskapsskillnad/
https://www.domstol.se/nyheter/2021/07/forvaltare-och-gode-man-var-inte-behoriga-att-ansoka-om-aktenskapsskillnad/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2021/03/prop.-202021150/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2021/03/prop.-202021150/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/03/forbud-mot-erkannande-av-utlandska-manggiften/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/03/forbud-mot-erkannande-av-utlandska-manggiften/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2021/03/prop.-202021149/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2021/03/prop.-202021149/
https://www.riksdagen.se/sv/folj-och-prenumerera/utskick---aktuellt/2021/maj/20/civilutskottet-foreslar-ja-till-skarpt-lag-om-manggifte-aktuellt-20-maj/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/04/forslag-for-en-mer-modern-jamlik-och-andamalsenlig-foraldraskapsrattslig-reglering/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/04/forslag-for-en-mer-modern-jamlik-och-andamalsenlig-foraldraskapsrattslig-reglering/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/04/forslag-for-en-mer-modern-jamlik-och-andamalsenlig-foraldraskapsrattslig-reglering/
https://www.riksdagen.se/sv/folj-och-prenumerera/utskick---aktuellt/2021/maj/20/civilutskottet-sager-ja-till-starkt-barnrattsperspektiv-i-vardnadstvister-aktuellt-20-maj/
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6 RFSU Nya regler för faderskapspresumtion: Slut på orättvisan: nu ska 
gifta par behandlas lika | RFSU 

6 Riksdagen Modernare regler för bekräftelse av föräldraskap m.m.: 
Modernare regler för bekräftelse av föräldraskap, 
faderskapsundersökningar och för att åstadkomma könsneutral 
föräldraskapspresumtion Civilutskottets Betänkande 
2020/21:CU16 - Riksdagen 

6 Riksdagen Civilutskottet har många förslag som rör familjerätten:  1F697920-
4E3B-4A0B-8F72-64CC7B0F8CF1 (riksdagen.se) 

6 DI Gift och företagare – därför bör du fundera på äktenskapsförord:  
ANNONS: Gift och företagare – därför bör du fundera på 
äktenskapsförord (di.se)  

6 RMV Rättsmedicinalverket ska göra alla faderskapsundersökningar:   
Riksdagsbeslut – Rättsmedicinalverket ska göra alla 
faderskapsundersökningar - Rättsmedicinalverket (rmv.se) 

6 Familjerätt på nätet Vite föreläggs om mamman inte överlämnar barnet:      Vite 
föreläggs om mamman inte överlämnar barnet (socfamratt.se) 

7 Dagens Juridik 
 
Domstolsverket 

HD: Miljongåvor till hustrun innebar kränkning av barnens laglott: 
HD: Miljongåvor till hustrun innebar kränkning av barnens laglott | 
Dagens Juridik 
Läs även här:  Bodelning och gåvor till hustrun innebar en 
kränkning av barnens laglott - Sveriges Domstolar 

7 Dagens Juridik Testamente underkänns – vittnena omedvetna om vad de skrev 
under:   Testamente underkänns – vittnena omedvetna om vad 
de skrev under | Dagens Juridik 

7 Regeringen Modernisering av Allmänna Arvsfonden:  Modernisering av 
Allmänna arvsfonden - Regeringen.se 
Läs propositionen:  Ett modernt regelverk för Allmänna 
arvsfonden - Regeringen.se 

7 SLF En ny undersökning som Läkarförbundet har gjort visar att 
många läkare är osäkra när det gäller dödshjälp (eutanasi och 
assisterat självmord/döende):  Läkare osäkra när det gäller 
dödshjälp - Sveriges läkarförbund (slf.se) 

7 Norstedts uridik ”Vi borde skriva flera testamenten”:  ”Vi borde skriva flera 
testamenten” – boken Överförmyndare och dödsbon skyr inte 
dödens juridiska aspekter (nj.se) 

8 Dagens Juridik Gåva av häst återgår efter misskötsel – väsentligt avtalsbrott:  
Gåva av häst återgår efter misskötsel – väsentligt avtalsbrott | 
Dagens Juridik 

https://www.rfsu.se/om-rfsu/press/pressmeddelanden/2021/slut-pa-orattvisan-nu-ska-gifta-par-behandlas-lika/
https://www.rfsu.se/om-rfsu/press/pressmeddelanden/2021/slut-pa-orattvisan-nu-ska-gifta-par-behandlas-lika/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/modernare-regler-for-bekraftelse-av-foraldraskap_H801CU16
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/modernare-regler-for-bekraftelse-av-foraldraskap_H801CU16
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/modernare-regler-for-bekraftelse-av-foraldraskap_H801CU16
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/modernare-regler-for-bekraftelse-av-foraldraskap_H801CU16
https://data.riksdagen.se/fil/1F697920-4E3B-4A0B-8F72-64CC7B0F8CF1
https://data.riksdagen.se/fil/1F697920-4E3B-4A0B-8F72-64CC7B0F8CF1
https://www.di.se/brandstudio/nordea/gift-och-foretagare-darfor-bor-du-fundera-pa-aktenskapsforord/
https://www.di.se/brandstudio/nordea/gift-och-foretagare-darfor-bor-du-fundera-pa-aktenskapsforord/
https://www.rmv.se/aktuellt/riksdagsbeslut-rattsmedicinalverket-ska-gora-alla-faderskapsundersokningar/
https://www.rmv.se/aktuellt/riksdagsbeslut-rattsmedicinalverket-ska-gora-alla-faderskapsundersokningar/
https://www.socfamratt.se/rattsfall/umgaenge/813-vite-forelaggs-om-mamman-inte-overlamnar-barnet
https://www.socfamratt.se/rattsfall/umgaenge/813-vite-forelaggs-om-mamman-inte-overlamnar-barnet
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/hd-gavor-till-hustrun-innebar-krankning-av-barnens-laglott/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/hd-gavor-till-hustrun-innebar-krankning-av-barnens-laglott/
https://www.domstol.se/nyheter/2021/07/bodelning-och-gavor-till-hustrun-innebar-en-krankning-av-barnens-laglott/
https://www.domstol.se/nyheter/2021/07/bodelning-och-gavor-till-hustrun-innebar-en-krankning-av-barnens-laglott/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/testamente-underkanns-vittnena-omedvetna-om-vad-de-skrev-under/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/testamente-underkanns-vittnena-omedvetna-om-vad-de-skrev-under/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/03/modernisering-av-allmanna-arvsfonden/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/03/modernisering-av-allmanna-arvsfonden/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2021/03/prop.--202021139/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2021/03/prop.--202021139/
https://slf.se/nyheter/lakare-osakra-nar-det-galler-dodshjalp/
https://slf.se/nyheter/lakare-osakra-nar-det-galler-dodshjalp/
https://www.nj.se/nyheter/vi-borde-skriva-flera-testamenten
https://www.nj.se/nyheter/vi-borde-skriva-flera-testamenten
https://www.nj.se/nyheter/vi-borde-skriva-flera-testamenten
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/gava-av-hast-atergar-efter-misskotsel-vasentligt-avtalsbrott/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/gava-av-hast-atergar-efter-misskotsel-vasentligt-avtalsbrott/
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9 SvT Juridisk byrå riskerarar miljonvite:   Rive juridiska byrå riskerar 
miljonvite | SVT Nyheter 

9 Regeringen Utredningen Ett moderniserat konsumentskydd har överlämnat 
sitt delbetänkande till regeringen. Ett moderniserat 
konsumentskydd - Regeringen.se 
Läs även här:  Lena Micko tar emot delbetänkande om ett 
moderniserat konsumentskydd - Regeringen.se 

