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Kap     Källa      Innehåll 

   

0 Skolverket Här hittar du svar på frågor om det ansvar som skolor, rektorer 
och huvudmän har utifrån skollagen, förordningar och föreskrifter:   
Ansvar i skolfrågor - Skolverket 

0 Regeringen Skärpt lagstiftning ska göra det möjligt att stänga skolor med 
allvarliga brister:  Skärpt lagstiftning ska göra det möjligt att 
stänga skolor med allvarliga brister - Regeringen.se 

0 Skolverket Coronaviruset och covid-19 - regler för skolor och förskolor:   
Coronaviruset och covid-19 - regler för skolor och förskolor - 
Skolverket 

0 Sveriges Elevkårer Larmrapport från Sveriges gymnasieelever: Majoritet mått dåligt 
av distansundervisning:  Larmrapport från Sveriges 
gymnasieelever: Majoritet mått dåligt av distansundervisning | 
Sveriges Elevkårer (mynewsdesk.com) 

0 Dagens Juridik Riksrevisionen granskar betygsättningen i skolorna:  
Riksrevisionen granskar betygsättningen i skolorna - Dagens 
Juridik 

0 Claes Bäckman m.fl. Video-föreläsningar om privat-ekonomi: Finanskurs 

0 Regeringen Läromedelsutredningen – böckernas betydelse och elevernas 
tillgång till kunskap:   Läromedelsutredningen – böckernas 
betydelse och elevernas tillgång till kunskap - Regeringen.se 

0 Regeringen Ämnesbetyg införs på gymnasiet:   Ämnesbetyg införs på 
gymnasiet för att bättre spegla elevers kunskaper - 
Regeringen.se 
 
Läs även här: Ämnesbetyg – betygen ska bättre spegla elevers 
kunskaper - Regeringen.se 

0 Skolverket Ändringar i läroplanens inledande delar:  Ändringar i läroplanens 
inledande delar − gymnasieskolan - Skolverket 

0 Riksdagen Riksdagens hemsida för lärare: Gymnasiet - Riksdagen 

https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=Skolverkets%20nyhetsbrev
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/09/skarpt-lagstiftning-ska-gora-det-mojligt-att-stanga-skolor-med-allvarliga-brister/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/09/skarpt-lagstiftning-ska-gora-det-mojligt-att-stanga-skolor-med-allvarliga-brister/
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/coronaviruset-och-covid-19---regler-for-skolor-och-forskolor?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=Skolverkets%20nyhetsbrev
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/coronaviruset-och-covid-19---regler-for-skolor-och-forskolor?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=Skolverkets%20nyhetsbrev
https://www.mynewsdesk.com/se/sverigeselevkarer/pressreleases/larmrapport-fraan-sveriges-gymnasieelever-majoritet-maatt-daaligt-av-distansundervisning-3128708
https://www.mynewsdesk.com/se/sverigeselevkarer/pressreleases/larmrapport-fraan-sveriges-gymnasieelever-majoritet-maatt-daaligt-av-distansundervisning-3128708
https://www.mynewsdesk.com/se/sverigeselevkarer/pressreleases/larmrapport-fraan-sveriges-gymnasieelever-majoritet-maatt-daaligt-av-distansundervisning-3128708
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/offentlig-ratt/riksrevisionen-granskar-betygsattningen-i-skolorna/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/offentlig-ratt/riksrevisionen-granskar-betygsattningen-i-skolorna/
https://www.finanskurs.se/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2021/08/sou-202170/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2021/08/sou-202170/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/08/amnesbetyg-infors-pa-gymnasiet-for-att-battre-spegla-elevers-kunskaper/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/08/amnesbetyg-infors-pa-gymnasiet-for-att-battre-spegla-elevers-kunskaper/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/08/amnesbetyg-infors-pa-gymnasiet-for-att-battre-spegla-elevers-kunskaper/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2021/10/prop.-20212236/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2021/10/prop.-20212236/
https://www.skolverket.se/publikationsserier/ovrigt-material/2021/andringar-i-laroplanens-inledande-delar---gymnasieskolan?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=Skolverkets%20nyhetsbrev
https://www.skolverket.se/publikationsserier/ovrigt-material/2021/andringar-i-laroplanens-inledande-delar---gymnasieskolan?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=Skolverkets%20nyhetsbrev
https://www.riksdagen.se/sv/larare/gymnasiet/
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1 Bulletin DEBATT: Naturrätt löser inte rättsordningens problem:   DEBATT: 
Naturrätt löser inte rättsordningens problem (bulletin.nu) 

1 Domstolsverket Coronaviruset och straffrätten (Domarbloggen): Coronaviruset 
och straffrätten | Domarbloggen 

1 Regeringen Prisbasbelopp för 2022 fastställt:  Prisbasbelopp för 2022 
fastställt - Regeringen.se 

1 Regeringen 
 
Dagens Juridik 

En omfattande förstärkning av hela rättsväsendet:  En 
omfattande förstärkning av hela rättsväsendet - Regeringen.se 
 
Läs även här: Regeringen vill satsa 2,5 miljarder på 
rättsväsendet | Dagens Juridik 

1 Dagens Juridik 9 av 10 nyutexaminerade jurister har anställning:  9 av 10 
nyutexaminerade jurister har anställning | Dagens Juridik 

1 Riksdagen Riksdagens ledamöter har lämnat in totalt 4 150 fristående 
motioner under allmänna motionstiden:  Riksdagen.se 
 Läs även här: Sök - Riksdagen 

