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Lagsamling           PRIVATJURIDIK 
             (2018-08-10) 
 

 
Nedan återges de lagar som finns upptagna i läroboken PRIVATJURIDIK (upplaga 2:1, tryckår 2014,  
Sanoma Utbildning AB). Förteckningen uppdaterad 2018-08-10, se färgmarkeringar i tabellen nedan. 
  
Samma lag kan återfinnas under flera kapitelrubriker. Kapitel 1 innehåller inga hänvisningar till lagar. 
Lagarna är ett urval avsedda att passa respektive rättsområden. Den rättsdatabas som använts är 
"Lagen.nu" eftersom den är lätt att arbeta med och lagtexterna ofta är kommenterade.  
 
Det kan löna sig att lära sig hur denna rättsdatabas fungerar. Längst ned i lagtexten redovisas när den 
officiella lagversionen trädde i kraft, vilka propositioner m.m. som legat till grund. Här finns också alla 
ändringslagar införda och med länkar av olika slag. När regering/riksdag beslutar om en ny förordning 
kan man antingen introducera en helt ny lag (med nytt SFS-nummer) eller ändra i en befintlig lag (med 
bibehållet SFS-nummer). 
 
Lagen.nu är en rättsdatabas med sökfunktion. Man kan söka efter en viss författning efter år eller titel: 
https://lagen.nu/index/  Denna databas innehåller dock inte upphävda lagar – dessa når man enklast  
från regeringskansliets rättsdatabas: http://rkrattsbaser.gov.se/  (avmarkera rutan ”Visa inte upphävda 
författningar”) 
 
Den officiella rättsdatabasen är Lagrummet http://www.lagrummet.se som även innehåller myndigheters 
författningar och internationella rättskällor.  
 
Riksåklagaren beslutar föreskrifter om ordningsbot för vissa brott, t.ex. brott mot trafikförordningen.  
Senaste uppdatering skedde 2016-05-20. Länkar till dessa finns här: https://www.aklagare.se 

 

 

Kap SFS-nr Benämning Webbadress 

2 1949:105 Tryckfrihetsförordningen https://lagen.nu/1949:105 

2 1974:152 Regeringsformen https://lagen.nu/1974:152 

2 1986:223 Förvaltningslagen (ersatt av 

2017:900 nedan) 
https://lagen.nu/1986:223 

2 1991:1469 Yttrandefrihetsgrundlagen https://lagen.nu/1991:1469 

2 1994:1219 Lag om den europeiska 
konventionen angående skydd 
för de mänskliga rättigheterna 
och de grundläggande friheterna 

https://lagen.nu/1994:1219 

2 1998:204 Personuppgiftslagen ("PuL") 
(ersatt av 2017:900 nedan) 

https://lagen.nu/1998:204 

2 2001:82 Lag om svenskt medborgarskap https://lagen.nu/2001:82 

https://lagen.nu/index/
http://rkrattsbaser.gov.se/
http://www.lagrummet.se/rattsinformation/Lagar-och-forordningar/
https://www.aklagare.se/om-oss/dokument/ordningsbotskatalog/
https://lagen.nu/1949:105
https://lagen.nu/1974:152
https://lagen.nu/1986:223
https://lagen.nu/1991:1469
https://lagen.nu/1994:1219
https://lagen.nu/1998:204
https://lagen.nu/2001:82
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2 2005:716 Utlänningslagen https://lagen.nu/2005:716 

2 2008:355 Patientdatalagen https://lagen.nu/2008:355 

2 2008:567 Diskrimineringslagen https://lagen.nu/2008:567 

2 2009:400 Offentlighets- och sekretesslag https://lagen.nu/2009:400 

2 2013:460 Kameraövervakningslag https://lagen.nu/2013:460 

2 2017:900 Förvaltningslag (ersatte 1986:223 

ovan den 1 juli 2018) 
https://lagen.nu/2017:900 

2 2018:218 Lag med kompletterande 
bestämmelser till EU:s 
dataskyddsförordning (ersatte 