9 Konsumentverket Dom i målet KO – Philip Morris AB:  Dom i målet KO – Philip 
Morris AB | Konsumentverket 

10 Hem & Hyra Juriststudent flyttade till Irak – mister lägenhet efter olovlig 
andrahandsuthyrning:  
https://www.hemhyra.se/nyheter/juriststudent-flyttade-till-irak-
mister-lagenhet-efter-olovlig-andrahandsuthyrning/ 

10 Regeringen En ny fastighetsmäklarlag – förstärkt tillsyn över 
fastighetsmäklarbranschen:  En ny fastighetsmäklarlag – förstärkt 
tillsyn över fastighetsmäklarbranschen - Regeringen.se 

10 Dagens Juridik Bostad användes som ”bordellägenhet” – man måste flytta:   
Bostad användes som ”bordellägenhet” - man måste flytta | 
Dagens Juridik 

10 Regeringen Regeringen lägger fram förslag på stärkt skydd för hyresgäster:  
Regeringen lägger fram förslag på stärkt skydd för hyresgäster - 
Regeringen.se  

10 Dagens Juridik Mannens ”samboförhållande” inte bevisat – förlorar hyresrätt:  
Männens "samboförhållande" inte bevisat - förlorar hyresrätt | 
Dagens Juridik 

10 Fastighetsmäklar-
nämnden 

Vad är ett dolt fel?  Vad är ett dolt fel? - 
Fastighetsmaklarnamnden.se 

11 Intrum Ny sajt som riktar sig till ungdomar om krediter:  Spendido - En 
interaktiv lektion i ung privatekonomi. 

12 Kronofogden Vart tolfte barn i Sverige har föräldrar med skulder hos 
Kronofogden:  Vart tolfte barn i Sverige har föräldrar med skulder 
hos Kronofogden | Kronofogden 

12 Dagens Juridik Vart tolfte barn i Sverige har föräldrar med skulder hos 
Kronofogden:  Vart tolfte barn i Sverige har föräldrar med skulder 
hos Kronofogden | Dagens Juridik 

12 Kronofogden Branschen måste ta ett större ansvar för konsumtionslånen:   
Branschen måste ta ett större ansvar för konsumtionslånen | 
Kronofogden 

https://www.svt.se/nyheter/konsument/rive-juridiska-byra-riskerar-miljonvite
https://www.svt.se/nyheter/konsument/rive-juridiska-byra-riskerar-miljonvite
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2021/03/sou-202117/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2021/03/sou-202117/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/03/lena-micko-tar-emot-delbetankande-om-ett-moderniserat-konsumentskydd/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/03/lena-micko-tar-emot-delbetankande-om-ett-moderniserat-konsumentskydd/
https://www.konsumentverket.se/aktuellt/mal-domar-och-forelagganden/domar/domar-2021/dom-i-malet-ko--philip-morris-ab/
https://www.konsumentverket.se/aktuellt/mal-domar-och-forelagganden/domar/domar-2021/dom-i-malet-ko--philip-morris-ab/
https://www.hemhyra.se/nyheter/juriststudent-flyttade-till-irak-mister-lagenhet-efter-olovlig-andrahandsuthyrning/
https://www.hemhyra.se/nyheter/juriststudent-flyttade-till-irak-mister-lagenhet-efter-olovlig-andrahandsuthyrning/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2021/03/prop.-202021119/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2021/03/prop.-202021119/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/bostaden-anvandes-som-bordellagenhet-man-maste-flytta/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/bostaden-anvandes-som-bordellagenhet-man-maste-flytta/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/06/regeringen-lagger-fram-forslag-pa-starkt-skydd-for-hyresgaster/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/06/regeringen-lagger-fram-forslag-pa-starkt-skydd-for-hyresgaster/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/fastighetsratt/mannens-samboforhallande-inte-bevisat-forlorar-hyresratt/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/fastighetsratt/mannens-samboforhallande-inte-bevisat-forlorar-hyresratt/
https://www.fastighetsmaklarnamnden.se/vad-ar-ett-dolt-fel/
https://www.fastighetsmaklarnamnden.se/vad-ar-ett-dolt-fel/
https://spendido.org/
https://spendido.org/
https://www.kronofogden.se/85152.html
https://www.kronofogden.se/85152.html
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/vart-tolfte-barn-i-sverige-har-foraldrar-med-skulder-hos-kronofogden/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/vart-tolfte-barn-i-sverige-har-foraldrar-med-skulder-hos-kronofogden/
https://www.kronofogden.se/84981.html
https://www.kronofogden.se/84981.html
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12 KFM 
 
Barometern 

Dramatisk ökning av unga som vill ha hjälp med skulder:  
Dramatisk ökning av unga som vill ha hjälp med skulder | 
Kronofogden 
Läs även här: Jakten efter yachten en fälla (barometern.se) 

12 Regeringen Regeringen föreslår regler för mer effektiv konkurshantering:   
Regeringen föreslår regler för mer effektiv konkurshantering - 
Regeringen.se 
Läs proposition:  En effektivare konkurshantering - Regeringen.se 

12 Dagens Juridik ”Andra chans för krisande företag – ny lag om 
företagsrekonstruktion”:  DEBATT: "Andra chans för krisande 
företag - ny lag om företagsrekonstruktion" | Dagens Juridik 

12 Riksdagen Ja till att underlätta för skuldsatta och till digitala ansökningar hos 
Kronofogdemyndigheten:  Löneutmätning och digitala 
ansökningar i utsökningsförfarandet Civilutskottets Betänkande 
2020/21:CU21 - Riksdagen 

12 Riksdagen 
 

Åtgärder som ska underlätta för skuldsatta: Löneutmätning och 
digitala ansökningar i utsökningsförfarandet Civilutskottets 
Betänkande 2020/21:CU21 - Riksdagen 

12 Dagens Näringsliv Spärr för krediter?   Spärr för skuldsatta kan bli verklighet | 
DagensNaringsliv.se 
Läs även här:  Konsumtionslån oroar ministern | 
DagensNaringsliv.se 

13 Försäkringskassan Socialförsäkringen i siffror 2021: Socialförsäkringen i siffror 2021 
(forsakringskassan.se) 

13 MinPension Kampanj ska få unga att förstå pension: minPension 

13 ARN Fråga om ett flygbolag kan friskriva sig från att betala skadestånd 
när en flygning har ställts in och tvingande lagstiftning inte är 
tillämplig. arendereferat---2020-08372.pdf (arn.se) 

13 Regeringen Förslag att höja skadestånd till brottsoffer:  Förslag att höja 
skadestånd till brottsoffer - Regeringen.se 

13 Dagens Juridik SEB slipper skadestånd efter uppsagda krediter och konkurs:  
SEB slipper skadestånd efter uppsagda krediter och konkurs | 
Dagens Juridik 

