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Nyhetsbrev                PRIVATJURIDIK 
Nr 80           (2022-10-29)  
 

Kap Källa      Innehåll 

   

  Jag undviker att länka till betalväggar men har gjort ett undantag för Dagens 
Juridik. För att kunna läsa äldre notiser samt få tillgång till underliggande 
domar m.m. krävs prenumeration som f.n. kostar 69 kr/månad:  Premium - 
Dagens Juridik / RM 

0 Skolverket Införandet av ämnesbetyg:  Införandet av ämnesbetyg - 
Skolverket 

0 Kvartal ”Nya betyg men undermålig utbildning i betygssättning” 
(debattartikel): Nya betyg men undermålig utbildning i 
betygssättning - Kvartal 

0 SNS Rapport om betygsättning i gymnasiefriskolor:  SNS Analys 88. 
Resultat och betygsättning i gymnasiefriskolor - SNS 

0 Riksrevisionen Riksrevisionen granskar statens insatser för likvärdig 
betygssättning:  
Statens insatser för likvärdig betygssättning – skillnaden mellan 
betyg och resultat på nationella prov | Riksrevisionen 

0 Skolverket Sätt er in i de nya allmänna råden om betyg och prövning:  Sätt 
er in i de nya allmänna råden om betyg och prövning - Skolverket 

0 Skolverket Så använder du ämnesplanerna – gymnasieskola:   
Så använder du ämnesplanerna – gymnasieskola - Skolverket 

0 Svenskt Näringsliv ”Så bör friskolesystemet reformeras”:   
Så bör friskolesystemet reformeras (svensktnaringsliv.se) 
 

0 Skolverket Skolpersonalens befogenhet att ingripa fysiskt – juridisk 
vägledning:   Skolpersonalens befogenhet att ingripa fysiskt – 
juridisk vägledning - Skolverket 
 

https://www.dagensjuridik.se/premium/
https://www.dagensjuridik.se/premium/
https://www.skolverket.se/publikationsserier/regeringsuppdrag/2022/inforandet-av-amnesbetyg?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=Skolverkets%20nyhetsbrev
https://www.skolverket.se/publikationsserier/regeringsuppdrag/2022/inforandet-av-amnesbetyg?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=Skolverkets%20nyhetsbrev
https://kvartal.se/artiklar/nya-betyg-men-undermalig-utbildning-i-betygssattning/
https://kvartal.se/artiklar/nya-betyg-men-undermalig-utbildning-i-betygssattning/
https://www.sns.se/artiklar/sns-analys-88-resultat-och-betygsattning-i-gymnasiefriskolor/
https://www.sns.se/artiklar/sns-analys-88-resultat-och-betygsattning-i-gymnasiefriskolor/
https://www.riksrevisionen.se/rapporter/granskningsrapporter/2022/statens-insatser-for-likvardig-betygssattning---skillnaden-mellan-betyg-och-resultat-pa-nationella-prov.html
https://www.riksrevisionen.se/rapporter/granskningsrapporter/2022/statens-insatser-for-likvardig-betygssattning---skillnaden-mellan-betyg-och-resultat-pa-nationella-prov.html
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/satt-er-in-i-de-nya-allmanna-raden-om-betyg-och-provning
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/satt-er-in-i-de-nya-allmanna-raden-om-betyg-och-provning
https://www.skolverket.se/publikationsserier/ovrigt-material/2022/sa-anvander-du-amnesplanerna---gymnasieskola?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=Skolverkets%20nyhetsbrev
https://www.svensktnaringsliv.se/sakomraden/utbildning/sa-bor-friskolesystemet-reformeras_1191375.html
https://www.skolverket.se/publikationsserier/ovrigt-material/2022/skolpersonalens-befogenhet-att-ingripa-fysiskt---juridisk-vagledning?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=Skolverkets%20nyhetsbrev
https://www.skolverket.se/publikationsserier/ovrigt-material/2022/skolpersonalens-befogenhet-att-ingripa-fysiskt---juridisk-vagledning?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=Skolverkets%20nyhetsbrev
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0 Skolverket Från 2023 gäller nya bestämmelser som ska göra det lättare för 
elever på yrkesprogram att nå grundläggande behörighet till 
högskolan:   Grundläggande behörighet på gymnasieskolans 
yrkesprogram - Skolverket 

1 Advokatsamfundet Ny skrift från Advokatsamfundet: ”Slå vakt om rättsstaten”:  
rattsstaten_2022.pdf (advokatsamfundet.se) 

1 Advokatsamfundet ADVOKATEN nr 7/2022:  Advokaten - Nr 7 2022 Årgång 88 

1 Dagens Juridik Advokat kom till häktet i Hells Angels-tröja – varnas av 
samfundet:   Advokat kom till häktet i Hells Angels-tröja – varnas 
av samfundet - Dagens Juridik 

1 Wistrand 
Advokatbyrå 

Wistrand Advokatbyrå lanserar podden Den gröna juridiken:  
Wistrand Advokatbyrå lanserar podden Den gröna juridiken | 
Wistrand Advokatbyrå (mynewsdesk.com) 

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

1 Allt om Juridik Digital utbildning:  Höstkampanj | Över 100 digitala kurser till hela 
företaget! (alltomjuridik.se) 

1 Advokatsamfundet Checklista vid arbetet med tolk i rättsliga sammanhang: 
checklista_tolk.pdf (advokatsamfundet.se) 

1 Dagens Juridik Mårten Schultz: ”Människor måste stämma varandra mer” 
(intervju):  Mårten Schultz: "Människor måste stämma varandra 
mer" - Dagens Juridik 

1 Integritetsskydds-
myndigheten 

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

1 Wikipedia 
 
DIKKO 

I ett aktuelltmordfall hävisas till Kris Romani – läs mer här: 
Kris (Romani court) - Wikipedia  samt här: Romani kris/krísi en 
gammal tradition som nu ifrågasätts – Magasin DIKKO 

1 Wikipedia TIPS: Läs om  andra rätttsystem: sharia:  Sharia – Wikipedia  
och om talmud: Talmud – Wikipedia samt här: Halacha – 
Wikipedia  och här: Mosaiska lagen – Wikipedia 

1 World Justice Project Danmark, Norge, Finland och Sverige toppar listan över världens 
mest rättssäkra länder:  WJP Rule of Law Index | Global Insights 
(worldjusticeproject.org) 

https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/aktuella-forandringar-pa-gymnasial-niva/grundlaggande-behorighet-pa-gymnasieskolans-yrkesprogram
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/aktuella-forandringar-pa-gymnasial-niva/grundlaggande-behorighet-pa-gymnasieskolans-yrkesprogram
https://www.advokatsamfundet.se/globalassets/advokatsamfundet_sv/nyheter/rattsstaten_2022.pdf
https://www.advokaten.se/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/advokat-kom-till-haktet-i-hells-angels-troja-varnas-av-samfundet/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/advokat-kom-till-haktet-i-hells-angels-troja-varnas-av-samfundet/
https://www.mynewsdesk.com/se/wistrand/pressreleases/wistrand-advokatbyraa-lanserar-podden-den-groena-juridiken-3211168?utm_campaign=Alert&utm_source=alert&utm_medium=email
https://www.mynewsdesk.com/se/wistrand/pressreleases/wistrand-advokatbyraa-lanserar-podden-den-groena-juridiken-3211168?utm_campaign=Alert&utm_source=alert&utm_medium=email
https://www.nj.se/framtidensjurist
https://www.nj.se/framtidensjurist
https://nyhetsbrev.alltomjuridik.se/a/s/66131699-a66a97232ff7a49e4f3415c9dee0e49a/1303318
https://nyhetsbrev.alltomjuridik.se/a/s/66131699-a66a97232ff7a49e4f3415c9dee0e49a/1303318
https://www.advokatsamfundet.se/globalassets/advokatsamfundet_sv/advokatverksamheten/checklista_tolk.pdf
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/straffratt/marten-schultz-manniskor-maste-stamma-varandra-mer/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/straffratt/marten-schultz-manniskor-maste-stamma-varandra-mer/
https://www.imy.se/privatperson/dataskydd/vi-guidar-dig/om-du-blivit-krankt-pa-natet/
https://en.wikipedia.org/wiki/Kris_(Romani_court)
https://dikko.nu/romani-kris-krisi-en-gammal-tradition-som-nu-ifragasatts/
https://dikko.nu/romani-kris-krisi-en-gammal-tradition-som-nu-ifragasatts/
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sharia
https://sv.wikipedia.org/wiki/Talmud
https://sv.wikipedia.org/wiki/Halacha
https://sv.wikipedia.org/wiki/Halacha
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mosaiska_lagen
https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/global
https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/global
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1 Dagens Juridik DEBATT – ”Vad är korruption – egentligen?”   
 DEBATT - "Vad är korruption – egentligen?" - Dagens Juridik 

1 Altinget Debatt: ”Kan ägarna till Lexbase simma lugnt med sitt 
grundlagsskydd?”: Kan ägarna till Lexbase simma lugnt med sitt 
grundlagsskydd? - Altinget - Allt om politik: altinget.se 

1 MSB Information om krisberedskap skickas hem till Sveriges  
16-åringar:  Information om krisberedskap skickas hem till 
Sveriges 16-åringar (msb.se)   
Läs även här: Totalförsvarsplikt (msb.se) 

1 MSB 
 
Regeringen 

Här finns information om vad MSB gör just nu med anledning av 
invasionen av Ukraina: Kriget i Ukraina (msb.se) 
Läs även här: Rysslands invasion av Ukraina - Regeringen.se 

1 Regeringen Regeringen har fastställt prisbasbeloppet för 2023:   Regeringen 
har fastställt prisbasbeloppet för 2023 - Regeringen.se 