1998:204 ovan den 25 maj 2018) 

https://lagen.nu/2018:218 

3 1810:0926 Successionsordning https://lagen.nu/1810:0926 

3 1949:105 Tryckfrihetsförordningen https://lagen.nu/1949:105 

3 1974:152 Regeringsformen https://lagen.nu/1974:152 

3 1974:153 Riksdagsordningen (ersatt av 

2014:801 nedan) 
https://lagen.nu/1974:153 

3 1991:1469 Yttrandefrihetsgrundlagen https://lagen.nu/1991:1469 

3 2014:801 Riksdagsordningen (ersatte 

1974:153 ovan den 1 sept 2014) 
https://lagen.nu/2014:801 

4 1942:740 Rättegångsbalken https://lagen.nu/1942:740 

4 1970:417 Lag om marknadsdomstol m.m. 
(ersatt av 2016:188 nedan) 

https://lagen.nu/1970:417 

4 1971:289 Lag om allmänna 
förvaltningsdomstolar 

https://lagen.nu/1971:289 

4 1971:291 Förvaltningsprocesslag https://lagen.nu/1971:291 

4 1974:152 Regeringsformen (kap. 11) https://lagen.nu/1974:152 

4 1974:371 Lag om rättegången i 
arbetstvister 

https://lagen.nu/1974:371 

https://lagen.nu/2005:716
https://lagen.nu/2008:355
https://lagen.nu/2008:567
https://lagen.nu/2009:400
https://lagen.nu/2013:460
https://lagen.nu/2017:900
https://lagen.nu/2018:218
https://lagen.nu/1810:0926
https://lagen.nu/1949:105
https://lagen.nu/1974:152
https://lagen.nu/1974:153
https://lagen.nu/1991:1469
https://lagen.nu/2014:801
https://lagen.nu/1942:740
https://lagen.nu/1970:417
https://lagen.nu/1971:289
https://lagen.nu/1971:291
https://lagen.nu/1974:152
https://lagen.nu/1974:371
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4 1996:242 Lag om domstolsärenden https://lagen.nu/1996:242 

4 1996:1619 Rättshjälpslagen https://lagen.nu/1996:1619 

4 1999:116 Lag om skiljeförfarande https://lagen.nu/1999:116 

4 2016:188 Lag om patent- och 
marknadsdomstolar (gäller från 

2016-09-01, se 1970:417 ovan) 

https://lagen.nu/2016:188 
 

5 1942:740 Rättegångsbalken https://lagen.nu/1942:740 

5 1949:105 Tryckfrihetsförordningen (kap. 2) https://lagen.nu/1949:105 

5 1971:289 Lag om allmänna 
förvaltningsdomstolar 

https://lagen.nu/1971:289 

5 1971:291 Förvaltningsprocesslag https://lagen.nu/1971:291 

5 1974:371 Lag om rättegången i 
arbetstvister 

https://lagen.nu/1974:371 

5 1999:116 Lag om skiljeförfarande https://lagen.nu/1999:116 

5 2010:1932 Delgivningslag https://lagen.nu/2010:1932 

5 2011:860 Lag om medling i vissa 
privaträttsliga tvister 

https://lagen.nu/2011:860 

6 1904:48 Lag om samäganderätt https://lagen.nu/1904:48_s.1 

6 1949:381 Föräldrabalken https://lagen.nu/1949:381 

6 1982:670 Namnlagen (Upphävdes 2017-07-01. 

Ersattes av  Lag om personnamn, se 
nedan) 

https://lagen.nu/1982:670 

6 1987:230 Äktenskapsbalken https://lagen.nu/1987:230 

6 1994:1117 Lag om registrerat partnerskap 
(upphävdes 2009-05-01  
men reglerna gäller fortfarande för  
dem som redan är registrerade) 

http://rkrattsbaser.gov.se/ 
(välj ”författningar i fulltext”,  
”utökad sökning” och  
knappa in 1994:1117) 

6 2003:376 Sambolagen https://lagen.nu/2003:376 

https://lagen.nu/1996:242
https://lagen.nu/1996:1619
https://lagen.nu/1999:116
https://lagen.nu/2016:188
https://lagen.nu/1942:740
https://lagen.nu/1949:105
https://lagen.nu/1971:289
https://lagen.nu/1971:291
https://lagen.nu/1974:371
https://lagen.nu/1999:116
https://lagen.nu/2010:1932
https://lagen.nu/2011:860
https://lagen.nu/1904:48_s.1
https://lagen.nu/1949:381
https://lagen.nu/1982:670
https://lagen.nu/1987:230
http://rkrattsbaser.gov.se/
https://lagen.nu/2003:376