14 Dagens Juridik Avhoppad säljare förbjuds arbeta för konkurrenter och värva 
kunder:   Avhoppad säljare förbjuds arbeta för konkurrenter och 
värva kunder | Dagens Juridik 

https://www.kronofogden.se/84203.html
https://www.kronofogden.se/84203.html
https://www.barometern.se/ledare/jakten-efter-yachten-en-falla-9fac845b/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/03/regeringen-foreslar-regler-for-mer-effektiv-konkurshantering/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/03/regeringen-foreslar-regler-for-mer-effektiv-konkurshantering/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2021/03/prop.-202021148/
https://www.dagensjuridik.se/debatt/debatt-andra-chans-for-krisande-foretag-ny-lag-om-foretagsrekonstruktion/
https://www.dagensjuridik.se/debatt/debatt-andra-chans-for-krisande-foretag-ny-lag-om-foretagsrekonstruktion/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/loneutmatning-och-digitala-ansokningar-i_H801CU21
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/loneutmatning-och-digitala-ansokningar-i_H801CU21
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/loneutmatning-och-digitala-ansokningar-i_H801CU21
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/loneutmatning-och-digitala-ansokningar-i_H801CU21
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/loneutmatning-och-digitala-ansokningar-i_H801CU21
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/loneutmatning-och-digitala-ansokningar-i_H801CU21
https://www.dagensnaringsliv.se/20210627/210531/sparr-skuldsatta-kan-bli-verklighet
https://www.dagensnaringsliv.se/20210627/210531/sparr-skuldsatta-kan-bli-verklighet
https://www.dagensnaringsliv.se/20210627/210532/konsumtionslan-oroar-ministern
https://www.dagensnaringsliv.se/20210627/210532/konsumtionslan-oroar-ministern
https://www.forsakringskassan.se/!ut/p/z0/LcexDoQgDADQb3FgJKC33eZfGBfTQPEasSUt0d_X4aaXF9awhJXhoh06CUN9v9zp_DboPzd-ZheTcEfuhpuiNWGjC11sb-zPiTljBc7ILpokglpEDQ4l3pE9eaNSVNRPcRpDO-bhAdJB1Oo!/
https://www.forsakringskassan.se/!ut/p/z0/LcexDoQgDADQb3FgJKC33eZfGBfTQPEasSUt0d_X4aaXF9awhJXhoh06CUN9v9zp_DboPzd-ZheTcEfuhpuiNWGjC11sb-zPiTljBc7ILpokglpEDQ4l3pE9eaNSVNRPcRpDO-bhAdJB1Oo!/
https://www.minpension.se/press/kampanj-ska-fa-unga-att-forsta-pension
https://www.arn.se/globalassets/extern/pdfer/referat-2021/arendereferat---2020-08372.pdf
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/07/forslag-att-hoja-skadestand-till-brottsoffer/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/07/forslag-att-hoja-skadestand-till-brottsoffer/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/seb-slipper-skadestand-efter-uppsagda-krediter-och-konkurs/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/seb-slipper-skadestand-efter-uppsagda-krediter-och-konkurs/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/avhoppad-saljare-forbjuds-arbeta-for-konkurrenter-och-varva-kunder/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/avhoppad-saljare-forbjuds-arbeta-for-konkurrenter-och-varva-kunder/
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14 Lag & Avtal Hur påverkas arbetsrätten av EU?   Hur påverkas arbetsrätten av 
EU? | Lag & Avtal (lag-avtal.se) 

14 Dagens Juridik Skyddet för visselblåsare stärks – ny lag i december   Skyddet för 
visselblåsare stärks – ny lag i december | Dagens Juridik 
Läs även här: Regeringen föreslår stärkt skydd för visselblåsare | 
Dagens Juridik 

14 Regeringen Frågor och svar om stärkt skydd för visselblåsare:  Frågor och 
svar om stärkt skydd för visselblåsare - Regeringen.se 

14 Dagens Juridik Ny visselblåsarlag – undvik överträdelser:   Ny visselblåsarlag – 
undvik överträdelser | Dagens Juridik % 

14 Dagens Industri ”Regeringen försämrar visselblåsarfunktionen”:  DEBATT: 
Regeringen försämrar visselblåsarfunktionen (di.se) 

14 Akavia 
 
Juridikpodden 

”Hur effektiv är den nya visselblåsarlagen?”:  Juridikpodden: 
”Lagen om visselblåsning är för krånglig” | Akavia 
 
Lyssna här: Juridikpodden : Visselblåsare, diskriminering och 
Clubhouse: Juridikpodden Special med Akavia (libsyn.com) 

14 Lag & Avtal Kan jag säga upp mig från sommarjobbet? Kan jag säga upp mig 
från sommarjobbet? | Lag & Avtal (lag-avtal.se) 

14 Lag & Avtal Måste jag acceptera provanställning?  Måste jag acceptera 
provanställning? | Lag & Avtal (lag-avtal.se) 

14 Tidningen 
Näringslivet 

Så blir nya LAS – ”Största förändringen i modern tid”:   Nordmark: 
Så blir nya LAS | Tidningen Näringslivet (tn.se) 

14 Tidningen 
Näringslivet 

Debatten om LAS:   Debatten om LAS | Tidningen Näringslivet 
(tn.se) 

14 Dagens Juridik ”Den historiska LAS-reformen – mycket väsen för lite ull”:  
DEBATT: "Den historiska LAS-reformen - mycket väsen för lite 
ull" | Dagens Juridik 

14 Dagens Näringsliv Facket vill ha klarhet om jobbapparnas ansvar:   Facket vill ha 
klarhet om jobbapparnas ansvar | DagensNaringsliv.se 

15 Samtiden EU-domstolen slår åter fast att arbetsgivare har rätt att förbjuda 
slöja på arbetstid: EU-domstolen: Slöja får förbjudas på jobbet - 
Samtiden 

15 Stockholms 
universitet 

Nyhetsbrevet ”EU och arbetsrätt” :  EU & arbetsrätt (su.se) 

https://www.lag-avtal.se/sponsrad/hur-paverkas-arbetsratten-av-eu-7011575?utm_custom%5bcm%5d=302766226,33270&=
https://www.lag-avtal.se/sponsrad/hur-paverkas-arbetsratten-av-eu-7011575?utm_custom%5bcm%5d=302766226,33270&=
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/skyddet-for-visselblasare-starks-ny-lag-i-december/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/skyddet-for-visselblasare-starks-ny-lag-i-december/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/regeringen-foreslar-starkt-skydd-for-visselblasare/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/regeringen-foreslar-starkt-skydd-for-visselblasare/
https://www.regeringen.se/artiklar/2021/05/fragor-och-svar-om-starkt-skydd-for-visselblasare/
https://www.regeringen.se/artiklar/2021/05/fragor-och-svar-om-starkt-skydd-for-visselblasare/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/ny-visselblasarlag-undvik-overtradelser/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/ny-visselblasarlag-undvik-overtradelser/
https://www.di.se/debatt/regeringen-forsamrar-visselblasarfunktionen/
https://www.di.se/debatt/regeringen-forsamrar-visselblasarfunktionen/
https://www.akavia.se/senaste/pressmeddelanden/juridikpodden-lagen-om-visselblasning-ar-for-kranglig/
https://www.akavia.se/senaste/pressmeddelanden/juridikpodden-lagen-om-visselblasning-ar-for-kranglig/
https://juridikpodden.libsyn.com/visselblsare-diskriminering-och-clubhouse-juridikpodden-special-med-akavia-0
https://juridikpodden.libsyn.com/visselblsare-diskriminering-och-clubhouse-juridikpodden-special-med-akavia-0
https://www.lag-avtal.se/fraga-experten/kan-jag-saga-upp-mig-fran-sommarjobbet-7015024?source=carma&utm_custom%5bcm%5d=302766226,33270&=
https://www.lag-avtal.se/fraga-experten/kan-jag-saga-upp-mig-fran-sommarjobbet-7015024?source=carma&utm_custom%5bcm%5d=302766226,33270&=
https://www.lag-avtal.se/nyhetsarkiv/maste-jag-acceptera-provanstallning-7016192?source=carma&utm_custom%5bcm%5d=302766226,33270&=
https://www.lag-avtal.se/nyhetsarkiv/maste-jag-acceptera-provanstallning-7016192?source=carma&utm_custom%5bcm%5d=302766226,33270&=
https://www.tn.se/arbetsmarknad/nordmark-sa-blir-nya-las/
https://www.tn.se/arbetsmarknad/nordmark-sa-blir-nya-las/
https://www.tn.se/debatten-om-las/
https://www.tn.se/debatten-om-las/
https://www.dagensjuridik.se/debatt/debatt-den-historiska-las-reformen-mycket-vasen-for-lite-ull/
https://www.dagensjuridik.se/debatt/debatt-den-historiska-las-reformen-mycket-vasen-for-lite-ull/
https://www.dagensnaringsliv.se/index.php/20210627/210530/facket-vill-ha-klarhet-om-jobbapparnas-ansvar
https://www.dagensnaringsliv.se/index.php/20210627/210530/facket-vill-ha-klarhet-om-jobbapparnas-ansvar
https://samtiden.nu/2021/07/eu-domstolen-sloja-far-forbjudas-pa-jobbet/
https://samtiden.nu/2021/07/eu-domstolen-sloja-far-forbjudas-pa-jobbet/
http://arbetsratt.juridicum.su.se/euarb/21-02/
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15 Sieps ”Villkorsmekanismen – sista halmstrået för EU:s 
rättsstatsprincip?”:  Villkorsmekanismen – sista halmstrået för 
EU:s rättsstatsprincip? (sieps.se) 