1 Akavia Aspekt Höjt prisbasbeloppa – vad innebär det?  
Höjt prisbasbelopp - vad betyder det? | Akavia Aspekt 

1 Tidningen 
Näringslivet 

Larmet: Nu hamnar svenska patent i ryska händer:    
Larmet: Nu hamnar svenska patent i ryska händer | Tidningen 
Näringslivet (tn.se) 

1 Johan Hirschfeldt ”Regeringen har beslutat tillsätta en kommitté …”:  Regeringen 
har beslutat tillsätta en kommitté … | Johan Hirschfeldt 

1 Regeringen Om den nya Utbetalningsmyndigheten:   
Utbetalningsmyndigheten - Regeringen.se 

1 Domstolsverket Första upplagan av Sveriges Domstolars nya digitala nyhetsbrev: 
 Nytt! Nyhetsbrev om Sveriges Domstolar oktober 2022 
(apsis.one) 

2 Altinget Debatt: ”Sverige behöver en ny bolagsform”:   Sverige behöver 
en ny bolagsform - Altinget - Allt om politik: altinget.se 

3 Altinget Debatt: SKR, facken och socialcheferna: ”Inför ny socialtjänstlag” 
SKR, facken och socialcheferna: Inför ny socialtjänstlag - Altinget 
- Allt om politik: altinget.se 

3 Riksdagen Diskussion om hur begreppet ”vandel” ska tolkas i lagtexter. Om 
man söker på ordet i Riksdagens texter finns över 2 000 träffar:  
Sök - Riksdagen 

https://www.dagensjuridik.se/debatt/debatt-vad-ar-korruption-egentligen/
https://www.altinget.se/artikel/kan-agarna-till-lexbase-simma-lugnt-med-sitt-grundlagsskydd?SNSubscribed=true&ref=newsletter&refid=gratisbrevet-8augusti2022&utm_campaign=Altinget.se&utm_content=Gratisbrevet_8augusti2022&utm_medium=e-mail&utm_source=nyhedsbrev
https://www.altinget.se/artikel/kan-agarna-till-lexbase-simma-lugnt-med-sitt-grundlagsskydd?SNSubscribed=true&ref=newsletter&refid=gratisbrevet-8augusti2022&utm_campaign=Altinget.se&utm_content=Gratisbrevet_8augusti2022&utm_medium=e-mail&utm_source=nyhedsbrev
https://www.msb.se/sv/aktuellt/nyheter/2022/oktober/information-om-krisberedskap-skickas-hem-till-sveriges-16-aringar/
https://www.msb.se/sv/aktuellt/nyheter/2022/oktober/information-om-krisberedskap-skickas-hem-till-sveriges-16-aringar/
https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap--civilt-forsvar/krigsorganisation-och-krigsplacering/totalforsvarsplikt/
https://www.msb.se/sv/aktuellt/pagaende-handelser-och-insatser/kriget-i-ukraina/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/rysslands-invasion-av-ukraina/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/09/regeringen-har-faststallt-prisbasbeloppet-for-2023/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/09/regeringen-har-faststallt-prisbasbeloppet-for-2023/
https://www.akaviaaspekt.se/lon/hojt-prisbasbelopp-vad-betyder-det/
https://www.tn.se/naringsliv/larmet-nu-hamnar-svenska-patent-i-ryska-hander/
https://www.tn.se/naringsliv/larmet-nu-hamnar-svenska-patent-i-ryska-hander/
https://johanhirschfeldt.blog/2021/08/19/regeringen-har-beslutat-tillsatta-en-kommitte/
https://johanhirschfeldt.blog/2021/08/19/regeringen-har-beslutat-tillsatta-en-kommitte/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/lagradsremiss/2022/09/utbetalningsmyndigheten/
https://web.apsis.one/cyrzOC9h0pxZZl
https://web.apsis.one/cyrzOC9h0pxZZl
https://www.altinget.se/artikel/sverige-behover-en-ny-bolagsform?SNSubscribed=true&ref=newsletter&refid=gratisbrevet-12augusti2022&utm_campaign=Altinget.se&utm_content=Gratisbrevet_12augusti2022&utm_medium=e-mail&utm_source=nyhedsbrev
https://www.altinget.se/artikel/sverige-behover-en-ny-bolagsform?SNSubscribed=true&ref=newsletter&refid=gratisbrevet-12augusti2022&utm_campaign=Altinget.se&utm_content=Gratisbrevet_12augusti2022&utm_medium=e-mail&utm_source=nyhedsbrev
https://www.altinget.se/artikel/skr-facken-och-socialcheferna-infor-ny-socialtjanstlag
https://www.altinget.se/artikel/skr-facken-och-socialcheferna-infor-ny-socialtjanstlag
https://www.riksdagen.se/sv/global/sok/?q=vandel&st=1
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3 Hem & Hyra Post- och telestyrelsen, PTS, har presenterat ett förslag på ett 
nytt regelverk för postutdelningen. 
 Brevinkasten försvinner – så här kan hyresgäster påverkas av 
nya postregler - Hem & Hyra (hemhyra.se)   
Läs även här: Förslag: Du kan få hämta din post 200 meter bort: 
”Det drabbar inte minst äldre” - Hem & Hyra (hemhyra.se) 

3 Verksamt.se Grundläggande information och de verktyg du behöver för att 
starta eget:   Verksamt.se LIVE: Starta eget - verksamt.se 

3 Regeringen 
 
Transportstyrelsen 

Nya regler för elsparkcyklar:   Nya regler för elsparkcyklar - 
Regeringen.se   
Läs även här:  
Nu gäller nya regler för elsparkcyklar - Transportstyrelsen 

3 Trafikverket Information om körkort:  Körkort - www.trafikverket.se 

3 Transportstyrelsen Information om trafikregler:   Trafikregler - Transportstyrelsen 

4 Domstolsverket 
 
Dagens Juridik 

Nytt system för och nytt utseende på brottmålsdomarna:    
Nytt system för och nytt utseende på brottmålsdomarna | 
Domarbloggen 
Läs även här:  Brottmålsdomar får ansiktslyft med nytt digitalt 
system - Dagens Juridik 

4 Dagens Juridik Ny utforming av brottmålsdomar sågas – domstol ber om ursäkt:  
Ny utforming av brottmålsdomar sågas - domstol ber om ursäkt - 
Dagens Juridik  
Läs även här:  Generaldirektören försvarar nya domarna i internt 
mejl: "I framkant" - Dagens Juridik 

4 Domstolsverket Sveriges Domstolars första digitala dom:  Sveriges Domstolars 
första digitala dom - Domstolsverket 

4 Dagens Juridik ”Sverige bör överväga särskilda barndomstolar där alla typer av 
mål som har med barn att göra ska prövas.”   
"Kan vara intellektuellt utmanande att tillämpa barnkonventionen" 
- Dagens Juridik 

4 Domstolsverket Domstolarnas och domarens självständighet utreds av 
grundlagskommitté:   Domstolarnas och domarens 
självständighet utreds av grundlagskommitté | Domarbloggen 

https://www.hemhyra.se/nyheter/brevinkasten-forsvinner-sa-har-kan-hyresgaster-paverkas-av-nya-postregler/
https://www.hemhyra.se/nyheter/brevinkasten-forsvinner-sa-har-kan-hyresgaster-paverkas-av-nya-postregler/
https://www.hemhyra.se/nyheter/postforslag-kritik/
https://www.hemhyra.se/nyheter/postforslag-kritik/
https://www.verksamt.se/fundera/live
https://www.regeringen.se/artiklar/2022/09/nya-regler-for-elsparkcyklar/
https://www.regeringen.se/artiklar/2022/09/nya-regler-for-elsparkcyklar/
https://www.transportstyrelsen.se/sv/Nyhetsarkiv/2022/nu-galler-nya-regler-for-elsparkcyklar/
https://www.trafikverket.se/korkort/
https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Trafikregler/
https://www.domarbloggen.se/nytt-system-for-och-nytt-utseende-pa-brottmalsdomarna/
https://www.domarbloggen.se/nytt-system-for-och-nytt-utseende-pa-brottmalsdomarna/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/brottmalsdomar-far-ansiktslyft-med-nytt-digitalt-system/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/brottmalsdomar-far-ansiktslyft-med-nytt-digitalt-system/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/processratt/ny-utforming-av-brottmalsdomar-sagas-domstol-ber-om-ursakt/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/processratt/ny-utforming-av-brottmalsdomar-sagas-domstol-ber-om-ursakt/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/generaldirektoren-forsvarar-nya-domarna-i-internt-mejl-i-framkant/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/generaldirektoren-forsvarar-nya-domarna-i-internt-mejl-i-framkant/
https://www.domstol.se/domstolsverket/nyheter/2022/10/sveriges-domstolars-forsta-digitala-dom/
https://www.domstol.se/domstolsverket/nyheter/2022/10/sveriges-domstolars-forsta-digitala-dom/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/kan-vara-intellektuellt-utmanande-att-tillampa-barnkonventionen/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/kan-vara-intellektuellt-utmanande-att-tillampa-barnkonventionen/
https://www.domarbloggen.se/domstolarnas-och-domarens-sjalvstandighet-utreds-av-grundlagskommitte/
https://www.domarbloggen.se/domstolarnas-och-domarens-sjalvstandighet-utreds-av-grundlagskommitte/
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4 Dagens Juridik Utökade möjligheter att använda vittnesattester som bevisning i 
brottmål:   Utökade möjligheter att använda vittnesattester som 
bevisning i brottmål - Dagens Juridik 