© Ralf Marek 2018-08-10  Lagsamling           Sida 4 av 10                        PRIVATJURIDIK  (Sanoma Utbildning AB) 
 

6 2016:1013 Lag om personnamn (Gäller från 

2017-07-01. Ersätter Namnlagen, se 
ovan) 

https://lagen.nu/2016:1013 

7 1958:637 Ärvdabalken https://lagen.nu/1958:637 

7 1987:269 Lag om kriterier för bestäm-
mande av människans död 

https://lagen.nu/1987:269 

7 1990:1144 Begravningslagen https://lagen.nu/1990:1144 

7 1994:243 Lag om Allmänna arvsfonden https://lagen.nu/1994:243 

7 2005:130 Lag om dödförklaring https://lagen.nu/2005:130 

7 2015:417 Lag om arv i internationella 
situationer (gäller från 2015-08-17) 

https://lagen.nu/2015:417 

7 2017:310 Lag om framtidsfullmakter (gäller 

från 2017-07-01) 
https://lagen.nu/2017:310 

8 1915:218 Lag om avtal och andra 
rättshandlingar på förmögenhets-
rättens område (”Avtalslagen”) 

https://lagen.nu/1915:218 

8 1986:796 Lag om godtrosförvärv av lösöre https://lagen.nu/1986:796 

8 1987:822 Lag om internationella köp https://lagen.nu/1987:822 

8 1990:931 Köplag https://lagen.nu/1990:931 

8 1994:1512 Lag om avtalsvillkor i 
konsumentförhållanden 

https://lagen.nu/1994:1512 

8 2002:562 Lag om elektronisk handel och 
andra informationssamhällets 
tjänster 

https://lagen.nu/2002:562 

9 1972:204 Resegarantilagen https://lagen.nu/1972:204 

9 1985:716 Konsumenttjänstlag https://lagen.nu/1985:716 

9 1990:932 Konsumentköplag https://lagen.nu/1990:932 

9 1992:1672 Lag om paketresor https://lagen.nu/1992:1672 

https://lagen.nu/2016:1013
https://lagen.nu/1958:637
https://lagen.nu/1987:269
https://lagen.nu/1990:1144
https://lagen.nu/1994:243
https://lagen.nu/2005:130
https://lagen.nu/2015:417
https://lagen.nu/2017:310
https://lagen.nu/1915:218
https://lagen.nu/1986:796
https://lagen.nu/1987:822
https://lagen.nu/1990:931
https://lagen.nu/1994:1512
https://lagen.nu/2002:562
https://lagen.nu/1972:204
https://lagen.nu/1985:716
https://lagen.nu/1990:932
https://lagen.nu/1992:1672
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9 1994:1512 Lag om avtalsvillkor i 
konsumentförhållanden 

https://lagen.nu/1994:1512 

9 2002:562 Lag om elektronisk handel och 
andra informationssamhällets 
tjänster 

https://lagen.nu/2002:562 

9 2004:347 Prisinformationslag https://lagen.nu/2004:347 

9 2004:451 Produktsäkerhetslag https://lagen.nu/2004:451 

9 2005:59 Lag om distansavtal och avtal 
utanför affärslokaler (ny 

benämning, se lag 2014:14) 

https://lagen.nu/2005:59 

9 2008:486 Marknadsföringslag https://lagen.nu/2008:486 

9 2010:1846 Konsumentkreditlag https://lagen.nu/2010:1846 

9 2015:671 Lag om alternativ tvistlösning i 
konsumentförhållanden (gäller från 

2016-01-01) 

https://lagen.nu/2015:671 

9 2016:671 Konkurrensskadelag (gäller från 
2016-12-29) 

https://lagen.nu/2016:964 

10 1970:994 Jordabalken  
(kap 12 ”hyreslagen”) 