15 Jordbruksverket ”Flera steg för ökat djurskydd i Sverige och EU – men mer krävs” 
Flera steg för ökat djurskydd i Sverige och EU – men mer krävs | 
Jordbruksverket (mynewsdesk.com) 

15 Konsumentverket Konsumentverket leder EU-granskning av TikTok: 
Konsumentverket leder EU-granskning av TikTok | Hallå 
konsument – Konsumentverket (hallakonsument.se)  

16 You Tube Prime Crime har många ljudupptagningar från uppmärksammade 
rättegångar på You Tube:  Prime crime - YouTube 

16 Dagens Juridik Elev hackade lärarportal – fick tillgång till kommande prov: 
Elev hackade lärarportal - fick tillgång till kommande prov | 
Dagens Juridik 

16 Dagens Juridik Elever döms för ”nollning” på elevhem – ofredade flickor: 
Elever döms för "nollning" på elevhem - ofredade flickor | Dagens 
Juridik 

16 Dagens Juridik Samlagen inte helt frivilliga – tidigare friad 15-åring döms: 
Samlagen inte helt frivilliga – tidigare friad 15-åring döms | 
Dagens Juridik 

16 Dagens Juridik 17-åring döms för våldtäkt och oaktsam våldtäkt: 
17-åring döms för våldtäkt och oaktsam våldtäkt | Dagens Juridik 

16 Dagens Juridik Tonåring döms för sexbrott mot barn via Snapchat:  Tonåring 
döms för sexbrott mot barn via Snapchat | Dagens Juridik 

16 Dagens Juridik Ung kvinna döms för våldtäkt på sin sovande pojkvän:   Ung 
kvinna döms för våldtäkt på sin sovande pojkvän | Dagens Juridik 

16 Dagens Juridik Känd rappare döms – planerade kidnappning av artistrival:  
Känd rappare döms - planerade kidnappning av artistrival | 
Dagens Juridik 

16 Dagens Juridik Polisen bötfäller elsparkcyklister – ”reglerna glasklara”:  Polisen 
bötfäller elsparkcyklister - "reglerna glasklara" | Dagens Juridik 

16 Dagens Juridik 
 
Riksåklagaren 

Åtal väckt för folkrättsbrott och mord i Iran 1988:   Åtal väckt för 
folkrättsbrott och mord i Iran 1988 | Dagens Juridik 
 
Läs även här: Åtal för folkrättsbrott i Iran (aklagare.se) 

https://www.sieps.se/publikationer/2021/villkorsmekanismen--sista-halmstraet-for-eus-rattsstatsprincip/
https://www.sieps.se/publikationer/2021/villkorsmekanismen--sista-halmstraet-for-eus-rattsstatsprincip/
https://www.mynewsdesk.com/se/jordbruksverket/pressreleases/flera-steg-foer-oekat-djurskydd-i-sverige-och-eu-men-mer-kraevs-3112878
https://www.mynewsdesk.com/se/jordbruksverket/pressreleases/flera-steg-foer-oekat-djurskydd-i-sverige-och-eu-men-mer-kraevs-3112878
https://www.hallakonsument.se/aktuellt/konsumentverket-leder-eu-granskning-av-tiktok/
https://www.hallakonsument.se/aktuellt/konsumentverket-leder-eu-granskning-av-tiktok/
https://www.youtube.com/results?search_query=Prime+crime
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/elev-hackade-lararportal-fick-tillgang-till-kommande-prov/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/elev-hackade-lararportal-fick-tillgang-till-kommande-prov/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/elever-doms-for-nollning-pa-elevhem-ofredade-flickor/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/elever-doms-for-nollning-pa-elevhem-ofredade-flickor/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/samlagen-inte-helt-frivilliga-tidigare-friad-15-aring-doms/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/samlagen-inte-helt-frivilliga-tidigare-friad-15-aring-doms/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/17-aring-doms-for-valdtakt-och-oaktsam-valdtakt/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/tonaring-doms-for-sexbrott-mot-barn-via-snapchat/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/tonaring-doms-for-sexbrott-mot-barn-via-snapchat/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/ung-kvinna-doms-for-valdtakt-pa-sin-pojkvan/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/ung-kvinna-doms-for-valdtakt-pa-sin-pojkvan/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/kand-rappare-doms-planerade-kidnappning-av-artistrival/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/kand-rappare-doms-planerade-kidnappning-av-artistrival/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/polisen-botfaller-elsparkcyklister-reglerna-glasklara/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/polisen-botfaller-elsparkcyklister-reglerna-glasklara/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/atal-vackt-for-folkrattsbrott-och-mord-i-iran-1988/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/atal-vackt-for-folkrattsbrott-och-mord-i-iran-1988/
https://www.aklagare.se/nyheter-press/pressmeddelanden/2021/juli/atal-for-folkrattsbrott-i-iran/
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16 Bulletin Firade avrättningar med bakelser – i Sverige hann tiden i kapp 
honom:   Firade avrättningar med bakelser – i Sverige hann tiden 
i kapp honom (bulletin.nu) 

16 Domstolsverket Stort antal personer dömda för allvarlig nätverksbrottslighet 
Stort antal personer dömda för allvarlig nätverksbrottslighet - 
Södertörns tingsrätt (domstol.se) 

16 Aftonbladet 
 
Dagens Juridik 

Advokaten: ”Lambertz tycker inte det finns någon anledning att 
kalla honom ’toppjuristen’ när han har ett namn”.:  Göran 
Lambertz är toppjuristen misstänkt för våldtäkt i Uppsala | 
Aftonbladet 
Förundersökningen läggs ned:  Göran Lambertz: "Det har varit en 
speciell upplevelse för mig" | Dagens Juridik 

16 Dagens Juridik 
 
Samtiden 

Samtliga fyra åtalade frias i jaktbrottshärvan:   Samtliga fyra 
åtalade frias i jaktbrottshärvan | Dagens Juridik 
Läs även här:  Jaktdomen: Lättnad när politisk åsikt inte fick bli 
bevis - Samtiden 