4 Domstolsverket Vad händer när huvudförhandlingen är avslutad?  Vad händer 
när huvudförhandlingen är avslutad? | Domarbloggen 

4 Domstolsverket 
 
SVT 

Erfarenheter från ett medialt uppmärksammat mål:  Erfarenheter 
från ett medialt uppmärksammat mål | Domarbloggen 
Se även TV-dokumentär:   
Dokument inifrån: Nytorgsmannen | SVT Play 

4 Domstolsverket Domstolen och skolan:  Domstolen och skolan | Domarbloggen 

4 Dagens Juridik Pojke filmade med mobilen in i rättssalen – döms:  Pojke filmade 
med mobilen in i rättssalen – döms - Dagens Juridik 

5 Konsumentverket Domstolen förbjuder reklam för e-cigaretter:   
Domstolen förbjuder reklam för e-cigaretter | Konsumentverket 

5 Bolagsverket Nu lanseras Mina ombud – tjänsten för digitala fullmakter:    
Nu lanseras Mina ombud – tjänsten för digitala fullmakter – 
Bolagsverket 

5 Expressen Möbeljätte döms för plagiat – tvingas förstöra sina bord:   Mio 
förlorar bråk om prisbelönt designerbord i domstol (expressen.se) 

5 KLYS KLYS om förändringarna i privatkopieringsersättningen:   
KLYS om förändringarna i privatkopieringsersättningen - KLYS 

5 Tidningen Syre Fällande dom i första prövning av meddelarskydd:  Fällande dom 
i första prövning av meddelarskydd - Syre (tidningensyre.se) 

5 Dagens Juridik Förnamn godkänns – trots associationer till avföring:  Förnamn 
godkänns – trots associationer till avföring - Dagens Juridik 

5 Dagens Juridik Om ”öppna yrkanden” i skattedeklarationer: Öppna yrkanden och 
sidoupplysningar – fördelar och risker - Dagens Juridik 

5 Dagens Juridik Stängde av elev utan att informera föräldrar – beslut rivs upp:   
Stängde av elev utan att informera föräldrar – beslut rivs upp - 
Dagens Juridik 

https://www.dagensjuridik.se/nyheter/utokade-mojligheter-att-anvanda-vittnesattester-som-bevisning-i-brottmal/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/utokade-mojligheter-att-anvanda-vittnesattester-som-bevisning-i-brottmal/
https://www.domarbloggen.se/vad-hander-nar-huvudforhandlingen-ar-avslutad/
https://www.domarbloggen.se/vad-hander-nar-huvudforhandlingen-ar-avslutad/
https://www.domarbloggen.se/erfarenheter-fran-ett-medialt-uppmarksammat-mal/
https://www.domarbloggen.se/erfarenheter-fran-ett-medialt-uppmarksammat-mal/
https://www.svtplay.se/dokument-inifran-nytorgsmannen
https://www.domarbloggen.se/domstolen-och-skolan/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/pojke-filmade-med-mobilen-in-i-rattssalen-doms/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/pojke-filmade-med-mobilen-in-i-rattssalen-doms/
https://www.konsumentverket.se/aktuellt/nyheter-och-pressmeddelanden/nyheter/2022/domstolen-forbjuder-reklam-for-e-cigaretter/
https://bolagsverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/pressmeddelanden2022/nulanserasminaombudtjanstenfordigitalafullmakter.4656.html
https://bolagsverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/pressmeddelanden2022/nulanserasminaombudtjanstenfordigitalafullmakter.4656.html
https://www.expressen.se/ekonomi/mobeljatte-doms-for-plagiat-tvingas-forstora-sina-bord/
https://www.expressen.se/ekonomi/mobeljatte-doms-for-plagiat-tvingas-forstora-sina-bord/
https://klys.se/klys-om-forandringarna-i-privatkopieringsersattningen/
https://tidningensyre.se/2022/22-oktober-2022/fallande-dom-i-forsta-provning-av-meddelarskydd/
https://tidningensyre.se/2022/22-oktober-2022/fallande-dom-i-forsta-provning-av-meddelarskydd/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/fornamn-godkanns-trots-associationer-till-avforing/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/fornamn-godkanns-trots-associationer-till-avforing/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/oppna-yrkanden-och-sidoupplysningar-fordelar-och-risker/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/oppna-yrkanden-och-sidoupplysningar-fordelar-och-risker/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/stangde-av-elev-utan-att-informera-foraldrar-beslut-rivs-upp/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/stangde-av-elev-utan-att-informera-foraldrar-beslut-rivs-upp/
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5 Svensk Handel 
Juridik 

Hur ska man hantera en bluff-faktura? Har du fått en bluffaktura? 
SHJ går igenom hur du bör agera (shjuridik.se) 

5 Dagens Juridik Modebloggare förbjuds skicka vilseledande sms om krisskydd:  
Modebloggare förbjuds skicka vilseledande sms om krisskydd - 
Dagens Juridik 

5 JO Läs senaste JO-beslut här: Start - JO 

6 Dagens Juridik Hovrätten ger pappa ensam vårdnad – kan inte enas:   Hovrätten 
ger pappa ensam vårdnad – kan inte enas - Dagens Juridik 

6 Familjerätt på nätet Surrogatmoderskap – ett rättsligt dilemma och ”haltande 
föräldraskap”:  Surrogatmoderskap – ett rättsligt dilemma och 
”haltande föräldraskap” (socfamratt.se) 

6 SMER Om fosterdiagnostik:  Ungdomsdialog om fosterdiagnostik och 
PGT (smer.se) 

7 Dagens Juridik Son har rätt att få ut avliden pappas journal – trots arvstvist:    
Son har rätt att få ut avliden pappas journal – trots arvstvist - 
Dagens Juridik 

7 Dagens Juridik Kvinna har rätt att få ut sin avlidna pappas faderskapsutredning:   
Kvinna har rätt att få ut sin avlidna pappas faderskapsutredning - 
Dagens Juridik 

8 Dagens Juridik Elbolag vill säga upp bundna avtal under krisen:  Uppgifter: 
Elbolag vill säga upp bundna avtal under krisen - Dagens Juridik 

8 Konsumentverket Ingångna elavtal ska hållas:   
Ingångna elavtal ska hållas | Konsumentverket 

8 Dagens Juridik Får elbolagen säga upp ditt avtal? Professorn reder ut:   
Får elbolagen säga upp ditt avtal? Professorn reder ut - Dagens 
Juridik 

8 Norstedts Juridik Begränsningar i upphandlingsdokumenten avseende golvpriser 
riskerar att minska konkurrensen i en upphandling:  
Sagan om golvpriser fortsätter (nj.se) 

8 Tullverket Guide för näthandel utanför EU:   
Tullverkets guide för näthandel utanför EU - Tullverket 
Läs även bestämmelser för företag:  Importera varor - Tullverket 

https://shjuridik.se/bluffaktura/
https://shjuridik.se/bluffaktura/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/modebloggare-forbjuds-skicka-vilseledande-sms-om-krisskydd/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/modebloggare-forbjuds-skicka-vilseledande-sms-om-krisskydd/
https://www.jo.se/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/hovratten-ger-pappa-ensam-vardnad-kan-inte-enas/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/hovratten-ger-pappa-ensam-vardnad-kan-inte-enas/
https://www.socfamratt.se/aemnen/foeraeldraskap/905-surrogatmoderskap-ett-rattsligt-dilemma-och-haltande-foraldraskap
https://www.socfamratt.se/aemnen/foeraeldraskap/905-surrogatmoderskap-ett-rattsligt-dilemma-och-haltande-foraldraskap
https://smer.se/2022/10/24/ungdomsdialog-om-fosterdiagnostik-och-pgt/
https://smer.se/2022/10/24/ungdomsdialog-om-fosterdiagnostik-och-pgt/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/son-har-ratt-att-fa-ut-avliden-pappas-journal-trots-arvstvist/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/son-har-ratt-att-fa-ut-avliden-pappas-journal-trots-arvstvist/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/kvinna-har-ratt-att-fa-ut-sin-pappas-faderskapsutredning/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/kvinna-har-ratt-att-fa-ut-sin-pappas-faderskapsutredning/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/uppgifter-elbolag-vill-saga-upp-bundna-avtal-under-krisen/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/uppgifter-elbolag-vill-saga-upp-bundna-avtal-under-krisen/
https://www.konsumentverket.se/aktuellt/nyheter-och-pressmeddelanden/nyheter/2022/ingangna-elavtal-ska-hallas/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/far-elbolagen-saga-upp-ditt-avtal-professorn-reder-ut/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/far-elbolagen-saga-upp-ditt-avtal-professorn-reder-ut/
https://www.nj.se/nyheter/sagan-om-golvpriser-fortsatter
https://www.tullverket.se/sv/privat/skaduhandlapanatet/tullverketsguidefornathandelutanforeu.4.153f8c8c16ffad23c221c9a.html
https://www.tullverket.se/foretag/internationellhandel/importeravaror.4.5dc519dc152b285988a129.html
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8 Regeringen Åtgärder mot bedrägerier vid fakturaköp:    
Åtgärder mot bedrägerier vid fakturaköp - Regeringen.se 

8 På Kryss Man kan bli ägare av en båt genom att finna den, men reglerna 
är invecklade:    
Båtfynd – ett dimmigt rättsområde | På Kryss (pakryss.se) 

9 Domstolsverket Regler om digitala varor en av många nyheter i ny 
konsumentköplag:   Regler om digitala varor en av många 
nyheter i ny konsumentköplag | Domarbloggen 

9 Konsumentverket KO har ordet: Ett konsumentskydd i tiden:   
KO har ordet: Ett konsumentskydd i tiden | Konsumentverket 
Läs även här: Ändringar i fler lagar stärker konsumentskyddet 
ytterligare | Hallå konsument – Konsumentverket 
(hallakonsument.se) 