https://lagen.nu/1970:994 

10 1977:792 Bostadsförvaltningslagen https://lagen.nu/1977:792 

10 1978:304 Hyresförhandlingslagen https://lagen.nu/1978:304 

10 1982:352 Lag om rätt till fastighetsförvärv 
för ombildning till bostadsrätt 

https://lagen.nu/1982:352 

10 1985:716 Konsumenttjänstlagen https://lagen.nu/1985:716 

10 1991:614 Bostadsrättslag https://lagen.nu/1991:614 

10 2006:378 Lag om lägenhetsregister https://lagen.nu/2006:378 

10 2010:900 Plan- och bygglagen https://lagen.nu/2010:900 

10 2010:921 Lag om mark- och miljödomstolar https://lagen.nu/2010:921 

10 2011:666 Fastighetsmäklarlag https://lagen.nu/2011:666 

https://lagen.nu/1994:1512
https://lagen.nu/2002:562
https://lagen.nu/2004:347
https://lagen.nu/2004:451
https://lagen.nu/2005:59
https://lagen.nu/2008:486
https://lagen.nu/2010:1846
https://lagen.nu/2015:671
https://lagen.nu/2016:964
https://lagen.nu/1970:994
https://lagen.nu/1977:792
https://lagen.nu/1978:304
https://lagen.nu/1982:352
https://lagen.nu/1985:716
https://lagen.nu/1991:614
https://lagen.nu/2006:378
https://lagen.nu/2010:900
https://lagen.nu/2010:921
https://lagen.nu/2011:666
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10 2012:978 Lag om uthyrning av egen bostad https://lagen.nu/2012:978 

11 1736:1232 Handelsbalken (kap 10-11, om lån 

m.m.) 
https://lagen.nu/1736:0123_2 

11 1936:81 Lag om skuldebrev https://lagen.nu/1936:81 

11 1970:994 Jordabalken (kap 6 om panträtt i 

fastighet) 
https://lagen.nu/1970:994 

11 1973:1173 Kreditupplysningslag https://lagen.nu/1973:1173 

11 1975:635 Räntelag https://lagen.nu/1975:635 

11 1981:130 Preskriptionslag https://lagen.nu/1981:130 

11 2007:528 Lag om värdepappersmarknaden https://lagen.nu/2007:528 

11 2008:990 Lag om företagshypotek https://lagen.nu/2008:990 

11 2010:738 Lag om obehöriga transaktioner 
med betalningsinstrument  (har 

upphävts 2018-05-01 utan ersättning) 

https://lagen.nu/2010:738 

11 2010:751 Lag om betaltjänster https://lagen.nu/2010:751 

11 2010:1010 Lag om kreditvärderingsinstitut https://lagen.nu/2010:1010 

11 2010:1846 Konsumentkreditlag https://lagen.nu/2010:1846 

11 2011:900 Lag om dödande av förkommen 
handling 

https://lagen.nu/2011:900 

12 1970:979 Förmånsrättslagen https://lagen.nu/1970:979 

12 1973:1173 Kreditupplysningslagen https://lagen.nu/1973:1173 

12 1974:182 Inkassolagen https://lagen.nu/1974:182 

12 1975:635 Räntelagen https://lagen.nu/1975:635 

12 1981:130 Preskriptionslagen https://lagen.nu/1981:130 

12 1981:774 Utsökningsbalken https://lagen.nu/1981:774 

12 1987:672 Konkurslagen https://lagen.nu/1987:672 

https://lagen.nu/2012:978
https://lagen.nu/1736:0123_2
https://lagen.nu/1936:81
https://lagen.nu/1970:994
https://lagen.nu/1973:1173
https://lagen.nu/1975:635
https://lagen.nu/1981:130
https://lagen.nu/2007:528
https://lagen.nu/2008:990
https://lagen.nu/2010:738
https://lagen.nu/2010:751
https://lagen.nu/2010:1010
https://lagen.nu/2010:1846
https://lagen.nu/2011:900
https://lagen.nu/1970:979
https://lagen.nu/1973:1173
https://lagen.nu/1974:182
https://lagen.nu/1975:635
https://lagen.nu/1981:130
https://lagen.nu/1981:774
https://lagen.nu/1987:672
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12 1990:746 Lag om betalningsföreläggande 
och handräckning 

https://lagen.nu/1990:746 

12 1993:891 Lag om indrivning av statliga 
fordringar m.m. 