16 Dagens Juridik Grovt förtal när filmregissör pekades ut som våldtäktsman:   Grovt 
förtal när filmregissör pekades ut som våldtäktsman | Dagens 
Juridik 

16 Dagens Juridik Tonåring spred klamydiarykten på Snapchat – döms för förtal:   
Tonåring spred klamydiarykten på Snapchat – döms för förtal | 
Dagens Juridik 

16 Dagens Juridik Kvinna spred sanna anklagelser om barnporr – döms för grovt 
förtal:   Kvinna spred sanna anklagelser om barnporr - döms för 
grovt förtal | Dagens Juridik 

16 Dagens Juridik JK väcker åtal mot Cissi Wallin för förtal av Virtanen i sin bok:   
JK väcker åtal mot Cissi Wallin för förtal av Virtanen i sin bok | 
Dagens Juridik 

16 Dagens Juridik Hovrätten dömer mobilfipplande bilist:  Hovrätten dömer 
mobilfipplande bilist | Dagens Juridik 

16 Dagens Juridik Bad provjobbande gymnasieelev om sexuella bilder – döms:   
Bad provjobbande gymnasieelev om sexuella bilder – döms | 
Dagens Juridik 

16 Dagens Juridik Högskoleprovsfuskare fälls efter omrubricering:   
Högskoleprovsfuskare fälls efter omrubricering | Dagens Juridik 

https://bulletin.nu/firade-avrattningar-med-bakelser-i-sverige-hann-tiden-i-kapp-honom
https://bulletin.nu/firade-avrattningar-med-bakelser-i-sverige-hann-tiden-i-kapp-honom
https://www.domstol.se/sodertorns-tingsratt/nyheter/2021/07/stort-antal-personer-domda-for-allvarlig-natverksbrottslighet/
https://www.domstol.se/sodertorns-tingsratt/nyheter/2021/07/stort-antal-personer-domda-for-allvarlig-natverksbrottslighet/
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/0K3PRB/goran-lambertz-ar-haktade-toppjuristen-en-studie-inifran
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/0K3PRB/goran-lambertz-ar-haktade-toppjuristen-en-studie-inifran
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/0K3PRB/goran-lambertz-ar-haktade-toppjuristen-en-studie-inifran
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/goran-lambertz-det-har-varit-en-speciell-upplevelse-for-mig/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/goran-lambertz-det-har-varit-en-speciell-upplevelse-for-mig/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/samtliga-fyra-atalade-frias-i-jaktbrottsharvan/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/samtliga-fyra-atalade-frias-i-jaktbrottsharvan/
https://samtiden.nu/2021/03/jaktdomen-lattnad-nar-politisk-asikt-inte-fick-bli-bevis/
https://samtiden.nu/2021/03/jaktdomen-lattnad-nar-politisk-asikt-inte-fick-bli-bevis/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/grovt-fortal-nar-filmregissor-pekades-ut-som-valdtaktsman/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/grovt-fortal-nar-filmregissor-pekades-ut-som-valdtaktsman/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/grovt-fortal-nar-filmregissor-pekades-ut-som-valdtaktsman/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/tonaring-spred-klamydiarykten-pa-snapchat-doms-for-fortal/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/tonaring-spred-klamydiarykten-pa-snapchat-doms-for-fortal/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/kvinna-spred-sanna-anklagelser-om-barnporr-doms-for-grovt-fortal/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/kvinna-spred-sanna-anklagelser-om-barnporr-doms-for-grovt-fortal/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/jk-vacker-atal-mot-cissi-wallin-for-fortal-av-virtanen-i-sin-bok/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/jk-vacker-atal-mot-cissi-wallin-for-fortal-av-virtanen-i-sin-bok/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/hovratten-domer-mobilfipplande-bilist/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/hovratten-domer-mobilfipplande-bilist/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/bad-provjobbande-gymnasieelev-om-sexuella-bilder-doms/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/bad-provjobbande-gymnasieelev-om-sexuella-bilder-doms/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/hogskoleprovsfuskare-falls-efter-omrubricering/
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16 Dagens Juridik 
 
Lagen.nu 
 
Wikipedia 

Svenska Akademien förlorar mål om klassikerskyddet mot NMR:  
Svenska Akademien förlorar mål om klassikerskyddet mot NMR | 
Dagens Juridik 
 
Se § 51 Upphovsrättslagen;  Lag (1960:729) om upphovsrätt till 
litterära och konstnärliga verk (URL) | Lagen.nu 
 
Läs även här: Klassikerskyddet – Wikipedia 

16 Dagens Juridik Pokerspelare döms för skattebrott – deklarerade inte vinsterna: 
Pokerspelare döms för skattebrott – deklarerade inte vinsterna | 
Dagens Juridik 

16 Dagens Juridik Privatbruk av tusen liter öl för storkonsument inte uteslutet:  
Privatbruk av tusen liter öl för storkonsument inte uteslutet | 
Dagens Juridik 

16 Dagens Juridik Poliser örfilade 16-åring under ingripande – döms:  Poliser 
örfilade 16-åring under ingripande - döms | Dagens Juridik 

16 Dagens Juridik 14-åring dödade pojke – ”frias” efter bevistalan i hovrätten:   14-
åring dödade pojke - "frias" efter bevistalan i hovrätten | Dagens 
Juridik 

16 Domstolsverket Hovrätten ändrar tingsrättens dom i ett mål om bevistalan mot en 
14-åring angående en knivskärning i Huskvarna stadspark i 
augusti förra året:  Hovrätten ändrar tingsrättens dom i ett mål om 
bevistalan mot en 14-åring angående en knivskärning i 
Huskvarna stadspark i augusti förra året - Sveriges Domstolar 

16 Dagens Juridik Hängde upp nazistflagga i fönstret – döms:  Hängde upp 
nazistflagga i fönstret – döms | Dagens Juridik 

16 SVT 
 
Dagens Juridik 

Aron Flam frias även i hovrätten:  Hovrätten friar Aron Flam för 
En svensk tiger | SVT Nyheter 
 
Läs även här: Aron Flam frias - inte skyldig till upphovsrättsbrott | 
Dagens Juridik 

16 Dagens Juridik Affärsman högg ner träd för havsutsikt – döms till fängelse:  
Affärsman högg ner träd för havsutsikt - döms till fängelse | 
Dagens Juridik 

16 Dagens Juridik HD friar – och fäller – för blåljussabotage i nya avgöranden:  HD 
friar - och fäller - för blåljussabotage i nya avgöranden | Dagens 
Juridik 