10 Boverket Flera ändringar i bostadsrättslagen den 1 januari 2023:   
Flera ändringar i bostadsrättslagen den 1 januari 2023 - 
Ekonomiska planer - Boverket 
(Boverket har flera handböcker för olika faktaområden – kolla 
hemsidan – läs tex här:  
Introduktion till handboken - Ekonomiska planer - Boverket 

10 Hem & Hyra Lagändring om tillval blev en flopp: Så blev lagen om den tillvalda 
diskmaskinen en ren flopp - Hem & Hyra (hemhyra.se) 

10 Sveriges 
Allmännytta.se 
 
Altinget 

Ett oberoende tvistelösningsförfarande för kollektiva hyrestvister:  
 Oberoende tvistelösningsförfarande för kollektiva hyrestvister 
(sverigesallmannytta.se)   
Läs även här:  Tvistelösning för hyresmarknaden får grönt ljus - 
Altinget - Allt om politik: altinget.se 

10 Lantmäteriet Kolla Lantmäteriets filmer om fastighetsbildning med mera: 
Utbildningsradions filmer om Lantmäteriet | Lantmäteriet 
(lantmateriet.se) 

10 Expressen Det här är pantbrev och lagfart – frågor och svar:    
Pantbrev och lagfart – frågor och svar (expressen.se) 

10 Dagens Juridik Anläggande av bilväg otillåten ändring av servitut:  Anläggande 
av bilväg otillåten ändring av servitut - Dagens Juridik 

10 Mäklarsamfundet Ny utbidning: fastighetsmäklarassistent:  
Kvalificerad Fastighetsmäklarassistent | Mäklarsamfundet 
(maklarsamfundet.se) 

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/10/atgarder-mot-bedragerier-vid-fakturakop/
https://pakryss.se/batfynd-ett-dimmigt-rattsomrade/
https://www.domarbloggen.se/regler-om-digitala-varor-en-av-manga-nyheter-i-ny-konsumentkoplag/
https://www.domarbloggen.se/regler-om-digitala-varor-en-av-manga-nyheter-i-ny-konsumentkoplag/
https://www.konsumentverket.se/aktuellt/ko-har-ordet/2022/ko-har-ordet-ett-konsumentskydd-i-tiden/
https://www.hallakonsument.se/aktuellt/andringar-i-fler-lagar-starker-konsumentskyddet-ytterligare/
https://www.hallakonsument.se/aktuellt/andringar-i-fler-lagar-starker-konsumentskyddet-ytterligare/
https://www.hallakonsument.se/aktuellt/andringar-i-fler-lagar-starker-konsumentskyddet-ytterligare/
https://www.boverket.se/sv/ekonomiska-planer/aktuellt/andringar-i-bostadsrattslagen/
https://www.boverket.se/sv/ekonomiska-planer/aktuellt/andringar-i-bostadsrattslagen/
https://www.boverket.se/sv/ekonomiska-planer/introduktion/
https://www.hemhyra.se/nyheter/lagandringen-for-tillval-tog-15-ar-men-forandrade-ingenting/
https://www.hemhyra.se/nyheter/lagandringen-for-tillval-tog-15-ar-men-forandrade-ingenting/
https://www.sverigesallmannytta.se/ett-oberoende-tvistelosningsforfarande-for-kollektiva-hyrestvister/
https://www.sverigesallmannytta.se/ett-oberoende-tvistelosningsforfarande-for-kollektiva-hyrestvister/
https://www.altinget.se/artikel/tvistelosning-for-hyresmarknaden-faar-gront-ljus
https://www.altinget.se/artikel/tvistelosning-for-hyresmarknaden-faar-gront-ljus
https://www.lantmateriet.se/sv/om-lantmateriet/vart-ansvar-och-uppdrag/utbildningsradions-filmer-om-lantmateriet/#qry=filmer%20om%20lantm%C3%A4teriet
https://www.lantmateriet.se/sv/om-lantmateriet/vart-ansvar-och-uppdrag/utbildningsradions-filmer-om-lantmateriet/#qry=filmer%20om%20lantm%C3%A4teriet
https://www.expressen.se/ekonomi/bostad/det-har-ar-pantbrev-och-lagfart-fragor-och-svar/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/anlaggande-av-bilvag-otillaten-andring-av-servitut/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/anlaggande-av-bilvag-otillaten-andring-av-servitut/
https://www.maklarsamfundet.se/utbildning/kvalificerad-fastighetsmaklarassistent
https://www.maklarsamfundet.se/utbildning/kvalificerad-fastighetsmaklarassistent
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10 Fastighetstidningen En skällande hund orsakade störningar men hyresgästen klarade 
sitt kontrakt:  Bristfällig bevisning i fall om skällande hund – 
Fastighetstidningen 

10 Dagens Juridik Dotter nekas ta över lägenhet – trots sex månaders samboende: 
Dotter nekas ta över lägenhet - trots sex månaders samboende - 
Dagens Juridik  

10 Konsumentverket Att flytta hemifrån: Tips till nyblivna studenter | Hallå konsument – 
Konsumentverket (hallakonsument.se) 

11 Payup Vad gör den som inte får låna i bank?  
Kan man få lån när alla säger nej? Ja! Så här gör du - Payup 

12 KFM Lagändring snabbar på vissa skulders väg till KFM:  
Lagändring snabbar på vissa skulders väg till oss | Kronofogden 

12 Dagens Juridik Nu får Kronofogden utmäta egendom på distans utan 
brottsmisstankar:   Nu får Kronofogden utmäta egendom på 
distans utan brottsmisstankar - Dagens Juridik 

12 Domstolsverket ”Konkurshantering, från en rutinerad handläggares perspektiv”: 
Konkurshantering, från en rutinerad handläggares perspektiv | 
Domarbloggen 

12 KFM Kronofogden kraftsamlar – färre barn ska vräkas från sina hem:  
Kronofogden kraftsamlar – färre barn ska vräkas från sina hem | 
Kronofogden 

12 Ingenjören Sju tips: Så gör du om din firma går dåligt:  Sju tips: Så gör du om 
din firma går dåligt | Ingenjören (ingenjoren.se) 

13 Dagens Juridik Rättsskydd genom hemförsäkring snårigt för konsumenterna:   
Rättsskydd genom hemförsäkring snårigt för konsumenterna - 
Dagens Juridik 

13 Konsumentverket Rättsskydd genom hemförsäkringen – okänt och svårt för 
konsumenter att förstå:  Rättsskydd genom hemförsäkringen – 
okänt och svårt för konsumenter att förstå | Konsumentverket 
 

13 Konsumenternas Så försäkrar du bäst din katt: Så försäkrar du bäst din katt – råd 
från experterna i Försäkringspodden | Konsumenternas 

https://fastighetstidningen.se/bristfallig-bevisning-i-fall-om-skallande-hund/
https://fastighetstidningen.se/bristfallig-bevisning-i-fall-om-skallande-hund/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/fastighetsratt/dotter-nekas-ta-over-lagenhet-trots-sex-manaders-samboende/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/fastighetsratt/dotter-nekas-ta-over-lagenhet-trots-sex-manaders-samboende/
https://www.hallakonsument.se/aktuellt/tips-till-nyblivna-studenter/
https://www.hallakonsument.se/aktuellt/tips-till-nyblivna-studenter/
https://www.payup.se/blogg/kan-man-fa-lan-nar-alla-sager-nej/
https://www.kronofogden.se/om-kronofogden/nyheter-och-press/nyheter/2022-10-13-lagandring-snabbar-pa-vissa-skulders-vag-till-oss
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/nu-far-kronofogden-utmata-egendom-pa-distans-utan-brottsmisstankar/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/nu-far-kronofogden-utmata-egendom-pa-distans-utan-brottsmisstankar/
https://www.domarbloggen.se/konkurshantering-fran-en-rutinerad-handlaggares-perspektiv/
https://www.domarbloggen.se/konkurshantering-fran-en-rutinerad-handlaggares-perspektiv/
https://www.kronofogden.se/om-kronofogden/nyheter-och-press/pressmeddelanden/2022-10-17-kronofogden-kraftsamlar---farre-barn-ska-vrakas-fran-sina-hem
https://www.kronofogden.se/om-kronofogden/nyheter-och-press/pressmeddelanden/2022-10-17-kronofogden-kraftsamlar---farre-barn-ska-vrakas-fran-sina-hem
https://www.ingenjoren.se/2022/10/05/sju-tips-sa-gor-du-om-din-firma-gar-daligt/
https://www.ingenjoren.se/2022/10/05/sju-tips-sa-gor-du-om-din-firma-gar-daligt/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/rattsskydd-genom-hemforsakring-snarigt-for-konsumenterna/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/rattsskydd-genom-hemforsakring-snarigt-for-konsumenterna/
https://www.konsumentverket.se/aktuellt/nyheter-och-pressmeddelanden/nyheter/2022/rattsskydd-genom-hemforsakringen--okant-och-svart-for-konsumenter-att-forsta/
https://www.konsumentverket.se/aktuellt/nyheter-och-pressmeddelanden/nyheter/2022/rattsskydd-genom-hemforsakringen--okant-och-svart-for-konsumenter-att-forsta/
https://www.konsumenternas.se/arkiv---nyheter-bloggar-och-poddar/nyheter/2022/augusti2/sa-forsakrar-du-bast-din-katt--rad-fran-experterna-i-forsakringspodden/
https://www.konsumenternas.se/arkiv---nyheter-bloggar-och-poddar/nyheter/2022/augusti2/sa-forsakrar-du-bast-din-katt--rad-fran-experterna-i-forsakringspodden/
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13 Konsumenternas Är det problem när man ska säga upp sin sakförsäkring?  
Håller det på att bli ett problem på marknaden att säga upp sin 
försäkring? | Konsumenternas 