https://lagen.nu/1993:891 

12 2001:184 Lag om behandling av uppgifter i 
Kronofogdemyndighetens 
verksamhet 

https://lagen.nu/2001:184 

12 2006:548 Skuldsaneringslagen 
(ersatt av 2016:675 nedan) 

https://lagen.nu/2006:548 

12 2010:738 Lag om obehöriga transaktioner 
med betalningsinstrument (har 

upphävts 2018-05-01 utan ersättning) 

https://lagen.nu/2010:738 

12 2010:751 Lag om betaltjänster https://lagen.nu/2010:751 

12 2010:1010 Lag om kreditvärderingsinstitut https://lagen.nu/2010:1010 

12 2016:675 Skuldsaneringslag (gäller från 

2016-11-01, se 2006:548 ovan) 
https://lagen.nu/2016:675 

12 2016:676 Lag om skuldsanering för 
företagare (gäller från 2016-11-01) 

https://lagen.nu/2016:676 

13 1972:207 Skadeståndslagen https://lagen.nu/1972:207 

13 1975:1410 Trafikskadelag https://lagen.nu/1975:1410 

13 1978:413 Brottsskadelag (ersatt av 2014:322 

nedan) 
https://lagen.nu/1978:413 

13 1996:799 Patientskadelag https://lagen.nu/1996:799 

13 1997:238 Lag om arbetslöshetsförsäkring https://lagen.nu/1997:238 

13 1997:239 Lag om arbetslöshetskassor https://lagen.nu/1997:239 

13 2004:451 Produktsäkerhetslag https://lagen.nu/2004:451 

13 2005:104 Försäkringsavtalslag https://lagen.nu/2005:104 

13 2010:110 Socialförsäkringsbalk https://lagen.nu/2010:110 

13 2014:322 Brottsskadelag (se 1978:413 ovan) https://lagen.nu/2014:322 

https://lagen.nu/1990:746
https://lagen.nu/1993:891
https://lagen.nu/2001:184
https://lagen.nu/2006:548
https://lagen.nu/2010:738
https://lagen.nu/2010:751
https://lagen.nu/2010:1010
https://lagen.nu/2016:675
https://lagen.nu/2016:676
https://lagen.nu/1972:207
https://lagen.nu/1975:1410
https://lagen.nu/1978:413
https://lagen.nu/1996:799
https://lagen.nu/1997:238
https://lagen.nu/1997:239
https://lagen.nu/2004:451
https://lagen.nu/2005:104
https://lagen.nu/2010:110
https://lagen.nu/2014:322
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14 1974:358 Lag om facklig förtroendemans 
ställning på arbetsplatsen 

https://lagen.nu/1974:358 

14 1974:371 Lag om rättegången i 
arbetstvister 

https://lagen.nu/1974:371 

14 1974:981 Lag om arbetstagares rätt till 
ledighet för utbildning 

https://lagen.nu/1974:981 

14 1976:580 Lag om medbestämmande i 
arbetslivet (MBL) 

https://lagen.nu/1976:580 

14 1977:480 Semesterlag https://lagen.nu/1977:480 

14 1977:1160 Arbetsmiljölag https://lagen.nu/1977:1160 

14 1982:80 Lag om anställningsskydd (LAS) https://lagen.nu/1982:80 

14 1982:673 Arbetstidslag https://lagen.nu/1982:673 

14 1987:1245 Lag om styrelserepresentation 
för de privatanställda 

https://lagen.nu/1987:1245 

14 1990:409 Lag om skydd för 
företagshemligheter 

https://lagen.nu/1990:409 

14 1991:1047 Lag om sjuklön https://lagen.nu/1991:1047 

14 1995:584 Föräldraledighetslag https://lagen.nu/1995:584 

14 2002:293 Lag om förbud mot diskriminer-
ing av deltidsarbetande…. 

https://lagen.nu/2002:293 

14 2008:567 Diskrimineringslag https://lagen.nu/2008:567 

14 AFS 
2012:3 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter 
och allmänna råd om 
minderårigas arbetsmiljö 

https://www.av.se 
 

15 1962:700 Brottsbalken (folkrättsbrott 22:6) https://lagen.nu/1962:700 

15 1974:152 Regeringsformen (1:10, 2:19 samt 

10:1-14) 
https://lagen.nu/1974:152 

https://lagen.nu/1974:358
https://lagen.nu/1974:371
https://lagen.nu/1974:981
https://lagen.nu/1976:580
https://lagen.nu/1977:480
https://lagen.nu/1977:1160
https://lagen.nu/1982:80
https://lagen.nu/1982:673
https://lagen.nu/1987:1245
https://lagen.nu/1990:409
https://lagen.nu/1991:1047
https://lagen.nu/1995:584
https://lagen.nu/2002:293
https://lagen.nu/2008:567
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/minderarigas-arbetsmiljo-foreskrifter-afs2012-3.pdf
https://lagen.nu/1962:700
https://lagen.nu/1974:152