2 Båtunionen Undervisningsmaterial om allemansrätten:  Allemansrätten - 
Svenska Båtunionen (batunionen.se) 

2 Båtunionen Undervisningsmaterial om ”föreningskunskap”: SBU-akademin - 
Svenska Båtunionen (batunionen.se) 

2 SVT 
 
Dagens Juridik 

Ny myndighet ska motverka välfärdsbrott:  Ny myndighet ska 
motverka välfärdsbrott | SVT Nyheter 
Läs även här: Regeringen: Ny myndighet ska stoppa 
välfärdsfusket | Dagens Juridik 

2 Altinget Debattinlägg om ”Cementa-beslutet”: Lex Cementa – rättsstaten i 
gungning - Altinget - Allt om politik: altinget.se 

2 Dagens juridik Var inte behörig föra barnens talan – nu varnas advokaten: Var 
inte behörig föra barnens talan - nu varnas advokaten - Dagens 
Juridik 

3 Dagens Juridik 
 
Moderaterna 

Moderaterna: ”Det behövs en ny brottsbalk”: Moderaterna: 
"Behövs en ny brottsbalk" | Dagens Juridik  
 
Läs även här: Utspels-PM_ Det behövs en ny brottsbalk .pdf 
(moderaterna.se) 

3 Expressen ”Nyanlända måste få lära sig lagar och regler”: Nyanlända måste 
få lära sig lagar och regler (expressen.se) 

https://bulletin.nu/debatt-naturratt-loser-inte-rattsordningens-problem
https://bulletin.nu/debatt-naturratt-loser-inte-rattsordningens-problem
https://www.domarbloggen.se/coronaviruset-och-straffratten/
https://www.domarbloggen.se/coronaviruset-och-straffratten/
https://www.regeringen.se/artiklar/2021/09/prisbasbelopp-for-2022-faststallt/
https://www.regeringen.se/artiklar/2021/09/prisbasbelopp-for-2022-faststallt/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/09/en-omfattande-forstarkning-av-hela-rattsvasendet/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/09/en-omfattande-forstarkning-av-hela-rattsvasendet/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/regeringen-vill-satsa-25-miljarder-pa-rattsvasendet/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/regeringen-vill-satsa-25-miljarder-pa-rattsvasendet/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/9-av-10-nyutexaminerade-jurister-har-anstallning/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/9-av-10-nyutexaminerade-jurister-har-anstallning/
https://www.riksdagen.se/sv/folj-och-prenumerera/utskick---pressmeddelande/2021/okt/5/4-150-riksdagsmotioner-inlamnade-pressmeddelande-5-oktober/
https://www.riksdagen.se/sv/global/sok/?q=&st=3&doktyp=mot&moteg=frist%C3%A5ende+motion&riksmote=2021/22
https://batunionen.se/utbildning/klubb/allemansratten/
https://batunionen.se/utbildning/klubb/allemansratten/
https://batunionen.se/utbildning/sbu-akademin/
https://batunionen.se/utbildning/sbu-akademin/
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/ny-myndighet-ska-motverka-valfardsbrott
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/ny-myndighet-ska-motverka-valfardsbrott
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/offentlig-ratt/regeringen-ny-myndighet-ska-stoppa-valfardsfusket/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/offentlig-ratt/regeringen-ny-myndighet-ska-stoppa-valfardsfusket/
https://www.altinget.se/artikel/lex-cementa-rattsstaten-i-gungning?SNSubscribed=true&ref=newsletter&refid=gratisbrevet-12oktober2021&utm_campaign=Altinget.se&utm_content=gratisbrevet_12oktober2021&utm_medium=e-mail&utm_source=nyhedsbrev
https://www.altinget.se/artikel/lex-cementa-rattsstaten-i-gungning?SNSubscribed=true&ref=newsletter&refid=gratisbrevet-12oktober2021&utm_campaign=Altinget.se&utm_content=gratisbrevet_12oktober2021&utm_medium=e-mail&utm_source=nyhedsbrev
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/var-inte-behorig-fora-barnens-talan-nu-varnas-advokaten/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/var-inte-behorig-fora-barnens-talan-nu-varnas-advokaten/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/var-inte-behorig-fora-barnens-talan-nu-varnas-advokaten/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/moderaterna-behovs-en-ny-brottsbalk/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/moderaterna-behovs-en-ny-brottsbalk/
https://moderaterna.se/sites/default/files/page_attachments/2021-09/Utspels-PM_%20Det%20beh%C3%B6vs%20en%20ny%20brottsbalk%20.pdf
https://moderaterna.se/sites/default/files/page_attachments/2021-09/Utspels-PM_%20Det%20beh%C3%B6vs%20en%20ny%20brottsbalk%20.pdf
https://www.expressen.se/ledare/nyanlanda-maste-fa-lara-sig-om-lagar-och-regler/
https://www.expressen.se/ledare/nyanlanda-maste-fa-lara-sig-om-lagar-och-regler/
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3 Regeringen Ändringar föreslås i mediegrundlagarna:  Ändringar föreslås i 
mediegrundlagarna - Regeringen.se 

3 Regeringen En modern lagstiftning för datalagring vid brottsbekämpning:  En 
modern lagstiftning för datalagring vid brottsbekämpning - 
Regeringen.se 