13 Konsumenternas Välj rätt försäkringar i sämre tider:  Välj rätt försäkringar i sämre 
tider | Konsumenternas 

13 Jon Kihlman De försvunna korna – ett rättsfall om försäkringsavtal: de-f-
rsvunna-korna-analys.pdf (xn--avtalsrtt-12a.com) 

13 Svensk Försäkring 
 
EUR-lex 

Läs Svensk Försäkrings remissuttalande om nya regler för 
grupptalan: 39.-skydd-for-konsumenters-kollektiva-intressen---
genomforande-av-eus-grupptalandirektiv-2022-42.pdf 
(svenskforsakring.se) 
Läs även här: Konsumentskydd – grupptalan (europa.eu) 

13 Arbetslöshets-
kassa.nu 

Så fungerar svensk arbetslöshetskassa:  Arbetslöshetskassa - 
hitta a-kassa & skaffa inkomstförsäkring (arbetsloshetskassa.nu) 

13 Centrum för rättvisa Allan Eliasson fråntogs felaktigt sitt svenska medborgarskap och 
gjordes därigenom statslös från 8 års ålder, i 23 års tid. Men när 
Allan ansökte om skadestånd……….Allan Eliasson mot staten – 
Centrum för rättvisa (centrumforrattvisa.se) 

13 Dagens Juridik Dödsbo måste betala för vårdslös skeppare som föll i vattnet:  
Dödsbo måste betala för vårdslös skeppare som föll i vattnet - 
Dagens Juridik 

14 Dagens Arbete Det nya huvudavtalet – så funkar det:    
Det nya huvudavtalet – så funkar det - Dagens Arbete 

14 Dagens Juridik KRÖNIKA: ”Äntligen börjar LAS 2022 att tillämpas”:   KRÖNIKA: 
"Äntligen börjar LAS 2022 att tillämpas" - Dagens Juridik 

14 Lag & Avtal Nya huvudavtalen tar svenska modellen in i en ny era:    
Nya huvudavtalen tar svenska modellen in i en ny era | Lag & 
Avtal (lag-avtal.se) 

14 Domstolsverket ”Nya LAS” – Förändringar i lagen om anställningsskydd (LAS):   
”Nya LAS” – Förändringar i lagen om anställningsskydd (LAS) | 
Domarbloggen 

14 Lag & Avtal Lättare att säga upp med nya Las – tre viktiga förändringar:  
Lättare att säga upp med nya Las – tre viktiga förändringar | Lag 
& Avtal (lag-avtal.se) 

https://www.konsumenternas.se/arkiv---nyheter-bloggar-och-poddar/nyheter/2022/augusti2/haller-det-pa-att-bli-ett-problem-pa-marknaden-att-saga-upp-sin-forsakring/
https://www.konsumenternas.se/arkiv---nyheter-bloggar-och-poddar/nyheter/2022/augusti2/haller-det-pa-att-bli-ett-problem-pa-marknaden-att-saga-upp-sin-forsakring/
https://www.konsumenternas.se/arkiv---nyheter-bloggar-och-poddar/nyheter/2022/oktober/valj-ratt-forsakringar-i-samre-tider2/
https://www.konsumenternas.se/arkiv---nyheter-bloggar-och-poddar/nyheter/2022/oktober/valj-ratt-forsakringar-i-samre-tider2/
https://www.avtalsr%C3%A4tt.com/files/2022-05/de-f-rsvunna-korna-analys.pdf
https://www.avtalsr%C3%A4tt.com/files/2022-05/de-f-rsvunna-korna-analys.pdf
https://www.svenskforsakring.se/globalassets/remissvar/2022/39.-skydd-for-konsumenters-kollektiva-intressen---genomforande-av-eus-grupptalandirektiv-2022-42.pdf
https://www.svenskforsakring.se/globalassets/remissvar/2022/39.-skydd-for-konsumenters-kollektiva-intressen---genomforande-av-eus-grupptalandirektiv-2022-42.pdf
https://www.svenskforsakring.se/globalassets/remissvar/2022/39.-skydd-for-konsumenters-kollektiva-intressen---genomforande-av-eus-grupptalandirektiv-2022-42.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:4494867
https://arbetsloshetskassa.nu/
https://arbetsloshetskassa.nu/
https://centrumforrattvisa.se/allan-eliasson-mot-staten/
https://centrumforrattvisa.se/allan-eliasson-mot-staten/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/dodsbo-maste-betala-for-vardslos-skeppare-som-foll-i-vattnet/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/dodsbo-maste-betala-for-vardslos-skeppare-som-foll-i-vattnet/
https://da.se/2022/09/det-nya-huvudavtalet-sa-funkar-det/
https://www.dagensjuridik.se/kronikor/kronika-antligen-borjar-las-2022-att-tillampas/
https://www.dagensjuridik.se/kronikor/kronika-antligen-borjar-las-2022-att-tillampas/
https://www.lag-avtal.se/nyhetsarkiv/nya-huvudavtalen-tar-svenska-modellen-in-i-en-ny-era-7036627
https://www.lag-avtal.se/nyhetsarkiv/nya-huvudavtalen-tar-svenska-modellen-in-i-en-ny-era-7036627
https://www.domarbloggen.se/nya-las-forandringar-i-lagen-om-anstallningsskydd-las/
https://www.domarbloggen.se/nya-las-forandringar-i-lagen-om-anstallningsskydd-las/
https://www.lag-avtal.se/nyhetsarkiv/lattare-att-saga-upp-med-nya-las-tre-viktiga-forandringar-7037746
https://www.lag-avtal.se/nyhetsarkiv/lattare-att-saga-upp-med-nya-las-tre-viktiga-forandringar-7037746
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14 Tidningen 
Näringslivet 

” Nu införs nya anställningslagar – så påverkas du”:    
Nu införs nya anställningslagar – så påverkas du | Tidningen 
Näringslivet (tn.se) 

14 Regeringen Frågor och svar om regeringens omställningspaket:   Frågor och 
svar om regeringens omställningspaket - Regeringen.se 

14 Arbetet Vad är omställningsstudiestöd?:   
Plugga med nya lagen – så mycket pengar kan du få – Arbetet 

14 PTK Information om Trygghetsöverenskommelsen:  
Trygghetsöverenskommelsen - PTK 

14 Lag & Avtal Begreppet egenanställning missförstås:   
Stephen Schad: Begreppet egenanställning missförstås | Lag & 
Avtal (lag-avtal.se) 

14 Expressen Uppsagd eller avskedad – här är det som gäller:    
Uppsagd eller avskedad – här är det som gäller (expressen.se) 

14 LO/Tco Rättsskydd Läs broschyren ”Ordning och reda med lagar och avtal”: 
Handbok (fackjuridik.se) 

14 Lag & Avtal Kan arbetsgivaren kräva att jag vaccinerar mig?:   
Kan arbetsgivaren kräva att jag vaccinerar mig? | Lag & Avtal 
(lag-avtal.se) 

14 LO-TCO Rättsskydd Mål för AD: arbetsgivare skickar hem ovaccinerade anställda 
utan lön: Kommunal har stämt Aleris Närsjukhus AB, 
Arbetsdomstolens mål A 118/22 - LO-TCO Rättsskydd AB 
(cision.com) 

14 LO-TCO Rättsskydd Det räcker med att ha ingått anställningsavtal för att anses ha 
påbörjat ett arbete       
Det räcker med att ha ingått anställningsavtal för att anses ha 
påbörjat ett arbete - LO-TCO Rättsskydd AB (cision.com) 
 

14 Lag & Avtal Gravid under provanställning – hur starkt är mitt 
anställningsskydd?:    
Gravid under provanställning – hur starkt är mitt 
anställningsskydd? | Lag & Avtal (lag-avtal.se) 

14 Lag & Avtal ”Hur mycket övertid kan jag tvingas jobba?”: Hur mycket övertid 
kan jag tvingas jobba?  | Lag & Avtal (lag-avtal.se) 