© Ralf Marek 2018-08-10  Lagsamling           Sida 9 av 10                        PRIVATJURIDIK  (Sanoma Utbildning AB) 
 

15 1994:1219 Lag om den europeiska 
konventionen angående skydd 
för de mänskliga rättigheterna 

https://lagen.nu/1994:1219 

15 1994:1500 Lag med anledning av Sveriges 
anslutning till Europeiska 
unionen 

https://lagen.nu/1994:1500 

15 1996:95 Lag om vissa internationella 
sanktioner 

https://lagen.nu/1996:95 

15 2006:502 Lag med vissa bestämmelser om 
förhandsavgöranden från 
Europeiska unionens domstol. 

https://lagen.nu/2006:502 

15 2011:67 Förordning om vissa sanktioner 
mot Demokratiska folkrepubliken 
Korea (exempel på internationell 

sanktion) 

https://lagen.nu/2011:67 

16 1951:649 Lagen om straff för vissa 
trafikbrott 

https://lagen.nu/1951:649 

16 1960:729 Lagen om upphovsrätt till 
litterära och konstnärliga verk 
(exempel på lag som innehåller 
straffbestämmelser) 

https://lagen.nu/1960:729 

16 1962:700 Brottsbalken https://lagen.nu/1962:700 

16 1964:167 Lagen om särskilda 
bestämmelser om unga 
lagöverträdare (LUL) 

https://lagen.nu/1964:167 

16 1968:64 Narkotikastrafflagen https://lagen.nu/1968:64 

16 1971:69 Skattebrottslagen https://lagen.nu/1971:69 

16 1978:413 Brottsskadelagen (ersatt av 

2014:322 nedan) 
https://lagen.nu/1978:413 

16 1988:534 Djurskyddslagen (exempel på lag 

som innehåller straffbestämmelser) 
https://lagen.nu/1988:534 

16 1988:688 Lagen om kontaktförbud https://lagen.nu/1988:688 

16 1988:870 Lagen om vård av missbrukare i 
vissa fall (LVM) 

https://lagen.nu/1988:870 

https://lagen.nu/1994:1219
https://lagen.nu/1994:1500
https://lagen.nu/1996:95
https://lagen.nu/2006:502
https://lagen.nu/2011:67
https://lagen.nu/1951:649
https://lagen.nu/1960:729
https://lagen.nu/1962:700
https://lagen.nu/1964:167
https://lagen.nu/1968:64
https://lagen.nu/1971:69
https://lagen.nu/1978:413
https://lagen.nu/1988:534
https://lagen.nu/1988:688
https://lagen.nu/1988:870
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16 1990:52 Lagen med särskilda 
bestämmelser om vård av unga 
(LVU) 

https://lagen.nu/1990:52 

16 1991:1129 Lag om rättspsykiatrisk vård https://lagen.nu/1991:1129 

16 2000:1225 Lag om straff för smuggling https://lagen.nu/2000:1225 

16 2001:453 Socialtjänstlag 
(exempel ungdomstjänst 5:1) 

https://lagen.nu/2001:453 

16 2002:445 Lagen om medling med 
anledning av brott 

https://lagen.nu/2002:445 

16 2006:45 Lag om omvandling av fängelse 
på livstid 

https://lagen.nu/2006:45 

16 2007:612 Bidragsbrottslag https://lagen.nu/2007:612 

16 2007:979 Lag om åtgärder för att förhindra 
vissa särskilt allvarliga brott 

https://lagen.nu/2007:979 

16 2010:610 Fängelselag  https://lagen.nu/2010:610 

16 2010:611 Häkteslag https://lagen.nu/2010:611 

16 2014:322 Brottsskadelag (se 1978:413 ovan) https://lagen.nu/2014:322 

17 1942:740 Rättegångsbalken https://lagen.nu/1942:740 

17 1962:700 Brottsbalken https://lagen.nu/1962:700 

17 1984:387 Polislagen https://lagen.nu/1984:387 
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