3 Regeringen Regeringen intensifierar arbetet mot hedersrelaterat våld och 
förtryck:  Regeringen intensifierar arbetet mot hedersrelaterat 
våld och förtryck - Regeringen.se 

3 Regeringen Brott mot djur – skärpta straff och ett mer effektivt 
sanktionssystem:   Brott mot djur – skärpta straff och ett mer 
effektivt sanktionssystem - Regeringen.se 
 
Läs även här:  Regeringen föreslår strängare straff vid brott mot 
djur - Regeringen.se 

3 Regeringen Regeringen föreslår lagändringar om obligatorisk märkning och 
registrering av katter:  Regeringen föreslår lagändringar om 
obligatorisk märkning och registrering av katter - Regeringen.se 
 
Läs även här: Märkning och registrering av katter - 
Regeringen.se 

3 Dagens Juridik Riksdagen säger ja till att göra ringa nedskräpning straffbart:  
Riksdagen säger ja till att göra ringa nedskräpning straffbart | 
Dagens Juridik 

3 Riksdagen 
 
Regeringen 

Straffbart att skräpa ned även med enstaka småskräp:  
Producentansvar och straffansvar för nedskräpning Miljö- och 
jordbruksutskottets Betänkande 2021/22:MJU4 - Riksdagen 
 
Läs även här: Klart med ny lag om böter för nedskräpning - 
Regeringen.se 

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

3 Regeringen Reklamskatten avskaffas: Förslag om avskaffad reklamskatt till 
riksdagen - Regeringen.se 

3 Riksdagen Nya regler om husrannsakan för att söka efter vapen och andra 
farliga föremål:  Nya regler om husrannsakan för att söka efter 
vapen och andra farliga föremål Justitieutskottets Betänkande 
2021/22:JuU2 - Riksdagen 

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/09/andringar-foreslas-i-mediegrundlagarna/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/09/andringar-foreslas-i-mediegrundlagarna/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/08/en-modern-lagstiftning-for-datalagring-vid-brottsbekampning/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/08/en-modern-lagstiftning-for-datalagring-vid-brottsbekampning/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/08/en-modern-lagstiftning-for-datalagring-vid-brottsbekampning/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/10/regeringen-intensifierar-arbetet-mot-hedersrelaterat-vald-och-fortryck/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/10/regeringen-intensifierar-arbetet-mot-hedersrelaterat-vald-och-fortryck/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2021/10/prop.-20212218/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2021/10/prop.-20212218/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/10/regeringen-foreslar-strangare-straff-vid-brott-mot-djur/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/10/regeringen-foreslar-strangare-straff-vid-brott-mot-djur/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/10/regeringen-foreslar-lagandringar-om-obligatorisk-markning-och-registrering-av-katter/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/10/regeringen-foreslar-lagandringar-om-obligatorisk-markning-och-registrering-av-katter/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/lagradsremiss/2021/10/markning-och-registrering-av-katter/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/lagradsremiss/2021/10/markning-och-registrering-av-katter/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/riksdagen-sager-ja-till-att-gora-ringa-nedskrapning-straffbart/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/riksdagen-sager-ja-till-att-gora-ringa-nedskrapning-straffbart/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/producentansvar-och-straffansvar-for-nedskrapning_H901MJU4
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/producentansvar-och-straffansvar-for-nedskrapning_H901MJU4
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/09/klart-med-ny-lag-om-boter-for-nedskrapning/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/09/klart-med-ny-lag-om-boter-for-nedskrapning/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/09/straffreduktion-for-unga-slopas-vid-allvarlig-brottslighet/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/09/straffreduktion-for-unga-slopas-vid-allvarlig-brottslighet/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/10/forslag-om-avskaffad-reklamskatt-till-riksdagen/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/10/forslag-om-avskaffad-reklamskatt-till-riksdagen/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/nya-regler-om-husrannsakan-for-att-soka-efter_H901JuU2
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/nya-regler-om-husrannsakan-for-att-soka-efter_H901JuU2
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/nya-regler-om-husrannsakan-for-att-soka-efter_H901JuU2
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3 Regeringen Utökad möjlighet för Kustbevakningen att ge 
ordningsbotsföreläggande:  Utökad möjlighet för 
Kustbevakningen att ge ordningsbotsföreläggande - 
Regeringen.se 

4 Regeringen Förslag att öka flexibiliteten och korta handläggningstiderna i 
allmän domstol:  Förslag att öka flexibiliteten och korta 
handläggningstiderna i allmän domstol - Regeringen.se 

4 Regeringen 
 
Domstolsverket 

Försöks-verksamheten med snabbare lagföring av brott byggs ut 
ytterligare:  Försöksverksamheten med snabbare lagföring av 
brott byggs ut ytterligare - Regeringen.se 
 
Läs även här: Snabbare lagföring nu i Sveriges sex största städer 
 

4 Dagens Juridik 
 
 

Regeringen: Fler mål ska avgöras på handlingarna: 
Regeringen: Fler mål ska avgöras på handlingarna | Dagens 
Juridik 

4 Domstolsverket Nu är domstolsvärdarna tillbaka! (Domarbloggen):  Nu är 
domstolsvärdarna tillbaka! | Domarbloggen 

4 Dagens Juridik Ersättningarna i brottmål får skarp kritik – ”allvarliga brister”:  
Ersättningarna i brottmål får skarp kritik - "allvarliga brister" - 
Dagens Juridik 