https://www.tn.se/arbetsmarknad/nu-infors-nya-anstallningslagar-sa-paverkas-du/
https://www.tn.se/arbetsmarknad/nu-infors-nya-anstallningslagar-sa-paverkas-du/
https://www.regeringen.se/artiklar/2022/06/fragor-och-svar-om-regeringens-omstallningspaket/
https://www.regeringen.se/artiklar/2022/06/fragor-och-svar-om-regeringens-omstallningspaket/
https://arbetet.se/2022/05/11/plugga-med-nya-lagen-sa-mycket-pengar-kan-du-fa/
https://www.ptk.se/sakfragor/trygghetsoverenskommelsen/
https://www.lag-avtal.se/nyhetsarkiv/stephen-schad-begreppet-egenanstallning-missforstas-7037757
https://www.lag-avtal.se/nyhetsarkiv/stephen-schad-begreppet-egenanstallning-missforstas-7037757
https://www.expressen.se/ekonomi/uppsagd-eller-avskedad-har-ar-det-som-galler/
https://www.fackjuridik.se/wp-content/uploads/handbok03.pdf
https://www.lag-avtal.se/nyhetsarkiv/kan-arbetsgivaren-krava-att-jag-vaccinerar-mig-7009025
https://www.lag-avtal.se/nyhetsarkiv/kan-arbetsgivaren-krava-att-jag-vaccinerar-mig-7009025
https://news.cision.com/se/lo-tco-rattsskydd-ab/r/kommunal-har-stamt-aleris-narsjukhus-ab--arbetsdomstolens-mal-a-118-22,c3651727
https://news.cision.com/se/lo-tco-rattsskydd-ab/r/kommunal-har-stamt-aleris-narsjukhus-ab--arbetsdomstolens-mal-a-118-22,c3651727
https://news.cision.com/se/lo-tco-rattsskydd-ab/r/kommunal-har-stamt-aleris-narsjukhus-ab--arbetsdomstolens-mal-a-118-22,c3651727
https://news.cision.com/se/lo-tco-rattsskydd-ab/r/det-racker-med-att-ha-ingatt-anstallningsavtal-for-att-anses-ha-paborjat-ett-arbete,c3634241
https://news.cision.com/se/lo-tco-rattsskydd-ab/r/det-racker-med-att-ha-ingatt-anstallningsavtal-for-att-anses-ha-paborjat-ett-arbete,c3634241
https://www.lag-avtal.se/nyhetsarkiv/gravid-under-provanstallning-hur-starkt-ar-mitt-anstallningsskydd-7036554
https://www.lag-avtal.se/nyhetsarkiv/gravid-under-provanstallning-hur-starkt-ar-mitt-anstallningsskydd-7036554
https://www.lag-avtal.se/nyhetsarkiv/hur-mycket-overtid-kan-jag-tvingas-jobba-7039373
https://www.lag-avtal.se/nyhetsarkiv/hur-mycket-overtid-kan-jag-tvingas-jobba-7039373
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14 Dagens Arbete Får jag kolla mobilen på jobbet?:    
Får jag kolla mobilen på jobbet? - Dagens Arbete 

14 Dagens Arbete Kan chefen tvinga mig att betala? :    
Kan chefen tvinga mig att betala? - Dagens Arbete 

14 TCO Handbok om visselblåsning: Handbok för visselblåsning (tco.se) 
Läs även här: Fördjupning till handbok för visselblåsning (tco.se) 

14 Dagens Juridik ”Flera juridiska frågor hänger i luften när nya visselblåsarlagen 
börjar tillämpas i större bolag”:    
"Flera juridiska frågor hänger i luften när nya visselblåsarlagen 
börjar tillämpas i större bolag" - Dagens Juridik 

14 Publikt Första domen för brott mot meddelarskyddet i privat sektor:   
Första domen för brott mot meddelarskyddet i privat sektor | 
Publikt 

14 DO 
 
Dagens Juridik 

Diskriminering när kvinnas provanställning avbröts:  
Diskriminering när kvinnas provanställning avbröts | DO 
Läs även här: Diskriminering när gravid kvinna fick lämna 
provanställning - Dagens Juridik 

14 Akavia Aspekt Vågar du skriva på anställningsavtalet?   
Vågar du skriva på anställningsavtalet? | Akavia Aspekt 

14 Unionen Ny lag om minimilöner i EU – varför är det ett hot mot löner i 
Sverige? Ny lag om minimilöner i EU – varför är det ett hot mot 
löner i Sverige? | Unionen 
Läs även här: Sveriges arbetstagare och företag måste skyddas 
mot minimilöner på EU-nivå | Unionen 

14 Medlingsinstitutet 
 
Lag & Avtal 

Så sätts minimilöner i vår omvärld:   
Så sätts minimilöner i vår omvärld - Medlingsinstitutet 
Läs även här: Lagstadgade minimilöner i Europa - 
Medlingsinstitutet  och här:   Selberg och Sjödin: Sverige bör gå 
till EU-domstolen om minimilöner | Lag & Avtal (lag-avtal.se) 

15 Stockholms 
Universitet 

Nyhetsbrev 3/2022 om EU och arbetsrätten:  
EU & arbetsrätt (su.se) 

15 Europaparlamentet Se Europa-parlamentets interaktiva tidsaxel om EU:s historia: 
Europaparlamentets tidsaxel: från då till nu | Europaparlamentet 

15 Riksdagen Fortbildning för lärare om riksdagen och EU:  Fortbildning för 
lärare om riksdagen och EU Öppet seminarium - Riksdagen 

https://da.se/2022/08/far-jag-kolla-mobilen-pa-jobbet/
https://da.se/2022/05/kan-chefen-tvinga-mig-att-betala/
https://tco.se/fakta-och-politik/arbetsratt/handbok-for-visselblasning
https://tco.se/fakta-och-politik/arbetsratt/fordjupning-till-handbok-for-visselblasning
https://www.dagensjuridik.se/kronikor/flera-juridiska-fragor-hanger-i-luften-nar-nya-visselblasarlagen-borjar-tillampas-i-storre-bolag/
https://www.dagensjuridik.se/kronikor/flera-juridiska-fragor-hanger-i-luften-nar-nya-visselblasarlagen-borjar-tillampas-i-storre-bolag/
https://www.publikt.se/nyhet/forsta-domen-brott-mot-meddelarskyddet-i-privat-sektor-24726
https://www.publikt.se/nyhet/forsta-domen-brott-mot-meddelarskyddet-i-privat-sektor-24726
https://www.do.se/om-do/pressrum/aktuellt/2022/2022-10-21-diskriminering-nar-kvinnas-provanstallning-avbrots
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/diskriminering-nar-gravid-kvinna-fick-lamna-provanstallning/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/diskriminering-nar-gravid-kvinna-fick-lamna-provanstallning/
https://www.akaviaaspekt.se/rad-och-tips/vagar-du-skriva-pa/
https://www.unionen.se/opinion/ny-lag-om-minimiloner-i-eu-varfor-ar-det-ett-hot-mot-loner-i-sverige
https://www.unionen.se/opinion/ny-lag-om-minimiloner-i-eu-varfor-ar-det-ett-hot-mot-loner-i-sverige
https://www.unionen.se/opinion/sveriges-arbetstagare-och-foretag-maste-skyddas-mot-minimiloner-pa-eu-niva
https://www.unionen.se/opinion/sveriges-arbetstagare-och-foretag-maste-skyddas-mot-minimiloner-pa-eu-niva
https://www.mi.se/nyheter/2022/sa-satts-minimiloner-i-var-omvarld/
https://www.mi.se/publikationer/lagstadgade-minimiloner-i-europa/
https://www.mi.se/publikationer/lagstadgade-minimiloner-i-europa/
https://www.lag-avtal.se/nyhetsarkiv/selberg-och-sjodin-sverige-bor-ga-till-eu-domstolen-om-minimiloner-7039054
https://www.lag-avtal.se/nyhetsarkiv/selberg-och-sjodin-sverige-bor-ga-till-eu-domstolen-om-minimiloner-7039054
http://arbetsratt.juridicum.su.se/euarb/22-03/
https://www.europarl.europa.eu/infographic/european-parliament-timeline/index_sv.html#event-199501
https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/%C3%96ppet-seminarium/Fortbildning-for-larare-om-riksdagen-och-EU_HAC220221021se1
https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/%C3%96ppet-seminarium/Fortbildning-for-larare-om-riksdagen-och-EU_HAC220221021se1
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15 Regeringen Anpassningar av svensk rätt till EU:s förordningar om 
interoperabilitet:   Anpassningar av svensk rätt till EU:s 
förordningar om interoperabilitet - Regeringen.se 
Läs även här:  Åtgärder för att förbättra Skatteverkets 
brottsbekämpande verksamhet - Regeringen.se 

15 Regeringen Utredning om rättsliga frågor inför ett svenskt medlemskap i 
Nato:  Utredning om rättsliga frågor inför ett svenskt medlemskap 
i Nato - Regeringen.se 

15 SIEPS Europeiska politiska gemenskapen – ny form för den yttre ringen 
runt EU:  Europeiska politiska gemenskapen – ny form för den 
yttre ringen runt EU (sieps.se) 

15 Mark Klamberg Frågor om begrepp inom folkrätten:  
Mark Klamberg: Fråga från elever - Begrepp inom folkrätt: 
Deklaration, Konvention, Fördrag och Protokoll 

15 Riksåklagaren 
 
Polisen 

Vad menas med ”universell jurisdiktion”?: Folkmord, brott mot 
mänskligheten och krigsförbrytelser (aklagare.se) 
Läs även här: Krigsbrott | Polismyndigheten (polisen.se) 

15 Regeringen Sverige deltar i två domstolsmål om kriget i Ukraina:  Sverige 
deltar i två domstolsmål om kriget i Ukraina - Regeringen.se 

15 Migrationsverket 
 
Skatteverket 

EU förlänger massflyktsdirektivet:  EU förlänger 
massflyktsdirektivet - Migrationsverket 
Läs även här: Information till dig som kommer till Sverige från 
Ukraina | Skatteverket 

15 Migrationsverket Uppehållstillstånd för studier missbrukas:  Slutsats: uppehållstill-
stånd för studier missbrukas - Migrationsverket 

15 Bolagsverket Nya regler för aktiebolag och filialer från den 1 augusti 2022:   
Nya regler för aktiebolag och filialer från den 1 augusti 2022 – 
Bolagsverket 

15 Transportstyrelsen Under 2022 har flera nya transport-bestämmelser införts 
gemensamt inom EU: Mobilitetspaketet - gemensamma regler 
inom EU - Transportstyrelsen 