16 Dagens Juridik Kvinna örfilade tolvårig flicka – frias på grund av nödvärn:   
Kvinna örfilade tolvårig flicka - frias på grund av nödvärn | 
Dagens Juridik 

https://www.dagensjuridik.se/nyheter/svenska-akademien-forlorar-mal-om-klassikerskyddet-mot-nmr/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/svenska-akademien-forlorar-mal-om-klassikerskyddet-mot-nmr/
https://lagen.nu/1960:729
https://lagen.nu/1960:729
https://sv.wikipedia.org/wiki/Klassikerskyddet
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/pokerspelare-doms-for-skattebrott-deklarerade-inte-vinsterna/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/pokerspelare-doms-for-skattebrott-deklarerade-inte-vinsterna/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/privatbruk-av-tusen-liter-ol-for-storkonsument-inte-uteslutet/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/privatbruk-av-tusen-liter-ol-for-storkonsument-inte-uteslutet/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/poliser-orfilade-16-aring-under-ingripande-doms/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/poliser-orfilade-16-aring-under-ingripande-doms/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/14-aring-frias-i-hovratten-handlandet-anses-ursaktligt/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/14-aring-frias-i-hovratten-handlandet-anses-ursaktligt/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/14-aring-frias-i-hovratten-handlandet-anses-ursaktligt/
https://www.domstol.se/nyheter/2021/05/hovratten-andrar-tingsrattens-dom-i-ett-mal-om-bevistalan-mot-en-14-aring-angaende-en-knivskarning-i-huskvarna-stadspark-i-augusti-forra-aret/
https://www.domstol.se/nyheter/2021/05/hovratten-andrar-tingsrattens-dom-i-ett-mal-om-bevistalan-mot-en-14-aring-angaende-en-knivskarning-i-huskvarna-stadspark-i-augusti-forra-aret/
https://www.domstol.se/nyheter/2021/05/hovratten-andrar-tingsrattens-dom-i-ett-mal-om-bevistalan-mot-en-14-aring-angaende-en-knivskarning-i-huskvarna-stadspark-i-augusti-forra-aret/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/hangde-upp-nazistflagga-i-fonstret-doms/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/hangde-upp-nazistflagga-i-fonstret-doms/
https://www.svt.se/kultur/hovratten-friar-aron-flam-for-en-svensk-tiger
https://www.svt.se/kultur/hovratten-friar-aron-flam-for-en-svensk-tiger
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/aron-flam-frias-inte-skyldig-till-upphovsrattsbrott/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/aron-flam-frias-inte-skyldig-till-upphovsrattsbrott/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/affarsman-hogg-ner-trad-for-havsutsikt-doms-till-fangelse/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/affarsman-hogg-ner-trad-for-havsutsikt-doms-till-fangelse/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/hd-friar-och-faller-for-blaljussabotage-i-nya-avgoranden/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/hd-friar-och-faller-for-blaljussabotage-i-nya-avgoranden/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/hd-friar-och-faller-for-blaljussabotage-i-nya-avgoranden/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/kvinna-orfilade-tolvarig-flicka-frias-pa-grund-av-nodvarn/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/kvinna-orfilade-tolvarig-flicka-frias-pa-grund-av-nodvarn/
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17 MSN Sis vill se ungdomsfängelse för de farligaste unga:   Sis vill se 
ungdomsfängelse för de farligaste unga (msn.com) 

17 GP Många undviker att dyka upp för att avtjäna straff:   Så många 
dömda efterlyses av Kriminalvården | GP 

17 Tidningen 
Näringslivet 

Hot från djurrättsaktivister utbrett problem för lantbrukare:  Hot 
från djurrättsaktivister utbrett problem för lantbrukare | Tidningen 
Näringslivet (tn.se) 

17 Regeringen Straffreduktion för unga slopas vid allvarlig brottslighet:  
Straffreduktion för unga slopas vid allvarlig brottslighet - 
Regeringen.se 

17 Regeringen Datalagring vid brottsbekämpning:   Datalagring vid 
brottsbekämpning – ytterligare åtgärder för en modern och 
ändamålsenlig reglering - Regeringen.se 
Läs även här:  Digital pressträff med inrikesminister Mikael 
Damberg - Regeringen.se 

17 Regeringen Regeringen avser att inrätta en nationell delegation mot 
arbetslivskriminalitet:  En nationell delegation mot 
arbetslivskriminalitet - Regeringen.se 

17 Tidningen 
Näringslivet 

Brotten mot handelsföretagen ökar:   Brotten ökar &#8211; nu 
vädjar handlarna till myndigheterna | Tidningen Näringslivet 
(tn.se) 

17 Samtiden Trots ny lag – handlare kan inte portförbjuda butikstjuvar:  Trots 
ny lag - handlare kan inte portförbjuda butikstjuvar – Samnytt 

17 Dagens Juridik 30 bötfällda vattenskoterförare under juli:   30 bötfällda 
vattenskoterförare under juli | Dagens Juridik 

17 DN Polisen behöver fler verktyg:  ”Fallet Encrochat visar att polisen 
behöver nya verktyg” - DN.SE 

17 Bulletin Ny gangsterchatt knäckt – större än Enchrochat:   Genombrottet: 
Ny gangsterchatt knäckt – större än Enchrochat (bulletin.nu) 

17 Polisen Lärdomar av Enchrochat (polisrapport): Narkotikasmugglingen 
mer omfattande än tidigare studier visat | Polismyndigheten 
(polisen.se) 

17 Dagens Juridik Krypterad meddelandetjänst:  Linda H Staaf: "En av de största 
insatserna genom tiderna" | Dagens Juridik 

https://www.msn.com/sv-se/nyheter/inrikes/sis-vill-se-ungdomsf%c3%a4ngelse-f%c3%b6r-de-farligaste-unga/ar-AAMbgPA?ocid=msedgdhp
https://www.msn.com/sv-se/nyheter/inrikes/sis-vill-se-ungdomsf%c3%a4ngelse-f%c3%b6r-de-farligaste-unga/ar-AAMbgPA?ocid=msedgdhp
https://www.gp.se/nyheter/v%C3%A4stsverige/s%C3%A5-m%C3%A5nga-d%C3%B6mda-efterlyses-av-kriminalv%C3%A5rden-1.49937220
https://www.gp.se/nyheter/v%C3%A4stsverige/s%C3%A5-m%C3%A5nga-d%C3%B6mda-efterlyses-av-kriminalv%C3%A5rden-1.49937220
https://www.tn.se/naringsliv/hot-fran-djurrattsaktivister-utbrett-problem-for-lantbrukare/
https://www.tn.se/naringsliv/hot-fran-djurrattsaktivister-utbrett-problem-for-lantbrukare/
https://www.tn.se/naringsliv/hot-fran-djurrattsaktivister-utbrett-problem-for-lantbrukare/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/07/straffreduktion-for-unga-slopas-vid-allvarlig-brottslighet/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/07/straffreduktion-for-unga-slopas-vid-allvarlig-brottslighet/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2021/08/dir.-202158/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2021/08/dir.-202158/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2021/08/dir.-202158/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/08/digital-presstraff-med-inrikesminister-mikael-damberg/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/08/digital-presstraff-med-inrikesminister-mikael-damberg/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/08/en-nationell-delegation-mot-arbetslivskriminalitet/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/08/en-nationell-delegation-mot-arbetslivskriminalitet/
https://www.tn.se/naringsliv/brotten-okar-nu-vadjar-handlarna-till-myndigheterna/
https://www.tn.se/naringsliv/brotten-okar-nu-vadjar-handlarna-till-myndigheterna/
https://www.tn.se/naringsliv/brotten-okar-nu-vadjar-handlarna-till-myndigheterna/
https://samnytt.se/trots-ny-lag-handlare-kan-inte-portforbjuda-butikstjuvar/
https://samnytt.se/trots-ny-lag-handlare-kan-inte-portforbjuda-butikstjuvar/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/30-botfallda-vattenskoterforare-under-juli/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/30-botfallda-vattenskoterforare-under-juli/
https://www.dn.se/debatt/fallet-encrochat-visar-att-polisen-behover-nya-verktyg/
https://www.dn.se/debatt/fallet-encrochat-visar-att-polisen-behover-nya-verktyg/
https://bulletin.nu/genombrottet-ny-gangsterchatt-knackt-storre-an-enchrochat
https://bulletin.nu/genombrottet-ny-gangsterchatt-knackt-storre-an-enchrochat
https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2021/maj/narkotikasmugglingen-mer-omfattande-an-tidigare-studier-visat/
https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2021/maj/narkotikasmugglingen-mer-omfattande-an-tidigare-studier-visat/
https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2021/maj/narkotikasmugglingen-mer-omfattande-an-tidigare-studier-visat/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/linda-h-staaf-en-av-de-storsta-insatserna-genom-tiderna/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/linda-h-staaf-en-av-de-storsta-insatserna-genom-tiderna/
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17 Regeringen Årlig redovisning av myndighetsgemensamt arbete mot 
organiserad brottslighet:   Årlig redovisning av myndighetsgemen-
samt arbete mot organiserad brottslighet - Regeringen.se 
Läs även här:  Ett tryggare Sverige - Regeringen.se 