4 Domstolsverket Några gånger per termin brukar Domarbloggen besöka tidigare 
notarier för att se vad som har hänt efter notarietiden:  Från 
Södertörn till Islamabad | Domarbloggen 

4 Dagens Juridik ”Anonyma vittnen kan få felaktiga effekter”:  "Jag sa nej - 
anonyma vittnen riskerar att få motsatt effekt" - Dagens Juridik 

5 Dagens Juridik Lagrådet avstyrker regeringens undantag för Cementa:  Lagrådet 
avstyrker regeringens undantag för Cementa | Dagens Juridik 
 
Läs även här: Regeringen kör över Lagrådet om Cementa - 
lägger fram proposition | Dagens Juridik 

6 Regeringen Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd ges rätt att 
utfärda föreskrifter om internationella adoptioner:  Myndigheten 
för familjerätt och föräldraskapsstöd ges rätt att utfärda 
föreskrifter om internationella adoptioner - Regeringen.se 

6 Domstolsverket Vad händer om en förälder inte följer det som domstolen har 
beslutat om i ett familjemål?  (Domarbloggen) Vad händer om en 
förälder inte följer det som domstolen har beslutat om i ett 
familjemål? | Domarbloggen 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2021/10/utokad-mojlighet-for-kustbevakningen-att-ge-ordningsbotsforelaggande/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2021/10/utokad-mojlighet-for-kustbevakningen-att-ge-ordningsbotsforelaggande/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2021/10/utokad-mojlighet-for-kustbevakningen-att-ge-ordningsbotsforelaggande/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/09/forslag-att-oka-flexibiliteten-och-korta-handlaggningstiderna-i-allman-domstol/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/09/forslag-att-oka-flexibiliteten-och-korta-handlaggningstiderna-i-allman-domstol/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/10/forsoksverksamheten-med-snabbare-lagforing-av-brott-byggs-ut-ytterligare/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/10/forsoksverksamheten-med-snabbare-lagforing-av-brott-byggs-ut-ytterligare/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/regeringen-fler-mal-ska-avgoras-pa-handlingarna/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/regeringen-fler-mal-ska-avgoras-pa-handlingarna/
https://www.domarbloggen.se/nu-ar-domstolsvardarna-tillbaka/
https://www.domarbloggen.se/nu-ar-domstolsvardarna-tillbaka/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/ersattningarna-i-brottmal-far-skarp-kritik-allvarliga-brister/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/ersattningarna-i-brottmal-far-skarp-kritik-allvarliga-brister/
https://www.domarbloggen.se/fran-sodertorn-till-islamabad/
https://www.domarbloggen.se/fran-sodertorn-till-islamabad/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/jag-sa-nej-anonyma-vittnen-riskerar-att-fa-motsatt-effekt/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/jag-sa-nej-anonyma-vittnen-riskerar-att-fa-motsatt-effekt/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/lagradet-avstyrker-regeringens-undantag-for-cementa/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/lagradet-avstyrker-regeringens-undantag-for-cementa/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/regeringen-kor-over-lagradet-om-cementa-lagger-fram-proposition/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/regeringen-kor-over-lagradet-om-cementa-lagger-fram-proposition/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/09/myndigheten-for-familjeratt-och-foraldraskapsstod-ges-ratt-att-utfarda-foreskrifter-om-internationella-adoptioner/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/09/myndigheten-for-familjeratt-och-foraldraskapsstod-ges-ratt-att-utfarda-foreskrifter-om-internationella-adoptioner/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/09/myndigheten-for-familjeratt-och-foraldraskapsstod-ges-ratt-att-utfarda-foreskrifter-om-internationella-adoptioner/
https://www.domarbloggen.se/vad-hander-om-en-foralder-inte-foljer-det-som-domstolen-har-beslutat-om-i-ett-familjemal/
https://www.domarbloggen.se/vad-hander-om-en-foralder-inte-foljer-det-som-domstolen-har-beslutat-om-i-ett-familjemal/
https://www.domarbloggen.se/vad-hander-om-en-foralder-inte-foljer-det-som-domstolen-har-beslutat-om-i-ett-familjemal/
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6 Norstedts Juridik Om surrogatmödraskap: Surrogatmoderskap förbjudet i lag – 
men inte i praktiken? (nj.se) 

6 Domstolsverket Om adoption (Domarbloggen): Kort om adoption | Domarbloggen 

7 Marginalen Bank Vad innebär gåvobrev?  Gåvobrev - Allt du behöver veta om 
gåveobrev (marginalen.se) 

7 Dagens Juridik Testamente underkänns – svårt att fastslå mannens yttersta vilja: 
Testamente underkänns – svårt att fastslå mannens yttersta vilja 
| Dagens Juridik 

7 Hjärt-lung-fonden 
 
 

Om att skriva testamente: Varför skriva ett testamente? | Hjärt-
Lungfonden (hjart-lungfonden.se) 

8 Altinget ”Skriftligt samtycke till vårdingrepp borde vara en självklarhet”:  
Skriftligt samtycke till vårdingrepp borde vara en självklarhet - 
Altinget - Allt om politik: altinget.se 

8 Tidningen 
Näringslivet 

Kriminella tar över upphandlingar – lagen ger grönt ljus:  
Kriminella tar över upphandlingar – lagen ger grönt ljus | 
Tidningen Näringslivet (tn.se) 

8 Regeringen Utredningen Ett moderniserat konsumentskydd har överlämnat 
sitt slutbetänkande till regeringen:  En uppföljning av 
skriftlighetskravet vid telefonförsäljning - Regeringen.se 

