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Nyhetsbrev                PRIVATJURIDIK 
nr 65              (2019-01-06)  
 
 

Kap     Källa      Innehåll 

   

0 Regeringen Inkomstbasbelopp och inkomstindex för år 2019 fastställt:   
https://www.regeringen.se 
 

0 Regeringen Ändrade skatter från 1 januari:   https://www.regeringen.se 
 

0 Visma Spcs VISMAS Ekonomifakta uppdateras för 2019: 
https://vismaspcs.se/ 
 

0 Riksdagen Riksdagen ordnar fortbildning för lärare: http://www.riksdagen.se 
 

0 Svenskt Näringsliv Lättläst om samhällsekonomi samt Lättläst om arbetsmarknaden 
finns att hämta här: https://eduna.se 
 

0 Svenskt Näringsliv Antalet UF-elever slår rekord i Dalarna:  
https://www.svensktnaringsliv.se 
 

0 Skolverket Läs om aktuella ändringarna av lagar och regler inom 
skolområdet:  https://www.skolverket.se 
 

0 Skolverket Hedersrelaterat våld och förtryck – skolans ansvar och 
möjligheter. Ladda ned broschyr från Skolverket:  
https://www.skolverket.se 
 

0 Skolverket Statistik om sökande till gymnasieskolan 2018/19:  
https://www.skolverket.se 
 

0 Skolverket Webbkurs om betygssättning:  https://www.skolverket.se 
 

0 Dagens Juridik "Riskerar skada provens legitimitet" - skarp kritik mot Skolverkets 
hantering av läckta nationella prov:   http://www.dagensjuridik.se 
 

https://www.regeringen.se/artiklar/2018/11/inkomstbasbelopp-och-inkomstindex-for-ar-2019-faststallt/
https://www.regeringen.se/artiklar/2018/12/andrade-skatter-fran-1-januari/
https://vismaspcs.se/ditt-foretagande/ekonomifakta
http://www.riksdagen.se/sv/larare/kurser-for-larare/
https://eduna.se/lattlast-om-samhallsekonomi-pdf.html
https://www.svensktnaringsliv.se/regioner/dalarna/antalet-uf-elever-slar-rekord-i-dalarna_726337.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=2018-12-14&utm_campaign=nfskola
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/aktuella-regelandringar?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=Skolverkets%20nyhetsbrev
https://www.skolverket.se/sitevision/proxy/publikationer/svid12_5dfee44715d35a5cdfa2899/55935574/wtpub/ws/skolbok/wpubext/trycksak/Blob/pdf4015.pdf;jsessionid=C233E6FA45323B2C5D81AA744A63F3ED?k=4015
https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik/arkiverade-statistiknyheter/statistik/2018-10-25-statistik-om-sokande-till-gymnasieskolan-2018-19?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=Skolverkets%20nyhetsbrev
https://www.skolverket.se/skolutveckling/kompetensutveckling/webbkurs-om-betygssattning-arskurs-7-9-gymnasieskolan-och-vuxenutbildningen
http://www.dagensjuridik.se/2018/12/riskerar-skada-provens-legitimitet-skarp-kritik-mot-skolverkets-hantering-av-lackta-nationel
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0 DN ”Så ska vi skärpa säkerheten kring de nationella proven”:  
https://www.dn.se 
 

0 Allt om Juridik Hur undviker man bokföringsbrott?  
Läs om ny kurs:  https://www.alltomjuridik.se 
 

0 SKL Alla landsting blir regioner:  https://skl.se 
 

0 SCB Var fjärde i högre studier direkt efter gymnasiet:  
https://www.scb.se 
 

0 Jusek Jusek och Civilekonomerna vill bilda nytt förbund:  
https://www.jusek.se 
 

0 Jusek Jurist- och ekonomutbildningar ger en bra grund  
för jobb fem år framåt:  https://www.jusek.se 
 

0 Jusek Hon är årets student inom affärsjuridik:  https://www.jusek.se 
 

0 MSB Vilket ansvar har 18-åringar vid kris, krigsfara eller krig?  
Det informerar nu MSB, Försvarsmakten och Rekryterings-
myndigheten om i en kampanj: https://www.msb.se 
 

1 Riksdagen Måndagen den 17 december inledde riksdagen  
100 års-firandet av demokratins genombrott i Sverige.  
Läs mer här: http://firademokratin.riksdagen.se/ 
 

1 Riksdagen En översikt över riksdagens webb-tv-sändningar finner man här: 
http://www.riksdagen.se 
 

1 Riksdagen 
 
Jusek 

Pengar till rättsväsendet:  http://www.riksdagen.se 
 
Läs även här: https://www.jusek.se 
 

1 Dagens Juridik "Penningtvätt och girighet på internationell nivå" - advokaten 
aktuell med spänningsroman:  http://www.dagensjuridik.se 
 

https://www.dn.se/debatt/sa-ska-vi-skarpa-sakerheten-kring-de-nationella-proven/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=Skolverkets%20nyhetsbrev
https://www.alltomjuridik.se/produkt/e-learning/skatteratt/bokforingsbrott/?utm_campaign=campaign%20name&utm_medium=email&utm_source=source%20name
https://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/allalandstingblirregioner.26062.html
https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/var-fjarde-i-hogre-studier-direkt-efter-gymnasiet/
https://www.jusek.se/press/pressmeddelanden/2018/1/jusek-och-civilekonomerna-vill-bilda-nytt-forbund/
https://www.jusek.se/tidningenkarriar/artiklar/2018/8/har-finns-jobben-om-fem-ar/
https://www.jusek.se/tidningenkarriar/artiklar/2018/7/hon-ar-arets-student-inom-affarsjuridik/
https://www.msb.se/sv/Om-MSB/Nyheter-och-press/Nyheter/Nyheter-fran-MSB/Du-ar-en-del-av-Sveriges-beredskap--en-informationssatsning-till-18-aringar/
http://firademokratin.riksdagen.se/
http://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/utgiftsomrade-4-rattsvasendet_H601JuU1
https://www.jusek.se/press/pressmeddelanden/2018/1/anslag-till-rattsvasendet-maste-tillgodose-alla-myndigheters-behov/
http://www.dagensjuridik.se/2018/12/penningtvatt-och-girighet-pa-internationell-niva-advokaten-aktuell-med-spanningsroman-om-eko
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1 Dagens Juridik "Juridiken är inte sällan en parad av fadäser" - 
civilrättsprofessorn aktuell med brottslig satir:  
http://www.dagensjuridik.se 
 

1 Blendow Group Veckans Juridik hittar man som vanligt här: 
https://www.bgplay.se 
 
Dagens Juridik här: http://www.dagensjuridik.se/ 
och  tidningen ”Legally Yours” här: https://www.legallyyours.se/ 
 

1 Blendow Group Ny webbsajt - Nya Blendow Lexnova:  https://ny.lexnova.se 
 

1 Advokatsamfundet Tidningen ADVOKATEN hittar man som vanligt här: 
https://www.advokaten.se/ 
 

1 NMRF Tidningen Nämndemannen hittar man här: http://www.nmrf.se 
 

1 Domstolsverket Domarbloggen hittar man som vanligt här:  
http://www.domarbloggen.se/ 
 
och Domstolspodden här:  https://domstolspodden.podbean.com/ 
 

1 Sveriges Radio Sveriges Radio ”I lagens namn” hittar man här:  
https://sverigesradio.se 
 
och ”Plånboken” här:   https://sverigesradio.se 
 

1 Verksamt.se Podcasten Skatteskolan (och flera andra myndigheters ”poddar”) 
finner man här: https://www.verksamt.se 
 

1 Allt om Juridik 
 
Karnov Group 

Digitala juridikutbildningar: https://www.alltomjuridik.se 
 
Fler utbildningar här: https://www.nj.se 
 

1 Karnov Group Karnov Group slutför förvärvet av Wolters Kluwers svenska 
verksamhet:  https://www.karnovgroup.se 
 

1 Dagens Juridik Kvinnor uppvisar högre prestationsgrad än män på 
juristprogrammet - nya siffror från UKÄ:  
http://www.dagensjuridik.se 
 

http://www.dagensjuridik.se/2018/12/juridiken-ar-inte-sallan-en-parad-av-fadaser-civilrattsprofessorn-aktuell-med-brottslig-sati
https://www.bgplay.se/kategorier/veckans-juridik
http://www.dagensjuridik.se/
https://www.legallyyours.se/
https://ny.lexnova.se/om/forhandsvisning
https://www.advokaten.se/
http://www.nmrf.se/Naemndemannen.html
http://www.domarbloggen.se/
https://domstolspodden.podbean.com/
https://sverigesradio.se/ilagensnamn
https://sverigesradio.se/planboken
https://www.verksamt.se/om-verksamt/podcast
https://www.alltomjuridik.se/produkter/e-learning/
https://www.nj.se/kursutbud
https://www.karnovgroup.se/blogg/karnov-group-forvarvar-delar-av-wolters-kluwer-0
http://www.dagensjuridik.se/2018/12/kvinnor-uppvisar-hogre-prestationsgrad-man-pa-juristprogrammet-nya-siffror-fran-uka
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1 Dagens Juridik Var femte jurist stressas till sömnproblem av jobbet 
- Jusek presenterar ny kartläggning av arbetsmiljön:  
http://www.dagensjuridik.se 
 

1 Martin Sunnqvist Juridiken kring Svenska Akademien har kommenterats  
av en jurist: https://martinsunnqvist.legal 
 

1 Advokatsamfundet 
 
Infotorg Juridik 

Artikel i tidningen FOKUS om Advokatsamfundet och  
avgående Anne Ramberg: https://www.advokatsamfundet.se 
 
Ny generalsekreterare: http://www.infotorgjuridik.se 
 

1 Infotorg Juridik Konkurrensverket premierar uppsatser:  
http://www.infotorgjuridik.se 
 

2 Kamerabild.se Upphovsrätt för bilder – 30 vanliga frågor och svar:   
https://www.kamerabild.se 
 

2 PRV Läs mer om PRVs kampanj ”streama lagligt”:  
https://www.streamalagligt.se 
 
Läs även här: https://www.streamalagligt.se 
 

2 PRV TIPS: Läs om immaterialrätt här: https://www.prv.se 
 

2 Svenskt Näringsliv Snabb teknisk utveckling påverkar immaterialrätten:  
https://www.svensktnaringsliv.se 
 

2 PRV Ett år har gått sedan den nya varumärkeslagen  
började gälla i EU:   https://via.tt.se/pressmeddelande 
 

2 Timbro DEBATT: Utan patenträtt är uppfinnare chanslösa.  
https://timbro.se 
 
Läs även här: https://timbro.se 
 

2 Dagens Juridik "Barn får för lite kunskap om sina rättigheter i skolan"  
- BO lanserar sajt om barnkonventionen:   
http://www.dagensjuridik.se 
 

http://www.dagensjuridik.se/2018/12/var-tredje-jurist-stressas-till-somnproblem-av-jobbet-jusek-presenterar-ny-kartlaggning-av-a
https://martinsunnqvist.legal/2018/06/05/juridiken-kring-svenska-akademien/
https://www.advokatsamfundet.se/globalassets/advokatsamfundet_sv/nyheter/fokus_47_2018_advokatsamfundet.pdf
http://www.infotorgjuridik.se/premium/mittijuridiken/bransch/article247105.ece
http://www.infotorgjuridik.se/premium/mittijuridiken/bransch/article246995.ece
https://www.kamerabild.se/fotoskolor/vi-f-rklarar/allt-om-upphovsr-tt-30-fr-gor-och-svar
https://www.streamalagligt.se/na/sv/about
https://www.streamalagligt.se/na/sv
https://www.prv.se/sv/varfor-immaterialratt/
https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/digitalisering/snabb-teknisk-utveckling-paverkar-immaterialratten_726159.html
https://via.tt.se/pressmeddelande/forsta-aret-med-ny-varumarkeslag?publisherId=45876&releaseId=3243929
https://timbro.se/smedjan/debatt-utan-patentratt-ar-uppfinnare-chanslosa/?mc_cid=66030100d3&mc_eid=17b5558e28
https://timbro.se/smedjan/patent-och-upphovsratt-gjorde-europa-rikt/
http://www.dagensjuridik.se/2018/11/barn-far-lite-kunskap-om-sina-rattigheter-i-skolan-bo-lanserar-sajt-om-barnkonventionen
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2 Kvartal ”Vi svenskar måste vara tydligare med vad som gäller.  
Vi har skolplikt, man får inte slå sin fru, man får inte gifta sig  
med två osv.”      Lyssna på intervju:   https://kvartal.se 
 