17 Riksdagen En kommande utredning ska se över reglerna för sluten 
ungdomsvård:  Översyn av regleringen om sluten ungdomsvård 
Justitieutskottets Betänkande 2020/21:JuU39 - Riksdagen 

17 Timbro ”Forskningen talar för längre straff”: Forskningen talar för längre 
straff (timbro.se) 

17 Regeringen 
 
Lagen.nu 

Ny lag ger ökade möjligheter att skjuta upp villkorlig frigivning:  Ny 
lag ger ökade möjligheter att skjuta upp villkorlig frigivning - 
Regeringen.se 
Se BrB 26:6a:   Brottsbalk (1962:700) (BrB) | Lagen.nu 

17 Dagens Juridik 
 
MSN 

Nytt beslut: Polisen inför elchockvapnet permanent: Nytt beslut: 
Polisen inför elchockvapnet permanent | Dagens Juridik  
Läs även här: Svensk polis börjar bära elchockvapen permanent 
(msn.com) 

17 Dagens Juridik Ordningsvakter föreslås få utökade befogenheter:   
Ordningsvakter föreslås få utökade befogenheter | Dagens 
Juridik 

17 Dagens Juridik Polisens tillgång till biometriska uppgifter ska utredas:   Polisens 
tillgång till biometriska uppgifter ska utredas | Dagens Juridik 

17 Brå Dödligt skjutvapenvåld har ökat i Sverige, men inte i övriga 
Europa:  Dödligt skjutvapenvåld har ökat i Sverige, men inte i 
övriga Europa - Brottsförebyggande rådet (bra.se) 

17 Tidningen 
Näringslivet 

155 svenska gripanden i massiv polisoperation:   155 svenska 
gripanden i massiv polisoperation | Tidningen Näringslivet (tn.se) 

17 Dagens Näringsliv Ekonomiskt våld mot kvinnor:   Fler vill synliggöra ekonomiskt 
våld | DagensNaringsliv.se 
Läs även här:  Våldet mot kvinnor är också ekonomiskt | 
DagensNaringsliv.se 

17 Riksåklagaren Vad innebär straff-föreläggande?  Strafföreläggande och 
dagsböter (aklagare.se) 

17 Riksåklagaren Polis ska få utfärda böter på plats:   Polis ska få utfärda böter på 
plats (aklagare.se) 

17 Brottsofferjouren Nu blir det straffbart att låta barn bevittna våld:   Nu blir det 
straffbart att låta barn bevittna våld - BOJ (brottsofferjouren.se) 

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/03/arlig-redovisning-av-myndighetsgemensamt-arbete-mot-organiserad-brottslighet/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/03/arlig-redovisning-av-myndighetsgemensamt-arbete-mot-organiserad-brottslighet/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/ett-tryggare-sverige/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/oversyn-av-regleringen-om-sluten-ungdomsvard_H801JuU39
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/oversyn-av-regleringen-om-sluten-ungdomsvard_H801JuU39
https://timbro.se/smedjan/det-hjalper-att-lasa-in-fler-brottslingar/
https://timbro.se/smedjan/det-hjalper-att-lasa-in-fler-brottslingar/
https://www.regeringen.se/artiklar/2021/04/ny-lag-ger-okade-mojligheter-att-skjuta-upp-villkorlig-frigivning/
https://www.regeringen.se/artiklar/2021/04/ny-lag-ger-okade-mojligheter-att-skjuta-upp-villkorlig-frigivning/
https://www.regeringen.se/artiklar/2021/04/ny-lag-ger-okade-mojligheter-att-skjuta-upp-villkorlig-frigivning/
https://lagen.nu/1962:700#K26P6aS1
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/nytt-beslut-polisen-infor-elchockvapnet-permanent/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/nytt-beslut-polisen-infor-elchockvapnet-permanent/
https://www.msn.com/sv-se/nyheter/inrikes/svensk-polis-b%C3%B6rjar-b%C3%A4ra-elchockvapen-permanent/ar-BB1gLAYr?ocid=msedgdhp
https://www.msn.com/sv-se/nyheter/inrikes/svensk-polis-b%C3%B6rjar-b%C3%A4ra-elchockvapen-permanent/ar-BB1gLAYr?ocid=msedgdhp
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/ordningsvakter-foreslas-fa-utokade-befogenheter/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/ordningsvakter-foreslas-fa-utokade-befogenheter/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/polisens-tillgang-till-biometriska-uppgifter-ska-utredas/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/polisens-tillgang-till-biometriska-uppgifter-ska-utredas/
https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2021-05-26-dodligt-skjutvapenvald-har-okat-i-sverige-men-inte-i-ovriga-europa.html
https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2021-05-26-dodligt-skjutvapenvald-har-okat-i-sverige-men-inte-i-ovriga-europa.html
https://www.tn.se/article/155-svenska-gripanden-i-massiv-polisoperation/
https://www.tn.se/article/155-svenska-gripanden-i-massiv-polisoperation/
https://www.dagensnaringsliv.se/20210626/210525/fler-vill-synliggora-ekonomiskt-vald
https://www.dagensnaringsliv.se/20210626/210525/fler-vill-synliggora-ekonomiskt-vald
https://www.dagensnaringsliv.se/index.php/20210625/210515/valdet-mot-kvinnor-ar-ocksa-ekonomiskt
https://www.dagensnaringsliv.se/index.php/20210625/210515/valdet-mot-kvinnor-ar-ocksa-ekonomiskt
https://www.aklagare.se/om_rattsprocessen/fran-brott-till-atal/atalsbeslutet/strafforelaggande-och-dagsboter/
https://www.aklagare.se/om_rattsprocessen/fran-brott-till-atal/atalsbeslutet/strafforelaggande-och-dagsboter/
https://www.aklagare.se/nyheter-press/pressmeddelanden/2021/juni/polis-ska-fa-utfarda-boter-pa-plats/
https://www.aklagare.se/nyheter-press/pressmeddelanden/2021/juni/polis-ska-fa-utfarda-boter-pa-plats/
https://www.brottsofferjouren.se/2021/05/27/nu-blir-det-straffbart-att-lata-barn-bevittna-vald/
https://www.brottsofferjouren.se/2021/05/27/nu-blir-det-straffbart-att-lata-barn-bevittna-vald/
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17 Polisen 
 
Riksåklagaren 

Ny lag stärker barns rättigheter:   Ny lag stärker barns rättigheter | 
Polismyndigheten (polisen.se) 
Läs även här:  Barnfridsbrott nytt brott (aklagare.se) 

17 Brottsoffer-
myndigheten 

Vanligt med våld i ungas kärleksrelationer:   Vanligt med våld i 
ungas kärleksrelationer | Brottsoffermyndigheten 