8 Dagens Juridik Inte ocker köpa billig fastighet av 84-åring:  Inte ocker köpa billig 
fastighet av 84-åring - Dagens Juridik 

10 Dagens Juridik Första svartuthyraren åtalad efter lagändringen:  Första 
svartuthyraren åtalad efter lagändringen | Dagens Juridik 

10 Dagens Juridik Kvinna får inte överta ex-pojkvännens hyresrätt:  Kvinna får inte 
överta ex-pojkvännens hyresrätt | Dagens Juridik 

10 Dagens Juridik 54-årig man förlorar lägenhet -efter störningar och dödshot:  54-
årig man förlorar lägenhet -efter störningar och dödshot - Dagens 
Juridik 

10 Dagens Juridik Kvinna vräks från lägenhet – efter våldsam ex-pojkväns 
störningar:  Kvinna vräks från lägenhet - efter våldsam ex-
pojkväns störningar - Dagens Juridik 

10 Dagens Juridik Tvingas lämna fritidshus efter 75 år – förlorar mot markägare:  
Tvingas lämna fritidshus efter 75 år - förlorar mot markägare - 
Dagens Juridik 

https://www.nj.se/nyheter/surrogatmoderskap-forbjudet-i-lag-men-inte-i-praktiken?utm_campaign=juno-komm&amp%3Butm_content=artikel-surrogatmoderskap&amp%3Butm_medium=native&amp%3Butm_source=borgowilli
https://www.nj.se/nyheter/surrogatmoderskap-forbjudet-i-lag-men-inte-i-praktiken?utm_campaign=juno-komm&amp%3Butm_content=artikel-surrogatmoderskap&amp%3Butm_medium=native&amp%3Butm_source=borgowilli
https://www.domarbloggen.se/kort-om-adoption/
https://www.marginalen.se/privat/kundservice/enkel-banksvenska/gavobrev/
https://www.marginalen.se/privat/kundservice/enkel-banksvenska/gavobrev/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/testamente-underkanns-svart-fastsla-mannens-yttersta-vilja/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/testamente-underkanns-svart-fastsla-mannens-yttersta-vilja/
https://www.hjart-lungfonden.se/stod-oss/testamente/skriv-testamente/del-1/
https://www.hjart-lungfonden.se/stod-oss/testamente/skriv-testamente/del-1/
https://www.altinget.se/artikel/skriftligt-samtycke-till-vaardingrepp-borde-vara-en-sjalvklarhet?SNSubscribed=true&ref=newsletter&refid=gratis-mand-23&utm_campaign=Altinget.se&utm_content=gratis%20m%C3%A5nd%2023&utm_medium=e-mail&utm_source=nyhedsbrev
https://www.altinget.se/artikel/skriftligt-samtycke-till-vaardingrepp-borde-vara-en-sjalvklarhet?SNSubscribed=true&ref=newsletter&refid=gratis-mand-23&utm_campaign=Altinget.se&utm_content=gratis%20m%C3%A5nd%2023&utm_medium=e-mail&utm_source=nyhedsbrev
https://www.tn.se/arbetsmarknad/kriminella-tar-over-upphandlingar-lagen-ger-gront-ljus/
https://www.tn.se/arbetsmarknad/kriminella-tar-over-upphandlingar-lagen-ger-gront-ljus/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2021/10/sou-202179/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2021/10/sou-202179/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/inte-ocker-kopa-billig-fastighet-av-84-aring/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/inte-ocker-kopa-billig-fastighet-av-84-aring/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/forsta-svartuthyraren-atalad-efter-lagandringen/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/forsta-svartuthyraren-atalad-efter-lagandringen/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/kvinna-far-inte-overta-ex-pojkvannens-hyresratt/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/kvinna-far-inte-overta-ex-pojkvannens-hyresratt/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/54-arig-man-forlorar-lagenhet-efter-storningar-och-dodshot/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/54-arig-man-forlorar-lagenhet-efter-storningar-och-dodshot/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/54-arig-man-forlorar-lagenhet-efter-storningar-och-dodshot/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/kvinna-vraks-fran-lagenhet-efter-valdsam-ex-pojkvans-storningar/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/kvinna-vraks-fran-lagenhet-efter-valdsam-ex-pojkvans-storningar/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/tvingas-lamna-fritidshus-efter-75-ar-forlorar-mot-markagare/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/tvingas-lamna-fritidshus-efter-75-ar-forlorar-mot-markagare/
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10 Dagens Juridik ”Provbodde” med flickvän – folkbokföringsbrott prövas i HD:  
"Provbodde" med flickvän - folkbokföringsbrott prövas i HD - 
Dagens Juridik 

10 Regeringen Stärkt skydd för bostadsrättsägare:  Stärkt skydd för 
bostadsrättsägare - Regeringen.se 

10 Dagens Juridik Inte ocker köpa billig fastighet av 84-åring:  Inte ocker köpa billig 
fastighet av 84-åring - Dagens Juridik 

11 Comboloan Amorteringskravet tillbaka 1 september:  Amorteringskravet 
tillbaka 1 september (comboloan.se) 

11 Dagens Juridik Efter den 31 augusti i år börjar reglerna för amortering att gälla 
som vanligt igen:  Bolån ska amorteras igen – ekonomin 
återhämtar sig | Dagens Juridik 