2 Altinget Läs debattartikel: ”Direktdemokrati – en effektivare styrform”:   
https://www.altinget.se 
 

2 My Safety 
försäkringar 

Ny rapport om digitala angrepp på demokratin – vad kan juridiken 
göra för att minska problemet?  http://www.mynewsdesk.com 
 

2 Timbro Läs debattinlägg: ”Yttrandefriheten är chanslös mot 
lättkränktheten”:  https://timbro.se 
 

2 Infotorg Juridik 
 
DO 

Diskriminering att beskriva festival som ”mansfri”:  
http://www.infotorgjuridik.se 
 
Läs även här: http://www.do.se 
 

2 DO ”Vanligt missförstånd om DO:s roll”  
– läs debattartikel: http://www.do.se 
 

2 Ny Teknik Vill avläsa nummerplåtar mellan Sverige och Danmark  
– får kritik av Anne Ramberg:  https://www.nyteknik.se 
 

2 Timbro Allemansrätt vs äganderätt – läs debattartikel:  https://timbro.se 
 

2 Dagens Juridik "Så hålls mänskliga rättigheter som inkräktar på statens intressen 
på avstånd"    Läs debattartikel:  http://www.dagensjuridik.se 
 

2 Journalisten.se Resumé och DN klandras för Metoo-publiceringar:  
https://www.journalisten.se 
 

2 Datainspektionen Har du blivit oschysst behandlad på nätet?  
https://www.datainspektionen.se 
 

https://kvartal.se/artiklar/fredagsintervjun-lise-tamm/
https://www.altinget.se/artikel/skalin-sd-direktdemokrati-en-effektivare-styrform?ref=newsletter&refid=2975&SNSubscribed=true&utm_source=nyhedsbrev&utm_medium=e-mail&utm_campaign=altingetse
http://www.mynewsdesk.com/se/mysafety/pressreleases/ny-rapport-om-digitala-angrepp-paa-demokratin-vad-kan-juridiken-goera-foer-att-minska-problemet-2810125
https://timbro.se/smedjan/yttrandefriheten-ar-chanslos-mot-lattkranktheten/?mc_cid=1ad3a3f432&mc_eid=17b5558e28
http://www.infotorgjuridik.se/premium/mittijuridiken/bransch/article247311.ece
http://www.do.se/om-do/pressrum/aktuellt/aktuellt-under-2018/diskriminering-att-beskriva-festival-som-mansfri/
http://www.do.se/om-do/pressrum/aktuellt/aktuellt-under-2018/vanligt-missforstand-om-dos-roll/
https://www.nyteknik.se/fordon/vill-avlasa-nummerplatar-mellan-sverige-och-danmark-far-kritik-av-anne-ramberg-6936256
https://timbro.se/smedjan/allemansratt-vs-aganderatt/?mc_cid=3880f19e5d&mc_eid=17b5558e28
http://www.dagensjuridik.se/2018/12/sa-halls-manskliga-rattigheter-som-inkraktar-pa-statens-intressen-pa-avstand
https://www.journalisten.se/nyheter/resume-och-dn-klandras-metoopublicering
https://www.datainspektionen.se/vagledningar/oschysst-behandlad-pa-natet/
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2 Datainspektionen 
 
MPRT 

Har du svårt att få bort något som skrivs om dig på nätet?  
Det kan bero på att sajten har ett utgivningsbevis:  
https://www.datainspektionen.se 
 
Läs även här: http://www.mprt.se 
 

2 Datainspektionen Får man fotografera barnen i Luciatåget?:  
https://www.datainspektionen.se 
 

2 MPRT Tv-inslag om en nämndeman; fråga om saklighet och  
respekt för privatlivet: http://www.mprt.se 
 

2 Entreprenör.se Nyckelbiotopsinventeringen har skapat en rättsosäkerhet 
eftersom många skogsägare i praktiken har stoppats från  
att bruka sin skog – läs här:  https://www.entreprenor.se 
 

2 Regeringen Skrivelse från regeringen: Integritetsskydd vid signalspaning i 
försvarsunderrättelseverksamhet:  https://www.regeringen.se 
 

3 Riksdagen Läs om riksdagsvalet 2018 och de 349 nyvalda ”lagstiftarna”: 
http://www.riksdagen.se 
 

3 Regeringen Viktigare lagar och förordningar inför årsskiftet:  
https://www.regeringen.se 
 
Läs även här: https://www.regeringen.se 
 

3 SvD Här en tidnings förteckning över nya lagar: https://www.svd.se 
 

3 Skatteverket Nya lagar som påverkar skatt och folkbokföring:  
https://www.skatteverket.se 
 

3 Riksdagen  Riksdagens ledamöter har lämnat in totalt 2 940  
fristående motioner under allmänna motionstiden 2018:  
http://www.riksdagen.se 
 
Här en lista: http://www.riksdagen.se 
 

https://www.datainspektionen.se/vagledningar/for-dig-som-privatperson/utgivningsbevis/
http://www.mprt.se/sv/att-sanda/internetpublicering/utgivningsbevis/
https://www.datainspektionen.se/vagledningar/for-dig-som-privatperson/lucia-fotografering/
http://www.mprt.se/casedecisions/228041.pdf
https://www.entreprenor.se/nyheter/lattnad-i-budgeten-for-skogsagare-m-och-kd-utreder-aganderatten_727207.html
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/skrivelse/2018/12/integritetsskydd-vid-signalspaning-i-forsvarsunderrattelseverksamhet/
http://www.riksdagen.se/sv/valet-2018/den-nya-riksdagen-efter-valet/
https://www.regeringen.se/4b0bfe/contentassets/00f6783253624514a17e781dc555964b/vlf-infor-arsskiftet-2018-20192.pdf
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/12/nya-lagar-2019-inom-justitiedepartementets-omraden/
https://www.svd.se/nytt-ar-nya-lagar--har-ar-nagra-forandringar
https://www.skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2018/nyheter/nyalagarsompaverkarskattochfolkbokforing.5.309a41aa1672ad0c837757f.html
http://www.riksdagen.se/sv/folj-och-prenumerera/utskick---pressmeddelande/2018/nov/30/2940-riksdagsmotioner-inlamnade-pressmeddelande-30-november/
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/uttag/allmanna-motionstiden-2018_H6D1AMT/html
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3 Riksdagen Det kan bli fel även i ”lagstiftningens hantverk”  
– läs mer här:  http://www.riksdagen.se 
 
Betänkandet kan läsas här:    https://data.riksdagen.se 
 

3 Dagens Juridik "Komplext att lagstifta om rasistiska symboler”  
– läs krönika:  http://www.dagensjuridik.se 
 

3 Dagens Juridik Nu går startskottet för flera stora GDPR-granskningar  
- DI vill skapa praxis:  http://www.dagensjuridik.se 
 
Läs även här: http://www.dagensjuridik.se 
samt här:  http://www.dagensjuridik.se 
 

3 Allt om Juridik Datainspektionens första granskning klar – brister hos 
teleoperatörer och fackförbund:   https://www.alltomjuridik.se 
 

3 UC Blev det något av GDPR?  https://uc.se 
 

3 Dagens Juridik Många kommer hamna vid GDPR:s skampåle - med skadestånd 
och böter på internationell nivå:  http://www.dagensjuridik.se 
 

3 Riksdagen Brottsdatalagen trädde i kraft den 1 augusti 2018, och genom 
den genomfördes i huvudsak EU:s nya dataskyddsdirektiv.  
Nu kompletteras detta med nya författningar: 
http://www.riksdagen.se 
 

3 Riksdagen 
 
Dagens Juridik 

Riksdagen har slutligt antagit vilande förslag till lag om  
ändring i tryckfrihetsförordningen (TF) och lag om ändring i 
yttrandefrihetsgrundlagen (YGL):  http://www.riksdagen.se 
 
Lagar ändras på grund av ändrade mediegrundlagar: 
http://www.riksdagen.se 
 
Läs även här:  http://www.dagensjuridik.se 
 

3 Riksdagen Riksdagen har slutligt antagit vilande förslag till lag om ändring  
i regeringsformen och lag om ändring i riksdagsordningen:   
http://www.riksdagen.se 
 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/rattelse-i-lagen-om-andring-i-rattegangsbalken_H601JuU2
https://data.riksdagen.se/fil/A46706A2-934A-49E2-8233-3AAA72D13392
http://www.dagensjuridik.se/2018/11/komplext-att-lagstifta-om-rasistiska-symboler-nu-kravs-tydlig-pedagogik-fran-departementet
http://www.dagensjuridik.se/2018/10/nu-gar-startskottet-flera-stora-gdpr-granskningar-ska-skapa-praxis
http://www.dagensjuridik.se/2018/10/datainspektionens-forsta-gdpr-granskning-gjord-reprimander-slarviga-organisationer
http://www.dagensjuridik.se/2018/10/en-krock-mellan-friheten-och-integritetsskyddet-advokaten-om-den-stora-utmaningen-med-gdpr
https://www.alltomjuridik.se/nyheter/datainspektionens-forsta-granskning-klar-brister-hos-teleoperatorer-och-fackforbund/
https://uc.se/blogg/anders-frimodig/blev-det-nagot-av-gdpr/?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=blev%20det%20nagot%20av%20GDPR&utm_content=link&utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=newsletter&pe_data=D42415B467540425C4A734741594071%7C22680732
http://www.dagensjuridik.se/2018/10/manga-kommer-hamna-vid-gdprs-skampale-med-skadestand-och-boter-pa-internationell-niva
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/brottsdatalag--kompletterande-lagstiftning_H601JuU3
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/andrade-mediegrundlagar-vilande-grundlagsbeslut_H601KU2
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/foljdandringar-till-andrade-mediegrundlagar_H601KU3
http://www.dagensjuridik.se/2018/11/konsneutralitet-och-starkt-integritet-riksdagen-klubbade-andringar-i-tryckfrihetsforordninge
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/oversyn-av-riksrevisionen---grundlagsfragor_H601KU4
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3 Domstolsverket Nytt inlägg på Domarbloggen:  
”Grundlagarna”:     http://www.domarbloggen.se 
  

3 Regeringen 
 
Dagens Juridik 

Barnkonventionens väg mot svensk lag:   
https://www.regeringen.se 
(Barnkonventionen blir svensk lag år 2020 – här en 
sammanställning av länkar till olika beslut) 
 
Läs även här:   http://www.dagensjuridik.se 
 

3 PRV Den 1 januari införs flera viktiga ändringar i varumärkeslagen:   
https://www.prv.se 
 

3 Riksdagen Modernare regler om varumärken och en ny lag om 
företagsnamn:  http://www.riksdagen.se 
 

3 Bolagsverket 
 
Lagen.nu 

Ordet firma blir företagsnamn:  https://bolagsverket.se 
 
Den nya lagen kan hämtas här: https://lagen.nu/2018:1653 
 

3 Lag & Avtal Första fallet med nya lagen om företagshemligheter:  
https://www.lag-avtal.se 
 

3 STIM ”När konsumtionen av musik förändras, i takt med 
digitaliseringen, måste även lagstiftningen kring  
musikskaparnas rättigheter moderniseras”:  https://www.stim.se 
 

3 På Kryss Detaljregler för yrkesfartyg slopas:  http://pakryss.se 
 

3 ATL 
 
Lansstyrelsen.se 

Vattenkraftverk som vilar på så kallad äldre rätt (privilegiebrev, 
urminnes hävd) ska få moderna miljötillstånd, men den nya 
lagstiftningen kan vålla problem: https://www.atl.nu 
 