15 Regeringen 2019 års Haagkonvention om erkännande och verkställighet av 
utländska domar på privaträttens område:   
2019 års Haagkonvention om erkännande och verkställighet av 
utländska domar på privaträttens område - Regeringen.se 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2022/09/ds-202221/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2022/09/ds-202221/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/09/atgarder-for-att-forbattra-skatteverkets-brottsbekampande-verksamhet/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/09/atgarder-for-att-forbattra-skatteverkets-brottsbekampande-verksamhet/
https://www.regeringen.se/artiklar/2022/10/utredning-om-rattsliga-fragor-infor-ett-svenskt-medlemskap-i-nato/
https://www.regeringen.se/artiklar/2022/10/utredning-om-rattsliga-fragor-infor-ett-svenskt-medlemskap-i-nato/
https://www.sieps.se/publikationer/2022/europeiska-politiska-gemenskapen---ny-form-for-den-yttre-ringen-runt-eu/
https://www.sieps.se/publikationer/2022/europeiska-politiska-gemenskapen---ny-form-for-den-yttre-ringen-runt-eu/
http://klamberg.blogspot.com/2022/09/fraga-fran-elever-begrepp-inom-folkratt.html
http://klamberg.blogspot.com/2022/09/fraga-fran-elever-begrepp-inom-folkratt.html
https://www.aklagare.se/om-brottsligheten/olika-brottstyper/folkmord-brott-mot-manskligheten-och-krigsforbrytelser/
https://www.aklagare.se/om-brottsligheten/olika-brottstyper/folkmord-brott-mot-manskligheten-och-krigsforbrytelser/
https://polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/krigsbrott/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/09/sverige-deltar-i-tva-domstolsmal-om-kriget-i-ukraina/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/09/sverige-deltar-i-tva-domstolsmal-om-kriget-i-ukraina/
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2022/2022-10-12-EU-forlanger-massflyktsdirektivet.html
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2022/2022-10-12-EU-forlanger-massflyktsdirektivet.html
https://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/flyttatillsverige/informationtilldigsomkommertillsverigefranukraina.4.1657ce2817f5a993c3a2b8.html
https://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/flyttatillsverige/informationtilldigsomkommertillsverigefranukraina.4.1657ce2817f5a993c3a2b8.html
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2022/2022-09-14-Slutsats-uppehallstillstand-for-studier-missbrukas.html
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2022/2022-09-14-Slutsats-uppehallstillstand-for-studier-missbrukas.html
https://bolagsverket.se/omoss/nyheter/nyhetsarkiv/nyhetsarkiv2022/nyareglerforaktiebolagochfilialerfranden1augusti2022.4562.html
https://bolagsverket.se/omoss/nyheter/nyhetsarkiv/nyhetsarkiv2022/nyareglerforaktiebolagochfilialerfranden1augusti2022.4562.html
https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Yrkestrafik/mobilitetspaketet/
https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Yrkestrafik/mobilitetspaketet/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2022/10/2019-ars-haagkonvention-om-erkannande-och-verkstallighet-av-utlandska-domar-pa-privatrattens-omrade/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2022/10/2019-ars-haagkonvention-om-erkannande-och-verkstallighet-av-utlandska-domar-pa-privatrattens-omrade/
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15 Regeringen Våren 2023 är Sverige ordförande i Europeiska unionens råd, 
även kallat ministerrådet:   
Sveriges EU-ordförandeskap 2023 - Regeringen.se 

16 Dagens Juridik Ofredande när 15-åring tog klasskompis på bröstet:  Ofredande 
när 15-åring tog klasskompis på bröstet - Dagens Juridik 

16 Dagens Juridik Armgrepp på skolelev inget ofredande – man frias i hovrätten:  
Armgrepp på skolelev inget ofredande - man frias i hovrätten - 
Dagens Juridik 

16 Dagens Juridik Fel fria 15-åring för mopedbogsering på grund av okunnighet:  
Fel fria 15-åring för mopedbogsering på grund av okunnighet - 
Dagens Juridik 

16 Dagens Juridik Dömdes av tingsrätten efter älgolycka – men frias av hovrätten: 
Dömdes av tingsrätten efter älgolycka – men frias av hovrätten - 
Dagens Juridik 

16 Dagens Juridik Man fälls i hovrätten för sen anmälan av älgolycka:  Man fälls i 
hovrätten för sen anmälan av älgolycka - Dagens Juridik 

16 Dagens Juridik Anmälde inte olycka med rådjur – döms till dagsböter:   Anmälde 
inte olycka med rådjur – döms till dagsböter - Dagens Juridik 

16 Dagens Juridik Karl Hedin frias även av hovrätten i jaktbrottsmålet:   Karl Hedin 
frias även av hovrätten i jaktbrottsmålet - Dagens Juridik 

16 Dagens Juridik Kvinna frias från barnporr – kan ha autohämtats via Snapchat:  
Kvinna frias från barnporr – kan ha autohämtats via Snapchat - 
Dagens Juridik 

16 Rättighetsalliansen Rättegång mot par som står bakom två illegala IPTV-tjänster:  
Rättegång mot par som står bakom två illegala IPTV-tjänster – 
Rättighetsalliansen (rattighetsalliansen.se) 

16 Dagens Juridik Struntade i att komma till mönstring – döms till penningböter:  
Struntade i att komma till mönstring - döms till penningböter - 
Dagens Juridik 

16 Dagens Juridik Sökte till universitet med falska gymnasiebetyg – döms i 
hovrätten:  Sökte till universitet med falska gymnasiebetyg – 
döms i hovrätten - Dagens Juridik 

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/sveriges-eu-ordforandeskap/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/ofredande-nar-15-aring-tog-klasskompis-pa-brostet/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/ofredande-nar-15-aring-tog-klasskompis-pa-brostet/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/processratt/armgrepp-pa-skolelev-inget-ofredande-man-frias-i-hovratten/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/processratt/armgrepp-pa-skolelev-inget-ofredande-man-frias-i-hovratten/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/fel-fria-15-aring-for-mopedbogsering-pa-grund-av-okunnighet/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/fel-fria-15-aring-for-mopedbogsering-pa-grund-av-okunnighet/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/domdes-av-tingsratten-efter-algolycka-men-frias-av-hovratten/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/domdes-av-tingsratten-efter-algolycka-men-frias-av-hovratten/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/man-falls-i-hovratten-for-sen-anmalan-av-algolycka/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/man-falls-i-hovratten-for-sen-anmalan-av-algolycka/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/anmalde-inte-olycka-med-radjur-doms-till-dagsboter/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/anmalde-inte-olycka-med-radjur-doms-till-dagsboter/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/karl-hedin-frias-aven-av-hovratten-i-jaktbrottsmalet/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/karl-hedin-frias-aven-av-hovratten-i-jaktbrottsmalet/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/kvinna-frias-fran-barnporr-kan-ha-autohamtats-via-snapchat/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/kvinna-frias-fran-barnporr-kan-ha-autohamtats-via-snapchat/
https://rattighetsalliansen.se/rattegang-mot-par-som-star-bakom-tva-illegala-iptv-tjanster/
https://rattighetsalliansen.se/rattegang-mot-par-som-star-bakom-tva-illegala-iptv-tjanster/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/struntade-i-att-komma-till-monstring-doms-till-penningboter1/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/struntade-i-att-komma-till-monstring-doms-till-penningboter1/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/sokte-till-universitet-med-falska-gymnasiebetyg-doms-i-tva-instanser/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/sokte-till-universitet-med-falska-gymnasiebetyg-doms-i-tva-instanser/
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16 Dagens Juridik 16-åring köpte elchockvapen via Wish – frias från 
vapensmuggling:   16-åring köpte elchockvapen via Wish – frias 
från vapensmuggling - Dagens Juridik 

16 Dagens Juridik Schweizisk armékniv i bilen inte befogat – tidigare friad fälls:  
Schweizisk armékniv i bilen inte befogat – tidigare friad fälls - 
Dagens Juridik 

16 Dagens Juridik Fick dagersättning och lön samtidigt – döms för bidragsbrott:  
Fick dagersättning och lön samtidigt - döms för bidragsbrott - 
Dagens Juridik 

16 Dagens Juridik Regionpolitikers hets mot folkgrupp ska prövas i HD:  
Regionpolitikers hets mot folkgrupp ska prövas i HD - Dagens 
Juridik 

16 Dagens Juridik 18-åring döms till livstids fängelse – efter skolattacken i Malmö:  
18-åring döms till livstids fängelse - efter skolattacken i Malmö - 
Dagens Juridik 

16 Dagens Juridik Åtal mot tonårsflicka efter våldtäktslögn prövas i HD:   Åtal mot 
tonårsflicka efter våldtäktslögn prövas i HD - Dagens Juridik 

16 Dagens Juridik 
 
Domstolsverket 
 
Norstedts Juridik 

Klimataktivister döms för sabotage efter aktion på E4:  
Klimataktivister döms för sabotage efter aktion på E4 - Dagens 
Juridik  Läs även här: Tolv klimataktivister döms för sabotage - 
Solna tingsrätt (domstol.se)  och här: Klimataktivister blockerade 
E4:an – döms för sabotage (nj.se) 

17 Skatteverket 
 
SPAR 

Studenter kan riskera straff för folkbokföringsbrott:  Studenter kan 
riskera straff för folkbokföringsbrott | Skatteverket 
Läs mer om folkbokföring: Förslag om samordningsnummer samt 
nyheter inom folkbokföringen (statenspersonadressregister.se) 

17 Maria Abrahamsson 
 
TV4 
 
Dagens Juridik 

Debattinlägg om förtalsbrott: Jaså, ingen vågar skrota 
förtalsbrottet? (mariaabrahamsson.nu) 
Hovrätten fastställde domen mot Cissi Wallin:  Hovrätten fäller 
Cissi Wallin för grovt förtal - tv4.se Läs även här: Mildrat straff för 
Cissi Wallin - trots att hon döms för fler brott - Dagens Juridik 

17 Regeringen Regeringens arbete mot ”välfärdsfusk”:  Regeringens arbete mot 
felaktiga utbetalningar och brottslighet i välfärdssystemen - 
Regeringen.se 