11 Finansinspektionen 
 
Dagens Juridik 

Råd från Finansinspektionen: Även små lån kan bli dyra | 
Finansinspektionen 
 
Läs även här: Nya råd om kreditprövning av konsumenter | 
Finansinspektionen 
 
Och här: FI tar fram nya råd inför långivarnas kreditprövning | 
Dagens Juridik 

11 Tidningen 
Näringslivet 

FI tar tuffare tag mot överskuldsättning: FI tar tuffare tag mot 
överskuldsättning | Tidningen Näringslivet 

11 Dagens Juridik Ny dom förbjuder förseningsavgifter för krediter:  Ny dom 
förbjuder förseningsavgifter för krediter - Dagens Juridik 

12 Dagens Juridik Rekordmånga ansöker om skuldsanering hos Kronofogden:  
Rekordmånga ansöker om skuldsanering hos Kronofogden | 
Dagens Juridik 

13 Dagens Juridik 
 
Bulletin 
 
Dagens Juridik 

Våldtäktsdömd får 840 000 av JK – satt frihetsberövad för länge: 
Våldtäktsdömd får 840 000 av JK – satt frihetsberövad för länge | 
Dagens Juridik  
 
Läs även här:  Skogkär: Ett rättssystem som tänker mer på 
brottslingen än på brottsoffret (bulletin.nu) 
 
Och här:  "Våldtäktsmannen, skadeståndet och debatten i sociala 
medier" | Dagens Juridik 

13 Dagens Juridik Transelev ersätts av JK – diskriminerades av universitetslärare:  
Transelev ersätts av JK - diskriminerades av universitetslärare - 
Dagens Juridik 

https://www.dagensjuridik.se/nyheter/provbodde-med-flickvan-folbokforingsbrott-provas-i-hd/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/provbodde-med-flickvan-folbokforingsbrott-provas-i-hd/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/10/starkt-skydd-for-bostadsrattsagare/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/10/starkt-skydd-for-bostadsrattsagare/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/inte-ocker-kopa-billig-fastighet-av-84-aring/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/inte-ocker-kopa-billig-fastighet-av-84-aring/
https://www.comboloan.se/nyheter/nyheter.asp?Menu=Nyheter&NId=6561
https://www.comboloan.se/nyheter/nyheter.asp?Menu=Nyheter&NId=6561
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/bolan-ska-amorteras-igen-ekonomin-aterhamtar-sig/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/bolan-ska-amorteras-igen-ekonomin-aterhamtar-sig/
https://www.fi.se/sv/konsumentskydd/privatekonomiska-tips/aven-sma-lan-kan-bli-dyra/
https://www.fi.se/sv/konsumentskydd/privatekonomiska-tips/aven-sma-lan-kan-bli-dyra/
https://www.fi.se/sv/publicerat/pressmeddelanden/2021/nya-rad-om-kreditprovning-av-konsumenter/
https://www.fi.se/sv/publicerat/pressmeddelanden/2021/nya-rad-om-kreditprovning-av-konsumenter/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/fi-tar-fram-nya-rad-infor-langivarnas-kreditprovning/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/fi-tar-fram-nya-rad-infor-langivarnas-kreditprovning/
https://www.tn.se/article/fi-tar-tuffare-tag-mot-overskuldsattning/
https://www.tn.se/article/fi-tar-tuffare-tag-mot-overskuldsattning/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/ny-dom-forbjuder-forseningsavgifter-for-krediter/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/ny-dom-forbjuder-forseningsavgifter-for-krediter/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/rekordmanga-ansoker-om-skuldsanering-hos-kronofogden/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/rekordmanga-ansoker-om-skuldsanering-hos-kronofogden/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/valdtaktsdomd-far-840-000-av-jk-satt-frihetsberovad-for-lange/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/valdtaktsdomd-far-840-000-av-jk-satt-frihetsberovad-for-lange/
https://bulletin.nu/skogkar-ett-rattssystem-som-tanker-mer-pa-brottslingen-an-pa-brottsoffret
https://bulletin.nu/skogkar-ett-rattssystem-som-tanker-mer-pa-brottslingen-an-pa-brottsoffret
https://www.dagensjuridik.se/debatt/valdtaktsmannen-skadestandet-och-debatten-i-sociala-medier/
https://www.dagensjuridik.se/debatt/valdtaktsmannen-skadestandet-och-debatten-i-sociala-medier/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/transelev-ersatts-av-jk-diskriminerades-av-universitetslarare/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/transelev-ersatts-av-jk-diskriminerades-av-universitetslarare/
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14 Lag & Avtal ”Transport har rätt att utesluta SD-politiker”:  Selberg: Transport 
har rätt att utesluta SD-politiker | Lag & Avtal (lag-avtal.se) 

14 Tidningen 
Näringslivet 

”8 000 företag med mellan 50 och 200 anställda kommer att 
omfattas av EU:s nya visselblåsarregler”:  Här är företagen som 
omfattas EU:s nya visselblåsarregler | Tidningen Näringslivet 
(tn.se) 

14 Riksdagen Skyddet för visselblåsare ska stärkas:  Genomförande av 
visselblåsardirektivet Arbetsmarknadsutskottets Betänkande 
2021/22:AU3 - Riksdagen 

14 Tidningen 
Näringslivet 

Så funkar permittering och korttidsarbete:   Så funkar permittering 
och korttidsarbete | Tidningen Näringslivet (tn.se) 