Läs mer om de nya reglerna 2019 här: 
https://www.lansstyrelsen.se 
 

3 Naturvårdsverket Mer underlag behövs för att avgöra frågan om pilbågsjakt:  
http://www.naturvardsverket.se 
 

http://www.domarbloggen.se/sodertorns-tingsratt/grundlagarna/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/barnkonventionens-vag-mot-svensk-lag/
http://www.dagensjuridik.se/2018/11/sju-steg-att-prova-barnets-basta-bo-forbereder-sverige-pa-barnkonventionen-som-lag
https://www.prv.se/sv/om-oss/nyheter/1-januari-far-vi-en-ny-varumarkeslag/
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/modernare-regler-om-varumarken-och-en-ny-lag-om_H601NU5
https://bolagsverket.se/om/oss/nyheter/arkiv/2018/ordet-firma-blir-foretagsnamn-1.17842
https://lagen.nu/2018:1653
https://www.lag-avtal.se/nyhetsarkiv/forsta-fallet-med-nya-lagen-om-foretagshemligheter-6940106?source=carma&utm_custom%5bcm%5d=302766226,33270&
https://www.stim.se/sv/nyheter/upphovsratt-i-fokus
http://pakryss.se/detaljregler-for-yrkesfartyg-slopas/
https://www.atl.nu/ledare/faran-inte-over-for-vattenkraften/
https://www.lansstyrelsen.se/
http://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Mer-underlag-behovs-for-att-avgora-fragan-om-pilbagsjakt-/
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3 Regelrådet TIPS: Regelrådet inrättades år 2008 som ett led i  
regeringens arbete med regelförenkling för företag  
– läs mer här: http://www.regelradet.se 
 

3 Dagens Juridik Mer övervakning av villkorligt frigivna - Lagrådet positivt till  
nya lagförslaget:  http://www.dagensjuridik.se 
 

3 Dagens Juridik En majoritet av unga män och kvinnor är positiva till den  
nya samtyckeslagstiftningen:  http://www.dagensjuridik.se 
 

3 Dagens Juridik JO avstyrker lagförslag om signalspaning och förundersökning:   
http://www.dagensjuridik.se 
 
Läs även här:  http://www.dagensjuridik.se 
 

3 Svenska Spel 
 
Casinobonusar 
 
Lagen.nu 
 
Lagrådet 

Nya ”spelregler” från årsskiftet:  https://om.svenskaspel.se 
 
Läs även här: https://www.casinobonusar.nu 
 
Lagtexten hittar man här: https://lagen.nu/2018:1138 
 
Lagrådets yttrande:  http://www.lagradet.se 
 

3 SCC 
 
Lagen.nu 

Ny Lag om Skiljeförfarande 2019:  https://sccinstitute.se 
 
Den ändrade lagen finner man här: https://lagen.nu/1999:116 
 

3 Regeringen 
 
Dagens Juridik 

En särskild utredare ska göra en översyn av nuvarande 
lagstiftning på djurhälsoområdet:  https://www.regeringen.se 
 
Se även här: https://www.regeringen.se 
Läs även här: http://www.dagensjuridik.se 
 

3 Djurens Rätt ”Äntligen förbjuds raketer!”  https://www.djurensratt.se 
 

3 Riksdagen Regeringen har föreslagit att en ny lag om  
tobak och liknande produkter införs.  
Två äldre lagar ska samtidigt tas bort.   http://www.riksdagen.se 
 

3 Regeringen En ny kustbevakningslag:  https://www.regeringen.se 
 

http://www.regelradet.se/om-regelradet-granskning/verksamhet/
http://www.dagensjuridik.se/2018/10/mer-overvakning-av-villkorligt-frigivna-lagradet-positivt-till-nya-lagforslaget
http://www.dagensjuridik.se/2018/11/tre-av-tio-unga-man-att-ligga-naken-bredvid-nagon-ar-samtycke
http://www.dagensjuridik.se/2018/11/innebar-langtgaende-konsekvenser-jo-avstyrker-lagforslag-om-signalspaning-och-forundersoknin
http://www.dagensjuridik.se/2018/11/svara-gransdragningsproblem-stark-kritik-mot-lagforslag-om-signalspaning-och-forundersokning
https://om.svenskaspel.se/om-oss/ny-spelmarknad/
https://www.casinobonusar.nu/den-nya-svenska-spellagen-2019/
https://lagen.nu/2018:1138
http://www.lagradet.se/yttranden/En%20omreglerad%20spelmarknad.pdf
https://sccinstitute.se/om-scc/nyheter/2018/ny-lag-om-skiljeforfarande-2019/
https://lagen.nu/1999:116
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2018/12/dir.-2018111/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/12/lagstiftningen-om-smittsamma-djursjukdomar-ska-ses-over/
http://www.dagensjuridik.se/2019/01/efter-beslut-om-nya-eu-regler-regeringen-ser-over-lagstiftning-om-smittsamma-djursjukdomar
https://www.djurensratt.se/blogg/antligen-forbjuds-raketer
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/ny-lag-om-tobak-och-liknande-produkter_H601SoU3
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2018/11/prop.-20181916/
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3 SÄPO Säkerhetspolisen efterlyser lagstiftning för en effektiv 
brottsbekämpning:  http://www.sakerhetspolisen.se 
 
Läs även här: http://www.sakerhetspolisen.se 
 

3 Riksdagen Radio- och tv-avgiften ersätts av public service-avgift: 
http://www.riksdagen.se 
  

3 Dagens Juridik 
 
SKL 
 
Dagens Samhälle 

Tiggeriförbud får klartecken i högsta instans  
- HFD: "Förbudet inte obefogat långtgående":   
http://www.dagensjuridik.se 
 
Läs även här: https://skl.se 
och här: https://www.dagenssamhalle.se 
 

3 Domstolsverket Högsta förvaltningsdomstolen ger OK till tiggeriförbud: 
http://www.hogstaforvaltningsdomstolen.se 
 
Läs domen här:  http://www.hogstaforvaltningsdomstolen.se 
 

3 Regeringen Sexton nya psykoaktiva substanser ska nu klassificeras  
som narkotika eller hälsofarliga varor. Det innebär att det blir 
olagligt att hantera substanserna:   https://www.regeringen.se 
 

4 Domstolsverket Domstolspodden ger dig möjlighet att lyssna till intressanta 
samtal mellan olika personer som arbetar på domstolar  
runt om i landet – läs här: http://www.domstol.se 
 

4 Domstolsverket ”Kan en gammal dom ändras?”  
Läs inlägg på Domarbloggen:  http://www.domarbloggen.se 
 

4 Domstolsverket ”Är det annorlunda att vara domare i hovrätten  
än på en tingsrätt?”    
 
Nytt inlägg på Domarbloggen: http://www.domarbloggen.se 
 

4 Domstolsverket Domarbloggen: Om hur det är att vara domare i England:  
http://www.domarbloggen.se 
 

4 Domstolsverket Statliga utredningar och att jobba som utredningssekreterare.  
Läs nytt inlägg i Domarbloggen:  http://www.domarbloggen.se 
 

http://www.sakerhetspolisen.se/ovrigt/pressrum/aktuellt/aktuellt/2018-12-06-sakerhetspolisen-efterlyser-lagstiftning-for-en-effektiv-brottsbekampning.html
http://www.sakerhetspolisen.se/ovrigt/pressrum/aktuellt/aktuellt/2018-10-18-signalspaning-avgorande-for-ett-sakert-sverige.html
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/langsiktig-finansiering-och-starkt-oberoende-for_H601KrU2
http://www.dagensjuridik.se/2018/12/tiggeriforbud-far-klartecken-i-hogsta-instans-hfd-forbudet-inte-obefogat-langtgaende
https://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/rattslagetarnuklartompassivpenninginsamling.25873.html
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/m-sverige-behover-ett-nationellt-tiggeriforbud-25507
http://www.hogstaforvaltningsdomstolen.se/Om-Hogsta-forvaltningsdomstolen/Nyheter-fran-Hogsta-forvaltningsdomstolen/Dom-i-mal-om-ordningslagen/
http://www.hogstaforvaltningsdomstolen.se/Domstolar/regeringsratten/Avg%c3%b6randen/2018/2149-18.pdf
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/12/regeringen-forbjuder-nya-natdroger/
http://www.domstol.se/Ladda-ner--bestall/Domstolspodden/
http://www.domarbloggen.se/sodertorns-tingsratt/kan-en-gammal-dom-andras/
http://www.domarbloggen.se/sodertorns-tingsratt/ar-det-annorlunda-att-vara-domare-i-hovratten-an-pa-en-tingsratt/
http://www.domarbloggen.se/sodertorns-tingsratt/domarutbyte-i-england/
http://www.domarbloggen.se/sodertorns-tingsratt/statliga-utredningar-och-att-jobba-som-utredningssekreterare/
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4 Domstolsverket Domarbloggen om digitalisering:  http://www.domarbloggen.se 
 

4 Jusek Stiftelsen Expo ska utbilda rättsväsendet om hets mot folkgrupp: 
https://www.jusek.se 
 

4 Lag & Avtal ”Lagförslag om fotoförbud i domstol riskerar leda till oordning”  
– läs debattinlägg: https://www.lag-avtal.se 
 

4 Dagens Juridik "Skattedomstolarna är inte opartiska – så här ser domarnas 
bakgrund ut"  Läs debattinlägg: http://www.dagensjuridik.se 
 

4 Domstolsverket Högsta förvaltningsdomstolen beviljar resning och  
undanröjer ett skattetillägg som har tagits ut i strid med 
europakonventionens förbud mot dubbelbestraffning. 
  
Domen kan hämtas här: 
http://www.hogstaforvaltningsdomstolen.se 
 

4 Veckans Juridik "De flesta har inte tillgång till rättvisa" – juristen om möjligheten 
till upprättelse i svenska domstolar:   http://www.dagensjuridik.se 
 

4 Dagens Juridik ”Mänskliga rättigheter i svensk domstol – mycket har hänt men 
fortfarande svårt få sin sak prövad”:   http://www.dagensjuridik.se 
 

4 Dagens Juridik "Så befäster HD sin roll som grundlagens väktare 
 – stärker skyddet för enskildas fri- och rättigheter":  
http://www.dagensjuridik.se 
 

4 Dagens Juridik HD prövar utvisning till Palestina för brandattack mot synagoga  
– stoppades av hovrätten:   http://www.dagensjuridik.se 
 

4 Dagens Juridik Från brott till straff på två veckor – polisen utökar försöket med 
"expresslagföring":  http://www.dagensjuridik.se 
 

4 Riksdagen Direktförverkande i samband med ordningsbot återinförs  
i lagstiftningen:  http://www.riksdagen.se 
 

4 Riksåklagaren Åklagare i Karlskrona jävig:   https://www.aklagare.se 
 

http://www.domarbloggen.se/sodertorns-tingsratt/domarbloggen-om-digitalisering/
https://www.jusek.se/tidningenkarriar/artiklar/2018/8/expo-utbildar-mot-hets/
https://www.lag-avtal.se/asikter/lagforslag-om-fotoforbud-riskerar-leda-till-oordning-6943290
http://www.dagensjuridik.se/2018/10/skattedomstolarna-ar-inte-opartiska-sa-har-ser-domarnas-bakgrund-ut
http://www.hogstaforvaltningsdomstolen.se/Domstolar/regeringsratten/Avg%c3%b6randen/2018/2259-18.pdf
http://www.dagensjuridik.se/2018/11/de-flesta-har-inte-tillgang-till-rattvisa-juristen-om-mojligheten-till-upprattelse-i-svenska
http://www.dagensjuridik.se/2018/11/manskliga-rattigheter-i-svensk-domstol-mycket-har-hant-men-fortfarande-svart-fa-sin-sak-prov
http://www.dagensjuridik.se/2018/10/sa-befaster-hd-sin-roll-som-grundlagens-vaktare
http://www.dagensjuridik.se/2018/10/hd-provar-utvisning-till-palestina-brandattack-mot-synagoga-stoppades-av-hovratten
http://www.dagensjuridik.se/2018/11/fran-brott-till-straff-pa-tva-veckor-polisen-utokar-forsoket-med-expresslagforing
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/aterinforande-av-direktforverkande-i-samband-med_H601JuU7
https://www.aklagare.se/nyheter-press/pressmeddelanden/?newsId=DC5904C7E42E9283
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4 Dagens Juridik Nämndeman sov när domstolen beslutade att kvinna  
skulle utvisas – rättegången måste göras om:  
http://www.dagensjuridik.se 
 

4 Dagens Juridik Fler lagfarna domare och kompetenskrav för tolkar  
– nya lagar för förvaltningsdomstolarna:  
http://www.dagensjuridik.se 
 

4 Regeringen 
 
Kammarkollegiet 

Tolkar viktiga bland annat i rättsväsendet 
– läs om utredning: https://www.regeringen.se 
 