17 SMER DNA i brottsutredningar – möjligheter och utmaningar:  DNA i 
brottsutredningar – möjligheter och utmaningar (smer.se) 
 
Läs även här: Webbinarium: DNA och brottsutredningar 
(smer.se) 

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

17 Dagens Juridik Polisens utredningsmetod med släktforskning olaglig:  Polisens 
utredningsmetod med släktforskning olaglig | Dagens Juridik 

17 SÄPO Redovisning av hemliga tvångsmedel 2020:   Redovisning av 
hemliga tvångsmedel 2020 - Säkerhetspolisen 
(sakerhetspolisen.se) 

17 Försäkringskassan 
 
KFM 

Samverkan ledde till fler lagförda brott 2020: Samverkan ledde till 
fler lagförda brott 2020 (forsakringskassan.se) 
Läs även här: Högsta lagföringen hittills i arbetet mot organiserad 
brottslighet | Kronofogden 

17 KFM Trots rekord – kriminella slipper undan Kronofogden:  Trots 
rekord – kriminella slipper undan Kronofogden | Kronofogden 

17 Dagens Juridik Kronofogden drar in rekordbelopp från kriminella:   Kronofogden 
drar in rekordbelopp från kriminella | Dagens Juridik 

17 Statens 
institutionsstyrelse 

Forskningsstudie om unga i kriminella nätverk:  Forskningsstudie 
om unga i kriminella nätverk - SiS - Statens institutionsstyrelse 
(stat-inst.se) 

17 Publikt Fullsatt på anstalter och häkten under förra året:  Fullsatt på 
anstalter och häkten under förra året | Publikt 

https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2021/juli/ny-lag-starker-barns-rattigheter2/
https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2021/juli/ny-lag-starker-barns-rattigheter2/
https://www.aklagare.se/nyheter-press/aktuellt-pa-aklagarmyndigheten/barnfridsbrott-nytt-brott/
https://www.brottsoffermyndigheten.se/om-oss/aktuellt/nyheter/vanligt-med-vald-i-ungas-karleksrelationer/
https://www.brottsoffermyndigheten.se/om-oss/aktuellt/nyheter/vanligt-med-vald-i-ungas-karleksrelationer/
https://smer.se/2021/04/26/dna-i-brottsutredningar-mojligheter-och-utmaningar/
https://smer.se/2021/04/26/dna-i-brottsutredningar-mojligheter-och-utmaningar/
https://smer.se/calendar/webbinarium-dna-och-brottsutredningar/
https://smer.se/calendar/webbinarium-dna-och-brottsutredningar/
https://nfc.polisen.se/om-nfc/nyhetsarkiv/2020/november/dna-baserad-slaktforskning-kan-bli-nationellt-anvand-metod/
https://nfc.polisen.se/om-nfc/nyhetsarkiv/2020/november/dna-baserad-slaktforskning-kan-bli-nationellt-anvand-metod/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/polisens-utredningsmetod-med-slaktforskning-olaglig/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/polisens-utredningsmetod-med-slaktforskning-olaglig/
https://www.sakerhetspolisen.se/ovrigt/pressrum/aktuellt/aktuellt/2021-05-31-redovisning-av-hemliga-tvangsmedel-2020.html
https://www.sakerhetspolisen.se/ovrigt/pressrum/aktuellt/aktuellt/2021-05-31-redovisning-av-hemliga-tvangsmedel-2020.html
https://www.sakerhetspolisen.se/ovrigt/pressrum/aktuellt/aktuellt/2021-05-31-redovisning-av-hemliga-tvangsmedel-2020.html
https://www.forsakringskassan.se/privatpers/nyhetsarkiv/!ut/p/z1/lVLBctowFPyWHDiqepaEkY8GGhs6bug4ibEvGlkSxCEWxFag-ftaTDuTzLRJ0UlPs9p9-97iCq9xZeWx2UrX7K18GuqyCgUnkE2nQQw8Bw6LKI2-XkckiecU3-MKVwfVaFyGoCOiNgzVoTaIEWKQ1IYjttETbUBBvTEeraw7uAdcqr11xrrejGBz2o3Avj4Y18tu1xyF7Ix893KWkVujTd9sLS5vTXt4ks70I8idtFp2ujC1R4iXoRbdS901O1yc-4d_nBhw9bG9wut-wnAGsHQ-C5IZfOMJHUP8YxVQdkOWyxxwOfQwETQAiLxIwhOAxeqOJvcxmeSE4OLYmBO-s_uuHUaee0bbiw__iGKWidXg9otmlIy5CpEKdICYpgpFkaqRNGGkNZOaUoVL4klnt8M6R3Dx3M9aC1wGOP3jhq9Sli6BZLDIKMRTwsh1xgm5YX9zc0E-lp9tZLDQPD4_V_EQJG_kp8Pryxy9YfB5Qb8jtf7PSB3altMWreFxvPU3MZ9-R1X9eoqvrn4BAoDB4w!!/?1dmy&urile=wcm%3apath%3a%2Fcontentse_responsive%2Fnyheter%2Ffler-brott-mot-valfarden-lagfordes-2020
https://www.forsakringskassan.se/privatpers/nyhetsarkiv/!ut/p/z1/lVLBctowFPyWHDiqepaEkY8GGhs6bug4ibEvGlkSxCEWxFag-ftaTDuTzLRJ0UlPs9p9-97iCq9xZeWx2UrX7K18GuqyCgUnkE2nQQw8Bw6LKI2-XkckiecU3-MKVwfVaFyGoCOiNgzVoTaIEWKQ1IYjttETbUBBvTEeraw7uAdcqr11xrrejGBz2o3Avj4Y18tu1xyF7Ix893KWkVujTd9sLS5vTXt4ks70I8idtFp2ujC1R4iXoRbdS901O1yc-4d_nBhw9bG9wut-wnAGsHQ-C5IZfOMJHUP8YxVQdkOWyxxwOfQwETQAiLxIwhOAxeqOJvcxmeSE4OLYmBO-s_uuHUaee0bbiw__iGKWidXg9otmlIy5CpEKdICYpgpFkaqRNGGkNZOaUoVL4klnt8M6R3Dx3M9aC1wGOP3jhq9Sli6BZLDIKMRTwsh1xgm5YX9zc0E-lp9tZLDQPD4_V_EQJG_kp8Pryxy9YfB5Qb8jtf7PSB3altMWreFxvPU3MZ9-R1X9eoqvrn4BAoDB4w!!/?1dmy&urile=wcm%3apath%3a%2Fcontentse_responsive%2Fnyheter%2Ffler-brott-mot-valfarden-lagfordes-2020
https://www.kronofogden.se/84517.html
https://www.kronofogden.se/84517.html
https://www.kronofogden.se/84724.html
https://www.kronofogden.se/84724.html
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/kronofogden-drar-in-rekordbelopp-fran-kriminella/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/kronofogden-drar-in-rekordbelopp-fran-kriminella/
https://www.stat-inst.se/press/pressmeddelanden-nyheter/2021/forskningsstudie-om-unga-i-kriminella-natverk/
https://www.stat-inst.se/press/pressmeddelanden-nyheter/2021/forskningsstudie-om-unga-i-kriminella-natverk/
https://www.stat-inst.se/press/pressmeddelanden-nyheter/2021/forskningsstudie-om-unga-i-kriminella-natverk/
https://www.publikt.se/nyhet/fullsatt-pa-anstalter-och-hakten-under-forra-aret-23545
https://www.publikt.se/nyhet/fullsatt-pa-anstalter-och-hakten-under-forra-aret-23545
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