14 Lag & Avtal ”Kan jag säga åt medarbetaren att gå ner i vikt?”:  Kan jag säga 
åt medarbetaren att gå ner i vikt? | Lag & Avtal (lag-avtal.se) 

14 LO-TCO LO-TCO Rättsskydd Nyhetsbrev nr 3: 1465714.pdf (cision.com) 

14 Dagens Juridik Regeringen tillsätter en delegation mot arbetslivskriminalitet:  
Regeringen tillsätter en delegation mot arbetslivskriminalitet | 
Dagens Juridik 

14 Lag & Avtal ” Det är visst möjligt att gå vidare med Las-förslaget”:   Det är 
visst möjligt att gå vidare med Las-förslaget | Lag & Avtal (lag-
avtal.se) 

14 Lag & Avtal Här en samling artiklar om nya LAS: Tema nya Las | Lag & Avtal 
(lag-avtal.se) 

15 Regeringen Nya regler i Europakonventionen efter den 1 augusti:   Nya regler 
i Europakonventionen efter den 1 augusti - Regeringen.se 

15 Regeringen Justitiedepartementet remitterar förslag om hur EU-direktivet om 
upphovsrätten på den digitala inre marknaden ska genomföras i 
Sverige:  Justitiedepartementet remitterar förslag om hur EU-
direktivet om upphovsrätten på den digitala inre marknaden ska 
genomföras i Sverige - Regeringen.se 

16 Dagens Juridik En gymnasieelev som påstods ha misshandlat en annan elev 
stängdes av fem månader på grund av händelsen.  Elev stängs 
av fem månader efter skolgårdsmisshandel | Dagens Juridik 

16 Dagens Juridik 16-åring hade sex med 14-åring – friande dom rivs upp:  16-åring 
hade sex med 14-åring – friande dom rivs upp | Dagens Juridik 

https://www.lag-avtal.se/arbetsratt/selberg-transport-har-ratt-att-utesluta-sd-politiker-7018594?source=carma&utm_custom%5bcm%5d=302766226,33270&=
https://www.lag-avtal.se/arbetsratt/selberg-transport-har-ratt-att-utesluta-sd-politiker-7018594?source=carma&utm_custom%5bcm%5d=302766226,33270&=
https://www.tn.se/naringsliv/har-ar-foretagen-som-omfattas-eus-nya-visselblasarregler/
https://www.tn.se/naringsliv/har-ar-foretagen-som-omfattas-eus-nya-visselblasarregler/
https://www.tn.se/naringsliv/har-ar-foretagen-som-omfattas-eus-nya-visselblasarregler/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/genomforande-av-visselblasardirektivet_H901AU3
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/genomforande-av-visselblasardirektivet_H901AU3
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/genomforande-av-visselblasardirektivet_H901AU3
https://www.tn.se/entreprenorskap/sa-funkar-permittering-och-korttidsarbete/
https://www.tn.se/entreprenorskap/sa-funkar-permittering-och-korttidsarbete/
https://www.lag-avtal.se/fraga-experten/kan-jag-saga-at-medarbetaren-att-ga-ner-i-vikt-7020374?source=carma&utm_custom%5bcm%5d=302766226,33270&=
https://www.lag-avtal.se/fraga-experten/kan-jag-saga-at-medarbetaren-att-ga-ner-i-vikt-7020374?source=carma&utm_custom%5bcm%5d=302766226,33270&=
https://mb.cision.com/Main/5943/3411773/1465714.pdf
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/regeringen-tillsatter-en-delegation-mot-arbetslivskriminalitet/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/regeringen-tillsatter-en-delegation-mot-arbetslivskriminalitet/
https://www.lag-avtal.se/nyhetsarkiv/det-ar-visst-mojligt-att-ga-vidare-med-las-forslaget-7021938?source=carma&utm_custom%5bcm%5d=302766226,33270&=
https://www.lag-avtal.se/nyhetsarkiv/det-ar-visst-mojligt-att-ga-vidare-med-las-forslaget-7021938?source=carma&utm_custom%5bcm%5d=302766226,33270&=
https://www.lag-avtal.se/nyhetsarkiv/det-ar-visst-mojligt-att-ga-vidare-med-las-forslaget-7021938?source=carma&utm_custom%5bcm%5d=302766226,33270&=
https://www.lag-avtal.se/nyhetsarkiv/tema-nya-las-7020784?source=carma&utm_custom%5bcm%5d=302766226,33270&=
https://www.lag-avtal.se/nyhetsarkiv/tema-nya-las-7020784?source=carma&utm_custom%5bcm%5d=302766226,33270&=
https://www.regeringen.se/artiklar/2021/08/nya-regler-i-europakonventionen-efter-den-1-augusti/
https://www.regeringen.se/artiklar/2021/08/nya-regler-i-europakonventionen-efter-den-1-augusti/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/10/justitiedepartementet-remitterar-forslag-om-hur-eu-direktivet-om-upphovsratten-pa-den-digitala-inre-marknaden-ska-genomforas-i-sverige/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/10/justitiedepartementet-remitterar-forslag-om-hur-eu-direktivet-om-upphovsratten-pa-den-digitala-inre-marknaden-ska-genomforas-i-sverige/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/10/justitiedepartementet-remitterar-forslag-om-hur-eu-direktivet-om-upphovsratten-pa-den-digitala-inre-marknaden-ska-genomforas-i-sverige/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/elev-stangs-av-fem-manader-efter-skolgardsmisshandel/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/elev-stangs-av-fem-manader-efter-skolgardsmisshandel/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/16-aring-hade-sex-med-14-aring-friande-dom-rivs-upp/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/16-aring-hade-sex-med-14-aring-friande-dom-rivs-upp/
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16 Dagens Juridik Antalet unga som utsatts för sexuella övergrepp har ökat:  Antalet 
unga som utsatts för sexuella övergrepp har ökat | Dagens 
Juridik 