Läs även här: https://www.kammarkollegiet.se 
 

4 Dagens Juridik Tre års väntan och fem inställda rättegångar när  
åtalad inte dök upp – grundlagsbrott av tingsrätten:  
http://www.dagensjuridik.se 
 

4 Dagens Juridik ”Domstolsmakt och makt över domstolar” – 5,6 miljoner till 
forskning om domarrollen:  http://www.dagensjuridik.se 
 

4 Domstolsverket 
 
Advokatsamfundet 

Läs vad HD säger om förordnande av målsägandebiträde i 
hovrätten:  http://www.hogstadomstolen.se 
 
Läs även här: https://www.advokatsamfundet.se 
 

4 Dagens Juridik Flicka som nekats advokat borde själv ha överklagat till  
hovrätten – nu ska HD pröva fallet:  http://www.dagensjuridik.se 
 

4 Dagens Juridik "Det har gått bevisinflation i domstolarna  
– allt färre grova gängbrott klaras upp"  
Läs debattartikel: http://www.dagensjuridik.se 
 

4 Legally Yours ”Domstolarna verkar se sig som myndigheter  
– inte som oberoende rättsskipare”   
Läs debattartikel:  https://www.legallyyours.se 
 

4 Dagens Juridik "Hellre ett 'robotiserat' och formellt straffrättssystem  
– än ett som baseras på dimmiga helheter"  
Läs debattartikel:  http://www.dagensjuridik.se 
 

http://www.dagensjuridik.se/2018/12/namndeman-sov-nar-domstolen-beslutade-att-kvinna-skulle-utvisas-rattegangen-maste-goras-om
http://www.dagensjuridik.se/2018/11/fler-lagfarna-domare-och-kompetenskrav-tolkar-nya-lagar-forvaltningsdomstolarna
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2018/12/sou-201883/
https://www.kammarkollegiet.se/nyheter/kammarkollegiet-valkomnar-tolkutredningen
http://www.dagensjuridik.se/2018/11/tre-ars-vantan-och-fem-installda-rattegangar-nar-atalad-inte-dok-upp-grundlagsbrott-av-tings
http://www.dagensjuridik.se/2018/11/domstolsmakt-och-makt-over-domstolar-56-miljoner-till-forskning-om-domarrollen
http://www.hogstadomstolen.se/Om-Hogsta-domstolen/Nyheter-fran-Hogsta-domstolen/Forordnande-av-malsagandebitrade-i-hovratten/
https://www.advokatsamfundet.se/Nyhetsarkiv/2018/november/hd-malsagandebitrade-aven-i-hovratten-ar-huvudregel-vid-sexualbrott/
http://www.dagensjuridik.se/2018/12/flicka-som-nekats-advokat-borde-sjalv-ha-overklagat-till-hovratten-nu-ska-hd-prova-fallet
http://www.dagensjuridik.se/2018/12/det-har-gatt-bevisinflation-i-domstolarna-allt-farre-grova-gangbrott-klaras-upp
https://www.legallyyours.se/artikel/domstolarna-verkar-se-sig-sjalva-som-myndigheter-inte-som-oberoende-rattsskipare/
http://www.dagensjuridik.se/2018/12/debatt-bo-wennstrom-1
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5 Dagens Juridik Polisen har rätt att bedriva spaning och filma besökare i domstol. 
Det slår JK fast:  http://www.dagensjuridik.se 
 

5 Dagens Juridik F.d. NHL-proffs vinner mot Skatteverket – "osannolikt" att han 
kan ha bott i Sverige:   http://www.dagensjuridik.se 
 

5 Allt om Juridik Bolag nekades avdrag och påfördes skattetillägg:   
https://www.alltomjuridik.se 
 

5 Foretagande.se Lättsinnigt uttag av skattetillägg:   https://www.foretagande.se 
 

5 Dagens Juridik "Alla är inte lika inför lagen" – advokaten om problemen med  
låga ersättningar i skattemål: lyssna på Veckans Juridik:   
http://www.dagensjuridik.se 
 

5 Dagens Juridik "Viktigt att JK väcker åtal för hat och hot på nätet" – hon lämnade 
HD för att bli ny justitiekansler:  http://www.dagensjuridik.se 
 

5 Infotorg Juridik DO väcker talan mot Malmö Universitet:  
http://www.infotorgjuridik.se 
 

5 Domstolsverket Dom i mål om saluförbud och återkallande av livsmedel: 
http://www.hogstaforvaltningsdomstolen.se 
 
Domen kan hämtas här:  
http://www.hogstaforvaltningsdomstolen.se 
 

5 Dagens Juridik "Historisk dag för spelsverige" – här är de 16 spelbolag som får 
licens enligt nya lagen:  http://www.dagensjuridik.se 
 

5 Dagens Juridik HD tar upp fall från SL – ska pröva omvänd bevisbörda för 
"straffavgifter" i kollektivtrafiken:  http://www.dagensjuridik.se 
 

5 Domstolsverket Filmen ”Spider-Man: Into the Spider-Verse” tillåts från sju år:  
http://www.forvaltningsrattenistockholm.domstol.se 
 

5 Allt om Juridik Pensionär blir solidariskt ansvarig att betala miljonskatt för 
aktiebolag:  https://www.alltomjuridik.se 
 

http://www.dagensjuridik.se/2018/11/inget-fel-nar-polisens-spanare-filmade-domstolsbesokare-trots-ratten-till-anonymitet
http://www.dagensjuridik.se/2018/11/fd-nhl-proffs-vinner-mot-skatteverket-osannolikt-att-han-kan-ha-bott-i-sverige
https://www.alltomjuridik.se/nyheter/inget-avdrag-for-sponsring-utbildning-och-resa-bolag-forlorar-mot-skv/
https://www.foretagande.se/debatt/lattsinnigt-uttag-av-skattetillagg/
http://www.dagensjuridik.se/2018/11/alla-ar-inte-lika-infor-lagen-advokaten-om-problemen-med-laga-ersattningar-i-skattemal
http://www.dagensjuridik.se/2018/10/viktigt-att-jk-vacker-atal-hat-och-hot-pa-natet-hon-lamnade-hd-att-bli-ny-justitiekansler
http://www.infotorgjuridik.se/premium/mittijuridiken/reportage/article246773.ece
http://www.hogstaforvaltningsdomstolen.se/Om-Hogsta-forvaltningsdomstolen/Nyheter-fran-Hogsta-forvaltningsdomstolen/Dom-i-mal-om-saluforbud-och-aterkallande-av-livsmedel/
http://www.hogstaforvaltningsdomstolen.se/Domstolar/regeringsratten/Avg%c3%b6randen/2018/3160-17.pdf
http://www.dagensjuridik.se/2018/12/historisk-dag-spelsverige-har-ar-den-16-spelbolag-som-far-licens-enligt-nya-lagen
http://www.dagensjuridik.se/2018/12/hd-tar-upp-fall-fran-sl-ska-prova-omvand-bevisborda-straffavgifter-i-kollektivtrafiken2
http://www.forvaltningsrattenistockholm.domstol.se/Om-forvaltningsratten/Nyheter-och-pressmeddelanden/Filmen-Spider-Man-Into-the-Spider-Verse-tillats-fran-sju-ar/
https://www.alltomjuridik.se/nyheter/pensionar-blir-solidariskt-ansvarig-att-betala-miljonskatt-for-aktiebolag/?utm_campaign=campaign%20name&utm_medium=email&utm_source=source%20name
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5 Lexnova Betygsvarningar skrevs på whiteboardtavla i klassrum – inte 
kränkande behandling enligt skollagen:  http://www.lexnova.se 
 

5 Bolagsverket Bolagsverket slutredovisar ekobrottsuppdrag till regeringen:  
https://bolagsverket.se 
 

5 JK Klagomål mot polismyndigheten med anledning av att  
besökare filmats i samband med en häktningsförhandling:  
https://www.jk.se 
 

5 JK Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till en begäran 
om att få ta del av allmän handling:  https://www.jk.se 
 

6 Riksdagen Utländska barnäktenskap ska inte erkännas i Sverige:  
http://www.riksdagen.se 
 
Läs även här:    http://www.riksdagen.se 
 

6 Dagens Juridik Trots kritiken från Lagrådet – riksdagen klubbade förbud  
mot utländska barnäktenskap:  http://www.dagensjuridik.se 
 
Lagrådets yttrande finner man här: https://www.lagradet.se 
 

6 Dagens Juridik "Generella bilder rubbar rättssäkerheten  
– David mot Goliatkamp för utländska män i vårdnadstvister":   
http://www.dagensjuridik.se 
 

6 Expressen VAB-reglerna görs om:  https://www.expressen.se 
 

6 Dagens Juridik "I brist på specialiserade domare – här är ett medlingsprogram 
för föräldrar i vårdnadstvister":  http://www.dagensjuridik.se 
 

6 Familjerätt på nätet ”Kan jag kräva drogtest före umgänget?” 
http://www.socfamratt.se 
 
Läs även här: http://www.socfamratt.se 
 

6 DO Inte diskriminering att neka kvinna föräldraskap:  
http://www.do.se 
 

http://www.lexnova.se/artiklar/2018/12/28/%c2%94betygsvarningar%c2%94-skrevs-pa-whiteboardtavla-i-klassrum-inte-krankande-behandling-enligt-skollagen/
https://bolagsverket.se/om/oss/press/meddelanden/2018/bolagsverket-slutredovisar-ekobrottsuppdrag-till-regeringen-1.17812
https://www.jk.se/beslut-och-yttranden/2018/11/11111-17-21/?Tillsynsärenden
https://www.jk.se/beslut-och-yttranden/2018/11/11197-17-43/?Skadeståndsärenden
http://www.riksdagen.se/sv/folj-och-prenumerera/utskick---aktuellt/2018/nov/13/utlandska-barnaktenskap-ska-inte-erkannas-i-sverige-aktuellt-13-november/
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/forbud-mot-erkannande-av-utlandska-barnaktenskap_H601CU4
http://www.dagensjuridik.se/2018/11/trots-kritiken-fran-lagradet-riksdagen-klubbade-forbud-mot-utlandska-barnaktenskap
https://www.lagradet.se/yttranden/Forbud%20mot%20erkannande%20av%20utlandska%20barnaktenskap.pdf
http://www.dagensjuridik.se/2018/11/generella-bilder-rubbar-rattssakerheten-david-mot-goliatkamp-utlandska-man-i-vardnadstvister
https://www.expressen.se/dinapengar/forsakringar/reglerna-for-vard-av-sjukt-barn-gors-om/
http://www.dagensjuridik.se/2018/12/i-brist-pa-specialiserade-domare-har-ar-ett-medlingsprogram-foraldrar-i-vardnadstvister
http://www.socfamratt.se/fragor-och-svar/umgaenge/586-kan-jag-kraeva-drogtester-foere-umgaenget
http://www.socfamratt.se/fragor-och-svar/vardnad/553-ska-barnen-fa-aka-pa-semester-med-sin-pappa-som-har-alkoholproblem
http://www.do.se/om-do/pressrum/aktuellt/aktuellt-under-2018/inte-diskriminering-att-neka-kvinna-foraldraskap/
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6 SCB Samkönade äktenskap vanligast bland kvinnor:  
https://www.scb.se 
 

7 Dagens Juridik "Ska stå här tills jag dör" – böter för kvinna som vägrar lämna 
ifrån sig släktklenod efter arvskifte:   http://www.dagensjuridik.se 
 

7 Dagens Juridik 83-åring gav bort hundra miljoner till 29-årig hustru innan han dog 
– hans barn vinner i domstol:  http://www.dagensjuridik.se 
 

7 Dagens Juridik 85-åring gav bort halva bostaden och 400 000 till sambo innan 
sin död - arvingar vinner i hovrätten:  http://www.dagensjuridik.se 
 

7 Dagens Juridik "Bröstarvingen gick miste om 120 miljoner  
– förstår vi vad bestämmelsen i ärvdabalken innebär?"  
Läs debattartikel:  http://www.dagensjuridik.se 
 

7 Familjens Jurist TIPS: Gör ”testamentstestet”   : https://www.familjensjurist.se 
 

7 Riksdagen Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden 
under budgetåret 2017:  https://data.riksdagen.se 
 

8 Konsumentverket 
 
Fria Tider 

Konsumentverket har granskat avtalsvillkor för juridiska tjänster. 
Rapporten kan hämtas här: https://www.konsumentverket.se 
 