17 Utbildningsradion ”Den kriminella ekonomin” (Kunskapskanalen):    
UR Samtiden - Den kriminella ekonomin | UR Play 

https://www.dagensjuridik.se/nyheter/straffratt/16-aring-kopte-elchockvapen-via-wish-frias-fran-vapensmuggling/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/straffratt/16-aring-kopte-elchockvapen-via-wish-frias-fran-vapensmuggling/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/schweizisk-armekniv-i-bilen-inte-befogat-tidigare-friad-falls/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/schweizisk-armekniv-i-bilen-inte-befogat-tidigare-friad-falls/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/fick-dagersattning-och-lon-samtidigt-doms-for-bidragsbrott/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/fick-dagersattning-och-lon-samtidigt-doms-for-bidragsbrott/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/regionpolitikers-hets-mot-folkgrupp-ska-provas-i-hd/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/regionpolitikers-hets-mot-folkgrupp-ska-provas-i-hd/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/18-aring-doms-till-livstids-fangelse-efter-skolattacken-i-malmo/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/18-aring-doms-till-livstids-fangelse-efter-skolattacken-i-malmo/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/atal-mot-tonarsflicka-efter-valdtaktslogn-provas-i-hd/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/atal-mot-tonarsflicka-efter-valdtaktslogn-provas-i-hd/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/civilratt/klimataktivister-doms-efter-aktion-pa-e4/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/civilratt/klimataktivister-doms-efter-aktion-pa-e4/
https://www.domstol.se/solna-tingsratt/nyheter/2022/10/tolv-klimataktivister-doms-for-sabotage/
https://www.domstol.se/solna-tingsratt/nyheter/2022/10/tolv-klimataktivister-doms-for-sabotage/
https://www.nj.se/nyheter/klimataktivister-blockerade-e4an-doms-for-sabotage
https://www.nj.se/nyheter/klimataktivister-blockerade-e4an-doms-for-sabotage
https://www.skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/2022/2022/studenterkanriskerastraffforfolkbokforingsbrott.5.6e8a1495181dad54084cae.html
https://www.skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/2022/2022/studenterkanriskerastraffforfolkbokforingsbrott.5.6e8a1495181dad54084cae.html
https://www.statenspersonadressregister.se/master/start/teknisk-info/aktuellt-och-drift/aktuellt/forslag-om-samordningsnummer-samt-nyheter-inom-folkbokforingen/
https://www.statenspersonadressregister.se/master/start/teknisk-info/aktuellt-och-drift/aktuellt/forslag-om-samordningsnummer-samt-nyheter-inom-folkbokforingen/
https://www.mariaabrahamsson.nu/index.php/2022/10/17/jasa-ingen-vagar-skrota-fortalsbrottet/
https://www.mariaabrahamsson.nu/index.php/2022/10/17/jasa-ingen-vagar-skrota-fortalsbrottet/
https://www.tv4.se/artikel/340xhNy6WPF3WzlYi1ebqG/hovraetten-faeller-cissi-wallin-foer-grovt-foertal
https://www.tv4.se/artikel/340xhNy6WPF3WzlYi1ebqG/hovraetten-faeller-cissi-wallin-foer-grovt-foertal
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/mildrat-straff-for-wallin-trots-att-hon-doms-for-fler-brott/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/mildrat-straff-for-wallin-trots-att-hon-doms-for-fler-brott/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-arbete-mot-felaktiga-utbetalningar-och-brottslighet-i-valfardssystemen/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-arbete-mot-felaktiga-utbetalningar-och-brottslighet-i-valfardssystemen/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-arbete-mot-felaktiga-utbetalningar-och-brottslighet-i-valfardssystemen/
https://urplay.se/program/228407-ur-samtiden-den-kriminella-ekonomin
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17 Dagens Juridik Lagrådet varnar – ännu en gång för generella straffskärpningar: 
Lagrådet varnar - ännu en gång för generella straffskärpningar - 
Dagens Juridik 

17 Svenskt Näringsliv Brott mot företag i Sverige kostar 100 miljarder kr per år:  
Svenskt Näringsliv (svensktnaringsliv.se) 

17 Polisen Polisen och bankerna tar nästa steg i arbetet mot ekonomisk 
brottslighet:  Polisen och bankerna tar nästa steg i arbetet mot 
ekonomisk brottslighet | Polismyndigheten 

17 Konsumenternas Chans att få pengar tillbaka efter ett bedrägeri:   
Chans att få pengar tillbaka efter ett bedrägeri | Konsumenternas 

17 Dagens Juridik Eskalerande bedrägerier – nu kan bankerna bli 
betalningsskyldiga:   Eskalerande bedrägerier – nu kan bankerna 
bli betalningsskyldiga - Dagens Juridik 

17 Kriminalvården 1 oktober trädde lagändringar kring tillfälligt omhändertagande i 
kraft: En efterlängtad lagändring | Kriminalvården 
(kriminalvarden.se) 

17 Brå Här hittar du definitioner av olika begrepp som förekommer i den 
officiella kriminalstatistiken.:  Kriminalstatistik – Begrepp och 
definitioner 2022 - Brottsförebyggande rådet (bra.se) 

17 Brottsofferjouren Ny bok om barn som bevittnat våld:   
Ny bok om barn som bevittnat våld - BOJ (brottsofferjouren.se) 

17 Kriminalvården Fler får fotboja vid korta fängelsestraff:  Fler får fotboja vid korta 
fängelsestraff | Kriminalvården (kriminalvarden.se) 

17 Regeringen Utredning: Utökade möjligheter att använda preventiva 
tvångsmedel:  Utökade möjligheter att använda preventiva 
tvångsmedel - Regeringen.se  Läs även här: Utredning föreslår 
utökade möjligheter till preventiv tvångsmedelsanvändning för att 
hindra gängkriminalitet - Regeringen.se   
och här: Dnr-87-2022-Remissyttrande-Utokade-mojligheter-till-
hemliga-tvangsmedel.pdf (sakint.se) 

17 Skatteverket 
 
 

Skatteverket stoppar företag som används som brottsverktyg:  
Skatteverket stoppar företag som används som brottsverktyg | 
Skatteverket 

https://www.dagensjuridik.se/nyheter/lagradet-varnar-annu-en-gang-for-generella-straffskarpningar/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/lagradet-varnar-annu-en-gang-for-generella-straffskarpningar/
https://www.svensktnaringsliv.se/brott/
https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2022/september/polisen-och-bankerna-tar-nasta-steg-i-arbetet-mot-ekonomisk-brottslighet/
https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2022/september/polisen-och-bankerna-tar-nasta-steg-i-arbetet-mot-ekonomisk-brottslighet/
https://www.konsumenternas.se/arkiv---nyheter-bloggar-och-poddar/nyheter/2022/oktober/chans-att-fa-pengar-tillbaka-efter-ett-bedrageri/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/eskalerande-bedragerier-nu-kan-bankerna-bli-betalningsskyldiga/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/eskalerande-bedragerier-nu-kan-bankerna-bli-betalningsskyldiga/
https://www.kriminalvarden.se/om-kriminalvarden/nyheter/2022/september/en-efterlangtad-lagandring/
https://www.kriminalvarden.se/om-kriminalvarden/nyheter/2022/september/en-efterlangtad-lagandring/
https://bra.se/publikationer/arkiv/publikationer/2022-10-06-kriminalstatistik---begrepp-och-definitioner-2022.html
https://bra.se/publikationer/arkiv/publikationer/2022-10-06-kriminalstatistik---begrepp-och-definitioner-2022.html
https://www.brottsofferjouren.se/2022/09/23/ny-bok-om-barn-som-bevittnat-vald/
https://www.kriminalvarden.se/om-kriminalvarden/nyheter/2022/oktober/fler-kommer-att-fa-fotboja-vid-korta-fangelsestraff/
https://www.kriminalvarden.se/om-kriminalvarden/nyheter/2022/oktober/fler-kommer-att-fa-fotboja-vid-korta-fangelsestraff/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2022/10/sou-202252/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2022/10/sou-202252/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/10/utredning-foreslar-utokade-mojligheter-till-preventiv-tvangsmedelsanvandning-for-att-hindra-gangkriminalitet/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/10/utredning-foreslar-utokade-mojligheter-till-preventiv-tvangsmedelsanvandning-for-att-hindra-gangkriminalitet/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/10/utredning-foreslar-utokade-mojligheter-till-preventiv-tvangsmedelsanvandning-for-att-hindra-gangkriminalitet/
https://www.sakint.se/wp-content/uploads/2022/09/Dnr-87-2022-Remissyttrande-Utokade-mojligheter-till-hemliga-tvangsmedel.pdf
https://www.sakint.se/wp-content/uploads/2022/09/Dnr-87-2022-Remissyttrande-Utokade-mojligheter-till-hemliga-tvangsmedel.pdf
https://www.skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/2022/2022/skatteverketstopparforetagsomanvandssombrottsverktyg.5.1df9c71e181083ce6f62e7d.html
https://www.skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/2022/2022/skatteverketstopparforetagsomanvandssombrottsverktyg.5.1df9c71e181083ce6f62e7d.html
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17 Riksrevisionen TIPS: Riksrevisionen granskar myndigheter bland annat 
myndigheter inom rättsväsendet. Se förteckning över rapporter 
här: Rättsväsendet | Riksrevisionen 

17 Dagens Arbete Om företagsbot:    
Inga höjda böter för företagen i sikte - Dagens Arbete 

https://www.riksrevisionen.se/rapporter/amnesomraden/rattsvasendet.html
https://da.se/2022/10/inga-hojda-boter-for-foretagen-i-sikte/
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