16 Dagens Juridik 
 
Domstolsverket 

Göteborgs-politiker frias från förtal av Hovrätten:  Göteborgs-
politiker frias från förtal av Hovrätten | Dagens Juridik 
 
Läs även här:  Hovrätten frikänner f.d. ordförande för Göteborgs 
kommunstyrelse från grovt förtal - Sveriges Domstolar 

16 Dagens Juridik Inte misshandel när lärare tog åttaåring i örat under lektion: Inte 
misshandel när lärare tog åttaåring i örat under lektion | Dagens 
Juridik 

16 Domstolsverket Uttalanden i kassakön bedöms som hets mot folkgrupp:   
Uttalanden i kassakön bedöms som hets mot folkgrupp - 
Sveriges Domstolar 

16 Dagens Juridik Frias för strypgrepp och ”dask i rumpan” på internatskola:  Frias 
för strypgrepp och ”dask i rumpan” på internatskola - Dagens 
Juridik 

16 Dagens Juridik Passivitet räcker – flickvän får fängelse för narkotikaförvaring: 
Passivitet räcker – flickvän får fängelse för narkotikaförvaring - 
Dagens Juridik 
 

17 Blekinge Läns 
Tidningar 

”Absurt att handlare inte kan porta snattare och tjuvar”:  Absurt att 
handlare inte kan porta snattare och tjuvar (blt.se) 

 

17 Dagens Juridik Regeringen redo att slopa preskriptionstiden för fängelsestraff:   
Regeringen redo att slopa preskriptionstiden för fängelsestraff | 
Dagens Juridik 

17 Regeringen Regeringen tar emot utredning med flera straffrättsliga förslag 
mot brott i kriminella nätverk:   Regeringen tar emot utredning 
med flera straffrättsliga förslag mot brott i kriminella nätverk - 
Regeringen.se 
 
Läs även här:  Skärpta straff för brott i kriminella nätverk - 
Regeringen.se 

17 Dagens Juridik 
 
Brå 

Personer med utrikesfödda föräldrar överrepresenterade bland 
misstänkta:   Personer med utrikesfödda föräldrar 
överrepresenterade bland misstänkta | Dagens Juridik 
 
Läs rapporten här:  Ny Bråstudie: Misstänkta för brott bland 
personer med inrikes respektive utrikes bakgrund - 
Brottsförebyggande rådet (bra.se) 

https://www.dagensjuridik.se/nyheter/antalet-unga-som-utsatts-for-sexuella-overgrepp-har-okat/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/antalet-unga-som-utsatts-for-sexuella-overgrepp-har-okat/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/antalet-unga-som-utsatts-for-sexuella-overgrepp-har-okat/
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17 Kvartal 
 

” Svag koppling mellan fattigdom och brottslighet”:  Svag koppling 
mellan fattigdom och brottslighet - Kvartal 

17 Foretagarna.se Rapport om kriminalitetens omfattning och dess konsekvenser för 
mindre företag i Sverige. Brott mot företagare 2021 - Företagarna 
(foretagarna.se) 

17 Riksåklagaren Om provokativa åtgärder i svenska brottsutredningar:   Om 
provokativa åtgärder (aklagare.se) 

17 Riksåklagaren Nedlagda förundersökningar visar att systemet fungerar:  
Nedlagda förundersökningar visar att systemet fungerar 
(aklagare.se) 

17 Riksåklagaren Barnfridsbrott – nytt brott från och med 1 juli:   Barnfridsbrott nytt 
brott (aklagare.se) 

17 Regeringen Tillfälligt omhändertagande av villkorligt frigivna och 
skyddstillsynsdömda:  Tillfälligt omhändertagande av villkorligt 
frigivna och skyddstillsynsdömda - Regeringen.se 

17 Domstolsverket Kan sjukdom påverka straffmätning? Prövningen av 
billighetsskälet tilltalads dåliga hälsa - Högsta domstolen 

17 Dagens Juridik Böckerna Sveriges grövsta kriminella läser i fängelset:  Lista: 
Böckerna Sveriges grövsta kriminella läser i fängelset | Dagens 
Juridik 

17 Domstolsverket Rättspsykiatrisk undersökning (Domarbloggen):  Rättspsykiatrisk 
undersökning | Domarbloggen 

17 Lawline 
 
Wikipedia 

Vad är ett förtalsbrott? Vad utgör ett förtalsbrott? - Ärekränkning, 
5 kap. BrB - Lawline 
 
Läs även här: Förtal – Wikipedia 

17 Dagens juridik 52 kriminella nätverk bestående av ungefär 1 500 personer har 
identifierats av underrättelseenheten i Polisregion Stockholm:  Så 
många personer ingår i kriminella nätverk i Stockholm - Dagens 
Juridik 

17 Domstolsverket Hur straffas olika personer som tillsammans är delaktiga i ett 
brott? (Domarbloggen): Hur straffas olika personer som 
tillsammans är delaktiga i ett brott? | Domarbloggen 
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