Läs även här: http://www.friatider.se 
 

8 Allt om Juridik Köpare får häva bilköp när motorn havererade efter två månader: 
https://www.alltomjuridik.se 
 

8 Allt om Juridik Restaurangköpare får ingen kompensation  
– reklamerade brandlarm för sent:  https://www.alltomjuridik.se 
 

8 Svensk Handel 
 
Konsumentverket 

Så får begreppet rea användas:  http://www.svenskhandel.se 
 
Läs även här: https://www.hallakonsument.se 
 

8 Konsumentverket Fel julklapp eller fel på julklappen? 
https://www.hallakonsument.se  
 

https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/samkonade-aktenskap-vanligast-bland-kvinnor/
http://www.dagensjuridik.se/2018/11/ska-sta-har-tills-jag-dor-boter-kvinna-som-vagrar-lamna-ifran-sig-slaktklenod-efter-arvskift
http://www.dagensjuridik.se/2018/11/83-aring-gav-bort-hundra-miljoner-till-29-arig-hustru-innan-han-dog-hans-barn-vinner-i-domst
http://www.dagensjuridik.se/2019/01/85-aring-gav-bort-halva-bostaden-och-400-000-till-sambo-innan-sin-dod-arvingar-vinner-i-hovr
http://www.dagensjuridik.se/2018/11/brostarvingen-gick-miste-120-miljoner-forstar-vi-vad-bestammelsen-i-arvdabalken-innebar
https://www.familjensjurist.se/testamentstest/
https://data.riksdagen.se/fil/3817F545-44E9-4E64-A712-382CF94A5C8C
https://www.konsumentverket.se/globalassets/artikel/foretag/pm-granskning-av-juridiska-tjanster-kov.pdf
http://www.friatider.se/olagliga-avtal-praxis-i-juristbranschen
https://www.alltomjuridik.se/nyheter/kopare-far-hava-bilkop-nar-motorn-havererade-efter-tva-manader/
https://www.alltomjuridik.se/nyheter/restaurangkopare-far-ingen-kompensation-reklamerade-brandlarm-for-sent/?utm_campaign=campaign%20name&utm_medium=email&utm_source=source%20name
http://www.svenskhandel.se/verksam-i-handeln/radgivning/konsumentratt/sa-far-rea-begreppet-anvandas/
https://www.hallakonsument.se/aktuellt/2018/var-vaksam-pa-reaklippen-under-black-friday/
https://www.hallakonsument.se/aktuellt/2018/fel-julklapp-eller-fel-pa-julklappen/
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8 Lindmark Welinder TIPS: en advokatbyrå-webbplats med flera exempel  
på rättsfall som rör avtal:  http://www.lwadvokat.se/ 
 

8 Allt om Juridik Välkommen till Allt om Juridiks quiz om köprätt:  
https://www.alltomjuridik.se 
 

9 Allt om Juridik Välkommen till Allt om Juridiks quiz om näthandel och 
marknadsföring:  https://www.alltomjuridik.se 
 

9 Dagens Juridik "Sofistikerad analys av flygresenärers rättigheter"  
– juristuppsatser prisas av Konsumentverket:  
http://www.dagensjuridik.se 
 

9 Konsumenternas Vad är kommunal konsumentvägledning?  
https://www.konsumenternas.se 
 

9 Konsumentverket Domstolen stoppar Svensk Fordonsgaranti: 
https://www.konsumentverket.se 
 

9 Reklam-
ombudsmannen 

Läs Reklamombudsmannens bedömning av anmälan mot  
Telias reklamfilm: https://reklamombudsmannen.org 
 

9 ARN Sverige var ett av de första länder som erbjöd konsumenter och 
företag en möjlighet att lösa reklamationstvister opartiskt och 
utanför domstol – ARN fyller 50 år: https://www.arn.se 
 

10 Allt om Juridik Välkommen till Allt om Juridiks quiz i hyresrätt:  
https://www.alltomjuridik.se 
 

10 Allt om Juridik Får behålla hyreskontrakt trots lägenhetsbrand  
– ”inte så omfattande skador”:   https://www.alltomjuridik.se 
 

10 Allt om Juridik Bolag får inte säga upp hyresavtal – hyresgäst behöver inte 
godta dyrare ersättningslägenhet:  https://www.alltomjuridik.se 
 

10 Hem & Hyra Renovering –  det här får du göra på egen hand:  
https://www.hemhyra.se 
 

http://www.lwadvokat.se/
https://www.alltomjuridik.se/quiz/kopratt/?utm_campaign=campaign%20name&utm_medium=email&utm_source=source%20name
https://www.alltomjuridik.se/quiz/distans-och-marknadsforing/?utm_campaign=campaign%20name&utm_medium=email&utm_source=source%20name
http://www.dagensjuridik.se/2018/10/sofistikerad-analys-av-flygresenarers-rattigheter-juristuppsatser-prisas-av-konsumentverket
https://www.konsumenternas.se/aktuellt/kvl/
https://www.konsumentverket.se/aktuella-konsumentproblem/nyheter-och-pressmeddelanden/pressmeddelanden/2018/domstolen-stoppar-svensk-fordonsgaranti/
https://reklamombudsmannen.org/uttalande/telia-personlig-tekniker2
https://www.arn.se/om-arn/Varaexperterharprovattvisteri50ar/
https://www.alltomjuridik.se/quiz/hyresratt/?utm_campaign=campaign%20name&utm_medium=email&utm_source=source%20name
https://www.alltomjuridik.se/nyheter/far-behalla-hyreskontrakt-trots-lagenhetsbrand-inte-sa-omfattande-skador/
https://www.alltomjuridik.se/nyheter/bolag-far-inte-saga-upp-hyresavtal-hyresgast-behover-inte-godta-dyrare-ersattningslagenhet/?utm_campaign=campaign%20name&utm_medium=email&utm_source=source%20name
https://www.hemhyra.se/tips-rad/renovering-det-har-far-du-gora-pa-egen-hand/
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10 Hem & Hyra Hyra ut i andra hand? Det kan gå riktigt illa:  
https://www.hemhyra.se 
 

10 Hyresgästföreningen Film: Så går en hyresförhandling till:  
https://www.hyresgastforeningen.se 
 

10 Lantmäteriet Läs om hur blockkedjeteknik kan användas för att  
säkra dokumentationen kring fastighetsköp och lagfart: 
https://www.lantmateriet.se 
 

10 Lantmäteriet Om att hantera pantbrev: https://www.lantmateriet.se 
 

10 Mäklarsamfundet TIPS: Konsumentkollen: http://www.maklarsamfundet.se 
 

10 SKL SKL föreslår förändrat strandskydd för landsbygden:  
https://skl.se 
 
Läs även här: https://skl.se 
 

11 Dagens Juridik Kvinna förlorar miljontvist mot ex-sambo i hovrätten  
– regelrätt överlåtelse av skuldebrev bevisad:  
http://www.dagensjuridik.se 
 

11 Svenska Bank-
föreningen 

Förslaget om kontantkrav kan vara olagligt:  
https://www.swedishbankers.se 
 
Läs även här: https://www.swedishbankers.se 
 

11 Sveriges 
Konsumenter 

”Bromsa konsumtionslånen”:  
http://www.sverigeskonsumenter.se 
 

11 Finansinspektionen Även Finansinspektionen har en podd:  https://www.fi.se 
 

11 Svenska Bank-
föreningen 

TIPS om framtidsfullmakter: https://www.swedishbankers.se 
 

12 Dagens Juridik Falska krav hos Kronofogden "drunknade" i riktiga snabblån 
– HD beviljar resning för skuldsatt:  http://www.dagensjuridik.se 
 

https://www.hemhyra.se/kronikor/hyra-ut-andra-hand-det-kan-ga-riktigt-illa/
https://www.hyresgastforeningen.se/aktuellt/nyheter/00/09/film-sa-gar-en-hyresforhandling-till/
https://www.lantmateriet.se/contentassets/8d2b5d7647634c02a329b01e46e61071/publikation-swe-fastighetskop-och-lagfart-genom-en-blockkedja--governance-och-juridik-2018.pdf?qry=blockkedja
https://www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/Hantera-pantbrev/
http://www.maklarsamfundet.se/konsumentkollen-0
https://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/sklforeslarforandratstrandskyddforlandsbygden.25432.html
https://skl.se/tjanster/press/debattartiklar/debattartiklar/masteblienklareattbyggastrandnarapalandsbygden.25442.html
http://www.dagensjuridik.se/2018/12/kvinna-forlorar-miljontvist-mot-ex-sambo-i-hovratten-regelratt-overlatelse-av-skuldebrev-bev
https://www.swedishbankers.se/om-oss/press/pressmeddelanden/foerslaget-om-kontantkrav-kan-vara-olagligt/
https://www.swedishbankers.se/om-oss/aktuellt/aktuellt-fraan-bankfoereningen/fel-att-laegga-ansvaret-foer-kontanter-paa-banker/
http://www.sverigeskonsumenter.se/nyheter-press/pressmeddelanden/bromsa-konsumtionslanen-for-konsumenten-samhallet-och-planeten/
https://www.fi.se/sv/publicerat/fi-play/fi-podden/
https://www.swedishbankers.se/fakta-och-rapporter/faktablad/bankaerenden-foer-annans-raekning/framtidsfullmakter/
http://www.dagensjuridik.se/2018/10/falska-krav-hos-kronofogden-drunknade-i-riktiga-snabblan-hd-beviljar-resning-skuldsatt
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12 KFM Bättre skydd mot orättvisa betalningsanmärkningar:  
https://www.kronofogden.se 
 
Läs även här: https://www.kronofogden.se 
 

12 Dagens Juridik 
 
KFM 

Näthandel, vård och mobilräkningar – så ser de ungas skulder 
hos Kronofogden ut:  http://www.dagensjuridik.se 
 
Läs även här: https://www.kronofogden.se 
 

12 KFM Färre till Kronofogden för obetalda mobilräkningar:  
https://www.kronofogden.se 
 

12 UC Dyster konkursutveckling med kraftig ökning av oseriösa företag:  
https://www.uc.se  
 
Läs även här: https://www.uc.se 
 

12 Konsumenternas Checklista när du fått ett betalningskrav:  
https://www.konsumenternas.se 
 

13 Försäkringskassan Regeländringar som berör socialförsäkringen  
den 1 januari 2019:   https://www.forsakringskassan.se 
 

13 Försäkringskassan Den 1 januari 2019 avskaffas karensdagen och ersätts av ett 
karensavdrag:  https://www.forsakringskassan.se 
 

13 Expressen Fler anmäls för vab-fusk – krävs tillbaka på pengar:  
https://www.expressen.se 
 

13 Alla Bolag Läs om styrelseledamöters skadeståndsansvar här: 
https://www.allabolag.se 
 

13 Konsumenternas Hemförsäkringen räcker oftast för vanliga julresor:  
https://www.konsumenternas.se 
 
Läs även här: https://www.konsumenternas.se 
och här: https://www.konsumenternas.se 
 

https://www.kronofogden.se/77453.html
https://www.kronofogden.se/betalningsanmarkning.html
http://www.dagensjuridik.se/2018/11/nathandel-vard-och-mobilrakningar-sa-ser-de-ungas-skulder-hos-kronofogden-ut
https://www.kronofogden.se/77462.html
https://www.kronofogden.se/76511.html
https://www.uc.se/pressartiklar/pressrelease/2815596--UC-summerar-konkursåret-2018--Dyster-branschutveckling-med-kraftig-ökning-av-oseriösa-företag/
https://www.uc.se/konkursstatistik/
https://www.konsumenternas.se/aktuellt/checklista-nar-du-fatt-ett-betalningskrav/
https://www.forsakringskassan.se/!ut/p/z0/LYtBDsIgEEXP4oIlAXSlu96i6cZMYUQszJAB6_WlxtV_Ly_fLGY2C8GeIvTEBHn4_PHlVqE_lbtMynqmjtQb3gVbZWppR2XrkPafgiFgBgpIygrGH0uiCKIbF72i8EE-QX6wNNiOiKTHQTv9AnqDJH227mrqNp2-SRBDXA!!/
https://www.forsakringskassan.se/arbetsgivare/karensdagen-ersatts-av-ett-karensavdrag
https://www.expressen.se/nyheter/fler-anmals-for-vab-fusk-kravs-pa-pengar/
https://www.allabolag.se/affarskoll/vill-du-arbeta-som-extern-styrelseledamot-las-det-har-forst?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=extern%20styrelseledamot&utm_content=link
https://www.konsumenternas.se/aktuellt/hemforsakringen-racker-oftast-for-vanliga-julresor/
https://www.konsumenternas.se/aktuellt/reseforsakringen-kanske-inte-galler-om-du-har-ett-pagaende-vardbehov/
https://www.konsumenternas.se/aktuellt/eu/
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13 Konsumenternas Svagt försäkringsskydd när du hyr, delar eller lånar  
exempelvis en lägenhet:  https://www.konsumenternas.se 
 

13 Villaägarna 
 
Polisen 

Vad gäller om ditt fyrverkeri orsakar skada hos grannen?  
https://www.villaagarna.se 
 
Läs även här: https://polisen.se 
 

14 Regeringen Förslag om förändrade konfliktregler skickas på remiss:  
https://www.regeringen.se 
 
Promemorian kan hämtas här:  https://www.regeringen.se 
 

14 Dagens Juridik Rätten till stridsåtgärder på arbetsmarknaden begränsas  
– nytt lagförslag ut på remiss:  http://www.dagensjuridik.se 
 

14 Dagens Juridik 
 
Domstolsverket 

F.d. anställda vinner mångmiljontvist – utnyttjade inte 
företagshemligheter i eget bolag:  http://www.dagensjuridik.se 
 
Läs även här: http://www.halmstadstingsratt.domstol.se 
 

14 Lag & Avtal Hur ska jag agera vid fingerad arbetsbrist?   
https://www.lag-avtal.se 
 

14 Lag & Avtal Kan min chef kräva att jag jobbar natt?   https://www.lag-avtal.se= 
 

14 Lag & Avtal Ombudet: ”Laval-målet fick större proportioner än vi anade”:  
https://www.lag-avtal.se    (flera relaterade länkar) 

14 Allt om Juridik Arbetsgivare får betala skadestånd för felaktigt avsked:   
https://www.alltomjuridik.se 
 

14 Allt om Juridik Förlorade jobbet på grund av bloggförtal – får nästan en miljon 
kronor i skadestånd:   https://www.alltomjuridik.se 
 

14 Dagens Juridik Arbetsgivare "frias" i AD – inte diskriminering när provanställning 
avslutades för kvinna som fött barn:  http://www.dagensjuridik.se 
 

14 DO Frågor om sexuella trakasserier i arbetslivet:  http://www.do.se 
 

https://www.konsumenternas.se/aktuellt/ny-sida/
https://www.villaagarna.se/radgivning-och-tips/brandsakerhet/artiklar2/fyrverkerier---vad-ar-tillatet/
https://polisen.se/siteassets/dokument/forebygg_brott/fira-sakert-med-fyrverkeri_folder-a5_181219_digital.pdf
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/11/forslag-om-forandrade-konfliktregler-skickas-pa-remiss/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2018/11/ds-201840/
http://www.dagensjuridik.se/2018/11/ratten-till-stridsatgarder-pa-arbetsmarknaden-begransas-nytt-lagforslag-ut-pa-remiss
http://www.dagensjuridik.se/2018/11/fd-anstallda-vinner-mangmiljontvist-utnyttjade-inte-foretagshemligheter-i-eget-bolag
http://www.halmstadstingsratt.domstol.se/Tingsratten/Nyheter-och-pressmeddelanden/Foretagshemligheter/
https://www.lag-avtal.se/arbetsratt/hur-ska-jag-agera-vid-fingerad-arbetsbrist-6938598
https://www.lag-avtal.se/arbetsratt/kan-min-chef-krava-att-jag-jobbar-natt-6941783?source=carma&utm_custom%5bcm%5d=302766226,33270&
https://www.lag-avtal.se/arbetsratt/ombudet-laval-malet-fick-storre-proportioner-an-vi-anade-6935085
https://www.alltomjuridik.se/nyheter/arbetsgivare-far-betala-skadestand-for-felaktigt-avsked/
https://www.alltomjuridik.se/nyheter/man-forlorade-jobbet-pa-grund-av-bloggfortal-far-nastan-en-miljon-kronor-i-skadestand/
http://www.dagensjuridik.se/2018/11/arbetsgivare-frias-i-ad-inte-diskriminering-nar-provanstallning-avslutades-kvinna-som-fott-b
http://www.do.se/om-do/vanliga-fragor/fragor-om-sexuella-trakasserier-i-arbetslivet/
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14 Lag & Avtal ”I rättssalen gäller inte sedvanliga umgängesregler”  
(en berättelse om ett fall i AD):  https://www.lag-avtal.se 
 

14 Lag & Avtal Här hotar domaren med fängelse i förhöret:   
https://www.lag-avtal.se 
 

14 Lag & Avtal ”EU-domstolen har för stor makt”:  https://www.lag-avtal.se 

14 Lag & Avtal 
 
Arbetarskydd 

Musiker avskedad för attack mot chef:  https://www.lag-avtal.se 
 
Läs även här: https://www.arbetarskydd.se 
 

14 Lag & Avtal AD: Jobberbjudandet måste vara konkret:   
https://www.lag-avtal.se 
 

14 Arbetarskydd Gilitig eller ogiltig delegation av arbetsmiljöansvaret kan vara  
en avgörande fråga i domstolen:  https://www.arbetarskydd.se 
 

14 UC 
 
Skatteverket 

Nu införs arbetsgivardeklaration på individnivå:  
https://www.allabolag.se 
 
Läs även här: https://www.allabolag.se 
och här: https://www.skatteverket.se 
 

14 Arbetet 
 

Nu blir reglerna för den som är hemma med sjukt barn enklare:  
https://arbetet.se 
 

14 LO-TCO Rättsskydd  Läs Nyhetsbrev nr 4-2018 från LO-TCO Rättsskydd: 
https://www.fackjuridik.se 
 

14 LO-TCO Rättsskydd TIPS: Läs handboken ”Ordning och reda med lagar och 
kollektivavtal”:  https://www.fackjuridik.se 
 

14 Svenskt Näringsliv Hur är det med den så kallade Saltsjöbadsandan i dag? 
https://www.svensktnaringsliv.se 
 

14 Svenskt Näringsliv Parterna kämpar för svenska modellen:  
https://www.svensktnaringsliv.se 
 

https://www.lag-avtal.se/arbetsdomstolen/i-rattssalen-galler-inte-sedvanliga-umgangesregler-6938623?source=carma&utm_custom%5bcm%5d=302766226,33270&
https://www.lag-avtal.se/arbetsratt/har-hotar-domaren-med-fangelse-i-forhoret-6935100?source=carma&utm_custom%5bcm%5d=302766226,33270&
https://www.lag-avtal.se/arbetsratt/eu-domstolen-har-for-stor-makt-6935093?source=carma&utm_custom%5bcm%5d=302766226,33270&
https://www.lag-avtal.se/arbetsdomstolen/musiker-avskedad-for-attack-mot-chef-6942161?source=carma&utm_custom%5bcm%5d=302766226,33270&
https://www.arbetarskydd.se/arbetsmiljo/gnissel-i-orkestern-efter-avskedande-6943072
https://www.lag-avtal.se/arbetsdomstolen/ad-jobberbjudandet-maste-vara-konkret-6941526
https://www.arbetarskydd.se/Arbetsmiljobrott/delegationen-av-ansvaret-avgjorde-i-kolmarden-6943008
https://www.allabolag.se/affarskoll/stor-nyhet-inom-loneomradet-nu-infors-arbetsgivardeklaration-pa-individniva?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=agi&utm_content=link&utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=newsletter&pe_data=D42415B467540425C4A734741594071%7C22680732
https://www.allabolag.se/affarskoll/stor-nyhet-inom-loneomradet-nu-infors-arbetsgivardeklaration-pa-individniva?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=arbetsgivardeklaration&utm_content=link
https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/arbetsgivare/nyttlamnaarbetsgivardeklarationpaindividniva.4.41f1c61d16193087d7fcaeb.html
https://arbetet.se/2018/12/27/nya-regler-for-vab-infors-2019-sa-paverkas-du/
https://www.fackjuridik.se/nyhetsbrev-nr-4-2018/
https://www.fackjuridik.se/Bilagor/handbok03.pdf
https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/avtalsrorelsen/80-ar-av-samforstand_727069.html
https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/stark-arbetsmarknadens-funktionssatt/parterna-kampar-for-svenska-modellen_725891.html
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14 Svenskt Näringsliv TIPS: Ny webbplats: https://www.arbetsmarknadsnytt.se/ 
 

14 Dagens Juridik 
 
Advokatsamfundet 

Ska erbjuda anonymt stöd vid problem på arbetsplatsen  
– Advokatsamfundet lanserar stödlinje:  
http://www.dagensjuridik.se 
 
Läs även här: https://www.advokatsamfundet.se 
 

15 Regeringen Vid FN-toppmötet som hölls den 19 september 2016 om 
storskaliga flykting- och migrationsrörelser antogs den  
så kallade New York-deklarationen för flyktingar och migranter:   
https://www.regeringen.se 
 

15 Dagens Juridik 
 
Domstolsverket 

HD: Bestämmelse i rättegångsbalken strider mot EU-rätten 
 – får inte tillämpas i tvist:  http://www.dagensjuridik.se 
 
Läs även här: http://www.hogstadomstolen.se 
 

15 Dagens Juridik "EU-domstolen - räddaren i nöden när medlemsstaterna  
raserar rättsstatsprincipen?"  
Läs debattartikel:  http://www.dagensjuridik.se 
 

15 Timbro DEBATT: Europadomstolen hotar inte yttrandefriheten:  
https://timbro.se 
 

15 Domstolsverket 
 
STIM 

Begäran om förhandsavgörande i frågan om hyrbilsfirma  
överför musik från sina bilar till allmänheten:  
http://www.hogstadomstolen.se 
 
Läs även här: https://www.stim.se 
 

15 STIM ”Sant och falskt om copyrightdirektivet”:  https://www.stim.se 
 

15 Sveriges 
Konsumenter 

”Besluten i EU som formade din vardag 2018”: 
http://www.sverigeskonsumenter.se 
 

15 Lag & Avtal Långa och tuffa förhandlingar om ändrat utstationeringsdirektiv:   
https://www.lag-avtal.se 
 
Läs även här:  https://www.lag-avtal.se 
 

https://www.arbetsmarknadsnytt.se/
http://www.dagensjuridik.se/2019/01/ska-erbjuda-anonymt-stod-vid-problem-pa-arbetsplatsen-advokatsamfundet-lanserar-stodlinje
https://www.advokatsamfundet.se/Nyhetsarkiv/2019/januari/samtalsstod/
https://www.regeringen.se/artiklar/2018/11/ett-globalt-ramverk-for-saker-ordnad-och-reguljar-migration-global-compact-for-safe-orderly-and-regular-migration/
http://www.dagensjuridik.se/2018/12/hd-bestammelse-i-rattegangsbalken-strider-mot-eu-ratten-far-inte-tillampas-i-tvist
http://www.hogstadomstolen.se/Om-Hogsta-domstolen/Nyheter-fran-Hogsta-domstolen/Unionsrattens-foretrade-har-medfort-att-en-talan-har-avvisats-trots-att-den-invandning-som-avvisningen-har-grundats-pa-hade-gjorts-for-sent/
http://www.dagensjuridik.se/2018/12/eu-domstolen-raddaren-i-noden-nar-medlemsstaterna-raserar-rattsstatsprincipen
https://timbro.se/smedjan/debatt-europadomstolen-hotar-inte-yttrandefriheten/?mc_cid=515b2cdc3b&mc_eid=17b5558e28
http://www.hogstadomstolen.se/Om-Hogsta-domstolen/Nyheter-fran-Hogsta-domstolen/Begaran-om-forhandsavgorande-i-fragan-om-hyrbilsfirma-overfor-musik-fran-sina-bilar-till-allmanheten/
https://www.stim.se/sv/nyheter/fall-till-eu-domstolen
https://www.stim.se/sv/nyheter/sant-och-falskt-om-copyrightdirektivet
http://www.sverigeskonsumenter.se/nyheter-press/senaste-nytt/jens-henriksson-eu-fragor-som-praglat-2018/
https://www.lag-avtal.se/nyhetsarkiv/langa-och-tuffa-forhandlingar-om-andrat-direktiv-6941804?source=carma&utm_custom%5bcm%5d=302766226,33270&
https://www.lag-avtal.se/nyhetsarkiv/juristen-ser-flera-fragetecken-6941816


 © Ralf Marek 2019-01-06  Nyhetsbrev 65             Sida 22 av 28                 PRIVATJURIDIK  (Sanoma Utbildning AB) 

15 Dagens Juridik "Tumma inte på rättssäkerheten - det krävs tidigt engagemang 
från staten i EU:s regelprocesser":   http://www.dagensjuridik.se 
 

15 Regeringen EU-direktiv har beslutats med syfte att stärka rätten till försvarare 
i praktiken:  https://www.regeringen.se 
 

15 Stockholms 
Universitet 

Nyhetsbrevet ”EU & Arbetsrätt” nr 4 – 2018: 
http://arbetsratt.juridicum.su.se 
 

15 Domstolsverket Domstolsverkets nyhetsbrev om EU-rätt kan laddas ned här: 
http://www.domstol.se 
 

15 Regeringen Regeringens EU-sida hittar man här: https://www.regeringen.se 
 

15 SIEPS ”EU och rättsstaten” – läs om SIEPS-seminarium: 
http://www.sieps.se 
 
Läs även här: http://www.sieps.se 
 

15 Riksdagen Läs om EU-valet 2019: https://eu.riksdagen.se 
 

16 Dagens Juridik HD prövar inte straffskärpning enligt nya "samtyckeslagen" 
– trots djupt oenig hovrätt:  http://www.dagensjuridik.se 
 

16 Dagens Juridik Döms för första fallet av oaktsam våldtäkt – borde ha frågat 
kvinnan efter "tvetydiga signaler":  http://www.dagensjuridik.se 
 

16 Dagens Juridik Kram och kindpuss var ofredande – men hovrätten river  
upp dom om sexuellt ofredande:   http://www.dagensjuridik.se 
 

16 Domstolsverket 
 
Dagens Juridik 
 
Aftonbladet 
 
Maria Abrahamsson 

Hovrätten har meddelat dom i målet med den person  
som i media benämns som ”kulturprofilen”: http://www.svea.se 
 
Läs även här: http://www.dagensjuridik.se 
och här:  https://www.aftonbladet.se 
 
Tingsrättens dom kan läsas här: https://samnytt.se 
 
Läs Maria Abrahamssons kommentar: 
http://www.mariaabrahamsson.nu 
 

http://www.dagensjuridik.se/2018/12/debatt-svensk-forsakring-2
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/lagradsremiss/2018/12/genomforande-av-rattshjalpsdirektivet/
http://arbetsratt.juridicum.su.se/euarb/18-04/
http://www.domstol.se/Ladda-ner--bestall/Nyhetsbrev-om-EU-ratt/Nyhetsbrev-om-EU-ratt-10-2018/
https://www.regeringen.se/sverige-i-eu/
http://www.sieps.se/teman/fragor-svar-eu-och-rattsstaten/
http://www.sieps.se/teman/perspektiv-rattsstaten-under-hot-uppifran-som-nerifran/
https://eu.riksdagen.se/eu-valet/eu-valet-2019/
http://www.dagensjuridik.se/2018/11/hd-provar-inte-straffskarpning-enligt-nya-samtyckeslagen-trots-djupt-oenig-hovratt
http://www.dagensjuridik.se/2018/10/doms-forsta-fallet-av-oaktsam-valdtakt-borde-ha-fragat-kvinnan-efter-tvetydiga-signaler
http://www.dagensjuridik.se/2018/10/kram-och-kindpuss-var-ofredande-men-hovratten-river-upp-dom-om-sexuellt-ofredande
http://www.svea.se/Om-Svea-hovratt/Nyheter-fran-Svea-hovratt/Hovratten-har-i-dag-meddelat-dom-i-malet-med-/
http://www.dagensjuridik.se/2018/12/tva-och-ett-halvt-ars-fangelse-kulturprofilen-idag-domdes-han-tva-valdtakter-av-hovratten
https://www.aftonbladet.se/kultur/a/p6Rl4E/fler-borde-diskutera-domen-mot-jean-claude-arnault
https://samnytt.se/wp-content/uploads/2018/10/dom-sthlms-tingsratt-jean-claude-arnault.pdf
http://www.mariaabrahamsson.nu/index.php/2018/12/03/hovrattsdomen-mot-arnault-ar-ett-uttryck-for-hyperkorrektion/
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16 Dagens Juridik "Alla bilder på nakna barn kan inte vara kriminella" – men djupt 
oenig hovrätt fäller för barnporr:  http://www.dagensjuridik.se 
 

16 Domstolsverket 
 
Dagens Juridik 

Kränkande fotografering vid kontakt mellan två personer  
via webbkamera: http://www.hogstadomstolen.se 
 
Domen i fulltext: http://www.hogstadomstolen.se 
Läs även här:   http://www.dagensjuridik.se 
 

16 Domstolsverket 
 
Dagens Juridik 

Föräldrapar döms för förberedelse till äktenskapstvång:  
http://www.vastrahovratten.domstol.se 
 
Läs även här:    http://www.dagensjuridik.se 
 

16 Dagens Juridik 
 
Domstolsverket 

Allmänt känt med "grovt språk och våldsreferenser"  
inom rapmusiken – därför frias rap-artisten Frej Larsson:  
http://www.dagensjuridik.se 
 
Läs även här: http://www.stockholmstingsratt.se 
 

16 Sydsvenskan 
 
 

Två tonårspojkar anklagas för att ha mördat en hemlös  
man i Jönköping:   https://www.sydsvenskan.se 
 

16 Dagens Juridik 
 
Domstolsverket 

"Alternativa händelseförlopp som inte kan uteslutas"  
– tonårspojkar frias från mord i tingsrätten:  
http://www.dagensjuridik.se 
 
Läs även här: http://www.jonkopingstingsratt.domstol.se 
 

16 Riksåklagaren 
 
SvJT 

Bevistalan – vad är det?   https://www.aklagare.se 
 
Läs även längre artikel:  https://svjt.se 
 

16 Dagens Juridik Tolv års fängelse för medhjälp till "regelrätt avrättning" av sin 
man – skytten får livstid:  http://www.dagensjuridik.se 
 

16 Domstolsverket Mannen som dömdes till livstid för Stureplansmorden får 
tidsbestämt straff:  http://www.orebrotingsratt.domstol.se 
 

http://www.dagensjuridik.se/2018/12/alla-bilder-pa-nakna-barn-kan-inte-vara-kriminella-men-djupt-oenig-hovratt-faller-barnporr
http://www.hogstadomstolen.se/Om-Hogsta-domstolen/Nyheter-fran-Hogsta-domstolen/Krankande-fotografering-vid-kontakt-mellan-tva-personer-via-webbkamera/
http://www.hogstadomstolen.se/Domstolar/hogstadomstolen/Avgoranden/2018/2018-10-30%20B%204597-17%20Dom.pdf
http://www.dagensjuridik.se/2018/10/kriminellt-filma-med-webbkamera-i-smyg-idag-kom-domen-fran-hogsta-domstolen
http://www.vastrahovratten.domstol.se/Om-hovratten-/Nyheter-och-pressmeddelanden/Foraldrapar-doms-for-forberedelse-till-aktenskapstvang-/
http://www.dagensjuridik.se/2018/12/aktenskapskontrakt-13-arig-dotter-brottsverktyg-foraldrar-doms-i-hovratten
http://www.dagensjuridik.se/2018/10/allmant-kant-med-grovt-sprak-och-valdsreferenser-inom-rapmusiken-darfor-frias-frej-larsson
http://www.stockholmstingsratt.se/Om-tingsratten/Nyheter-och-pressmeddelanden/Artist-frias-fran-atal-om-hot-mot-tjansteman-via-Instagram-och-Spotify/
https://www.sydsvenskan.se/2018-11-19/beslut-vantar-om-mordet-pa-eu-migranten
http://www.dagensjuridik.se/2018/12/alternativa-handelseforlopp-som-inte-kan-uteslutas-tonarspojkar-frias-fran-mord-i-tingsratte
http://www.jonkopingstingsratt.domstol.se/Om-tingsratten/Nyheter-och-pressmeddelanden/Dom-i-Huskvarnamalet--ej-styrkt-att-tonaringarna-har-orsakat-mannens-dod/
https://www.aklagare.se/ordlista/b/bevistalan/
https://svjt.se/content/bevistalan-aklagarsynpunkter-pa-regelverket-nar-vara-allra-yngsta-begar-allvarliga-brott
http://www.dagensjuridik.se/2018/10/tolv-ars-fangelse-medhjalp-till-regelratt-avrattning-av-sin-man-skytten-far-livstid
http://www.orebrotingsratt.domstol.se/Om-tingsratten/Nyheter-och-pressmeddelanden/Mannen-som-domdes-till-livstid-for-Stureplansmorden-far-tidsbestamt-straff/
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16 Domstolsverket 
 
Dagens Juridik 

Hovrätten ändrar en uppmärksammad dom om  
misshandel från Solna tingsrätt:  http://www.svea.se 
 
Läs även här: http://www.dagensjuridik.se 
 

16 Lag & Avtal Tingsrätten fällde och ”friade” lärare för misshandel:  
https://www.lag-avtal.se 
 

16 Domstolsverket Hovrätten dömer två unga män för synnerligen grov misshandel: 
http://www.hovrattenovrenorrland.domstol.se 
  

16 Riksåklagaren Åtal för misshandel under pågående ishockeymatch i Gävle:  
https://www.aklagare.se 
 

16 Dagens Medicin Förundersökning mot Macchiarini öppnas igen:  
https://www.dagensmedicin.se 
 
Läs även här: https://www.dagensmedicin.se 
 

16 ATL Minkfarmarna ingrep när de fick sin gård attackerad av 
djurrättsaktivister – och dömdes för det:  https://www.atl.nu 
 

16 Dagens Juridik Kastade mjölk och drog annan skolflicka i håret – domstolarna 
oeniga om brottets allvar:  http://www.dagensjuridik.se 
 

16 Helsingborgs 
Dagblad 

Grovt skyddande av brottsling:  https://www.hd.se 
 

16 Dagens Juridik 
 
Riksåklagaren 

RÅ går till HD – kräver att kvinna som givit livstidsdömd  
pojkvän falskt alibi ska fällas:   http://www.dagensjuridik.se 
 
Läs även här:  https://www.aklagare.se 
Läs överklagandet här: https://www.aklagare.se 
 

16 Rättighetsalliansen 
 
SvD 

”Låga straff för filmpirater”:  http://www.rattighetsalliansen.se 
 
Läs även här: https://www.svd.se 
 

http://www.svea.se/Om-Svea-hovratt/Nyheter-fran-Svea-hovratt/Hovratten-meddelar-dom-i-ett-mal-fran-Solna-tingsratt-om-misshandel/
http://www.dagensjuridik.se/2018/12/att-atalad-kommer-fran-battre-familj-saknar-betydelse-hovratten-river-upp-namndemannadom
https://www.lag-avtal.se/arbetsratt/tingsratten-fallde-och-friade-larare-for-misshandel-6937920?source=carma&utm_custom%5bcm%5d=302766226,33270&
http://www.hovrattenovrenorrland.domstol.se/Om-hovratten/Nyheter-och-pressmeddelanden/Hovratten-domer-tva-unga-man-for-synnerligen-grov-misshandel-/
https://www.aklagare.se/nyheter-press/pressmeddelanden/?newsId=D972364F4E074B5E
https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2018/12/11/forundersokning-mot-macchiarini-oppnas-igen/
https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2018/12/11/det-har-ar-ovanlig-materia/
https://www.atl.nu/lantbruk/angrep-aktivisters-bil-overklagar-dom/
http://www.dagensjuridik.se/2018/11/kastade-mjolk-och-drog-annan-skolflicka-i-haret-domstolarna-oeniga-om-brottets-allvar
https://www.hd.se/2018-10-22/kvinnan-ljog-for-polisen-frias-av-hovratten
http://www.dagensjuridik.se/2018/11/ra-gar-till-hd-kraver-att-kvinna-som-givit-livstidsdomd-pojkvan-falskt-alibi-ska-fallas
https://www.aklagare.se/nyheter-press/pressmeddelanden/?newsId=6E62AE5E3F761B22
https://www.aklagare.se/globalassets/dokument/verksamheten-i-hogsta-domstolen/overklaganden/am-2018-7605-skyddande-av-brottsling.pdf
http://www.rattighetsalliansen.se/nyhet/137
https://www.svd.se/politiker-duckar-for-skadan-fran-plagiering/om/naringsliv:debatt
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16 Dagens Juridik Tingsrätten friade de båda män som stått åtalade för 

"matchfixning":  http://www.dagensjuridik.se 

Läs även här: http://www.stockholmstingsratt.se 
 

16 Dagens Juridik "Målvakterna måste sparkas ut  
– det behövs effektivare lagstiftning och strängare straff":  
http://www.dagensjuridik.se 
 

16 Domstolsverket 
 
Journalisten.se 
 
Dagens Juridik 

Tre personer i ett tv-team som hjälpte 15-årig flykting att resa  
från Grekland till Sverige dömda för människosmuggling:   
http://www.hogstadomstolen.se 
 
Domen kan hämtas här:  http://www.hogstadomstolen.se 
 
Läs även här: https://www.journalisten.se 
och här: http://www.dagensjuridik.se 
 

16 Domstolsverket Dom i målet om grov skadegörelse av en utomhusbassäng  
i Hägersten:  http://www.sodertornstingsratt.domstol.se 
 

16 Domstolsverket SSAB EMEA AB åläggs företagsbot:   
http://www.luleatingsratt.domstol.se 
 

16 Dagens Juridik Oenig hovrätt dubblar utvisning för återfallstjuv – tror inte på 
påstående om homosexualitet:  http://www.dagensjuridik.se 

16 Domstolsverket Hovrätten fastställer de fleråriga fängelsestraffen för 
huvudmännen i assistansmålet:  
http://www.hovrattenskaneblekinge.domstol.se 
 

16 Domstolsverket Brott som begås i berusat eller drogpåverkat tillstånd.  
Läs nytt inlägg på Domarbloggen:  http://www.domarbloggen.se 
 

17 Dagens Juridik Sverige behöver fler alternativ till fängelsestraff  
när anstaltsplatserna inte längre räcker till:   
http://www.dagensjuridik.se 
 
Läs även här:  http://www.dagensjuridik.se 
 

http://www.dagensjuridik.se/2018/12/trots-bevisade-narmanden-mot-aik-spelare-idag-friades-de-fran-atalet-om-matchfixning
http://www.stockholmstingsratt.se/Om-tingsratten/Nyheter-och-pressmeddelanden/matchfixning/
http://www.dagensjuridik.se/2018/12/malvakterna-maste-sparkas-ut-det-behovs-effektivare-lagstiftning-och-strangare-straff
http://www.hogstadomstolen.se/Om-Hogsta-domstolen/Nyheter-fran-Hogsta-domstolen/Tre-personer-i-ett-tv-team-som-hjalpte-15-arig-flykting-att-resa-fran-Grekland-till-Sverige-domda-for-manniskosmuggling/
http://www.hogstadomstolen.se/Domstolar/hogstadomstolen/Avgoranden/2018/2018-12-20%20B%205434-17%20Dom.pdf
https://www.journalisten.se/nyheter/hd-slar-fast-dom-om-manniskosmuggling
http://www.dagensjuridik.se/2018/12/svt-team-som-hjalpt-flyktingpojke-till-sverige-falls-aven-i-hd-far-dagsboter-istallet-samhal
http://www.sodertornstingsratt.domstol.se/Om-tingsratten/Nyheter-och-pressmeddelanden/Dom-i-malet-om-grov-skadegorelse-av-en-utomhusbassang-i-Hagersten-/
http://www.luleatingsratt.domstol.se/Om-tingsratten/Nyheter-och-pressmeddelanden/SSAB-EMEA-AB-alaggs-foretagsbot/
http://www.dagensjuridik.se/2018/10/oenig-hovratt-dubblar-utvisning-aterfallstjuv-tror-inte-pa-pastaende-om-homosexualitet
http://www.hovrattenskaneblekinge.domstol.se/Om-hovratten/Nyheter-och-pressmeddelanden/Hovratten-faststaller-de-flerariga-fangelsestraffen-for-huvudmannen-i-assistansmalet/
http://www.domarbloggen.se/sodertorns-tingsratt/brott-som-begas-i-berusat-eller-drogpaverkat-tillstand/
http://www.dagensjuridik.se/2018/11/uppgiften-att-verkstalla-straff-blir-oss-snart-overmaktig-han-vill-se-nya-typer-av-straff
http://www.dagensjuridik.se/2018/11/okar-risken-ordningsstorningar-kriminalvarden-larmar-om-overfulla-fangelser
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17 DN 
 
Expressen 

”Så straffas den som är under 18 år” (tidningsartikel): 
https://www.dn.se 
 
Läs även här: https://www.expressen.se 
 

17 Regeringen 
 
Dagens Juridik 
 
Advokatsamfundet 

Slopad straffrabatt för unga myndiga:   https://www.regeringen.se 
Läs utredningen här:  https://www.regeringen.se 
 
Läs även här:  http://www.dagensjuridik.se 
 
Läs Advokatsamfundets yttrande: 
https://www.advokatsamfundet.se 
 

17 Domstolsverket Tvångsmedel i brottmål, alternativ till häktning.  
Nytt inlägg från Domarbloggen:  http://www.domarbloggen.se 
 

17 Domstolsverket Domarbloggen: Reflektioner - allvarligt psykisk störda 
lagöverträdare:  http://www.domarbloggen.se 
 

17 Affärsvärlden Anmälningar om ekobrott har ökat lavinartat under 2018:  
https://www.affarsvarlden.se 
 

17 Dagens Juridik 
 
Regeringen 

Hemliga tvångsmedel ökar år efter år – över 12 000 tillstånd förra 
året:  http://www.dagensjuridik.se 
 
Läs även här:  https://www.regeringen.se 
 

17 Dagens Juridik 
 
Brå 

"Inskränker sina liv av rädsla för brott" – varannan 
niondeklassare utsatt för brott senaste året:  
http://www.dagensjuridik.se 
 
Läs även här: https://www.bra.se 
 

17 Riksåklagaren Handledning inför förhör med barn och funktionsnedsatta:  
https://www.aklagare.se 
Handledningen kan hämtas här:   https://www.aklagare.se 
 
Övriga handböcker kan hämtas här:  https://www.aklagare.se 
 

17 Dagens Juridik "Rättssäkerheten äventyras" – språkforskare kritiska  
mot hur polisen återger förhör:  http://www.dagensjuridik.se 
 

https://www.dn.se/nyheter/sverige/sa-straffas-den-som-ar-under-18-ar/
https://www.expressen.se/ledare/gica-domen-visar-att-fler-barn-borde-stallas-infor-ratta/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/12/slopad-straffrabatt-for-unga-myndiga/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2018/12/sou-201885/
http://www.dagensjuridik.se/2018/12/de-kommer-att-fa-betydligt-strangare-straff-sa-vill-ra-slopa-straffrabatten-unga-lagovertrad
https://www.advokatsamfundet.se/Nyhetsarkiv/2018/december/forslag-om-slopad-straffrabatt-for-1820-aringar/
http://www.domarbloggen.se/sodertorns-tingsratt/tvangsmedel-i-brottmal-alternativ-till-haktning/
http://www.domarbloggen.se/sodertorns-tingsratt/reflektioner-allvarligt-psykisk-storda-lagovertradare/
https://www.affarsvarlden.se/bors-ekonominyheter/ebm-chefen-lattare-att-bega-ekobrott-i-dag-6942623?source=carma&utm_custom%5bcm%5d=302766226,33270&
http://www.dagensjuridik.se/2018/12/hemliga-tvangsmedel-okar-ar-efter-ar-over-12-000-tillstand-forra-aret
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/skrivelse/2018/12/skr.-20181919/
http://www.dagensjuridik.se/2018/12/inskranker-sina-liv-av-radsla-brott-varannan-niondeklassare-utsatt-brott-senaste-aret
https://www.bra.se/statistik/statistiska-undersokningar/skolundersokningen-om-brott.html
https://www.aklagare.se/nyheter-press/aktuellt-pa-aklagarmyndigheten/handledning-infor-barnforhor/
https://www.aklagare.se/globalassets/dokument/handbocker/forhorshandboken.pdf
https://www.aklagare.se/om-oss/dokument/handbocker/?docTypeId=39&sortby=1&timePeriod
http://www.dagensjuridik.se/2018/11/rattssakerheten-aventyras-sprakforskare-kritiska-mot-hur-polisen-aterger-forhor
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17 Riksåklagaren Kvinnors vittnesmål viktiga vid krigsbrott:  
https://www.aklagare.se 
 

17 Riksåklagaren TIPS: Handbok om kontaktförbud kan hämtas här: 
https://www.aklagare.se 
 

17 Timbro ”Staten ska stå på brottsoffrets sida, inte brottslingens”.  
Läs debattartikel:  https://timbro.se 
 

17 Svensk Handel Varannan handlare utsatt för brott senaste månaden:  
http://www.svenskhandel.se 
 

17 Samhällsnytt 
 
SVT 
 
Brå 

Antalet bedrägeribrott ökar till rekordnivåer i landet:  
https://samnytt.se 
 
Läs även här: https://www.svt.se 
samt här: https://www.bra.se 
 

17 Polisen Det blir vanligare att kriminella vill rekrytera ungdomar  
att tvätta pengar som kommer från brott:  https://polisen.se 
 

17 Migrationsverket Migrationsverkets arbete bakom många polisanmälningar  
om människohandel:  https://www.migrationsverket.se 
 

17 IMM TIPS: Den s.k. Näringslivskoden kan hämtas här: 
http://www.institutetmotmutor.se 
 

17 Dagens Industri Experterna: ”Så allvarlig är korruptionsrisken”:  https://www.di.se 
 

17 Advokat Sjöqvist Spridning av nakenbilder och olaga integritetsintrång:  
http://advokatsjoqvist.se 
 

17 Brå Nya och förändrade brottskoder vid årsskiftet:  https://www.bra.se 
 

17 Brottsoffer-
myndigheten 

78 personer har fått brottsskadeersättning efter attentatet  
på Drottninggatan:  https://www.brottsoffermyndigheten.se 
 
Läs även här: https://www.brottsoffermyndigheten.se 
 

https://www.aklagare.se/nyheter-press/pressmeddelanden/?newsId=5897811808B85B44
https://www.aklagare.se/globalassets/dokument/handbocker/2017-handbok-kontaktforbud.pdf
https://timbro.se/smedjan/staten-ska-sta-pa-brottsoffrets-sida-inte-brottslingens/?mc_cid=183d147587&mc_eid=17b5558e28
http://www.svenskhandel.se/aktuellt-och-opinion/pressmeddelanden/2018/varannan-handlare-utsatt-for-brott-senaste-manaden/
https://samnytt.se/bedrageribrott-okar-lavinartat-209-000-anmalningar-under-2017/
https://www.svt.se/nyheter/snabbkollen/mindre-bedragerier-ska-inte-utredas
https://www.bra.se/statistik/statistik-utifran-brottstyper/bedragerier-och-ekobrott.html
https://polisen.se/utsatt-for-brott/skydda-dig-mot-brott/penningtvatt/
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2018/2018-11-16-Migrationsverkets-arbete-bakom-manga-polisanmalningar-om-manniskohandel.html
http://www.institutetmotmutor.se/skrifter/naringslivskoden/
https://www.di.se/ditv/ekonomistudion/experterna-sa-allvarlig-ar-korruptionsrisken/
http://advokatsjoqvist.se/2018/12/28/spridning-av-nakenbilder-och-olaga-integritetsintrang/
https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2018-12-26-nya-och-forandrade-brottskoder-vid-arsskiftet.html
https://www.brottsoffermyndigheten.se/nyheter/78-personer-har-fatt-brottsskadeersattning-efter-attentatet-pa-drottninggatan
https://www.brottsoffermyndigheten.se/nyheter/brottsskadeersattning-efter-terrorattentatet-pa-drottninggatan-trots-att-personerna-inte-omfattas-av-domen
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17 Sveriges Radio Chefsåklagaren: För svårt att bevisa insiderbrott:  
https://sverigesradio.se 
 

17 Sveriges Radio Det kriminella systemet – Medlaren (med länkar till fler program i 
serien): https://sverigesradio.se 
 

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7122096
https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1142728?programid=3381

