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Nyhetsbrev                PRIVATJURIDIK 
nr 64              (2018-10-21)  
 
 

Kap     Källa      Innehåll 

   

0 Skolverket Skol-statistik år 2017: https://www.skolverket.se 
 

0 Regeringen 
 
Dagens Juridik 

Regeringen vill se fler åtgärder mot fusk på högskoleprovet:   
https://www.regeringen.se 
 
Läs även här: http://www.dagensjuridik.se 
 

0 Dagens Juridik 
 
Skolverket 

"Läckorna riskerar att skada provens legitimitet" - Riksrevisionen 
går till botten med nationella proven:  http://www.dagensjuridik.se 
 
Läs även här: https://www.skolverket.se 
 

0 Kompetensföretagen Fakta om inhyrning av personal till skolan:  
https://www.kompetensforetagen.se 
 

0 Altinget.se Fler lärare får indraget lärarlönelyft:  https://www.altinget.se 
 

0 Lärarnas Tidning Nya lönen kan dröja:  https://lararnastidning.se 
 

0 Regeringen Regeringen föreslår modernisering av basåret:   
https://www.regeringen.se 
 

0 Unionen Allt svårare att plugga på distans på svenska lärosäten:  
https://www.unionen.se 
 

0 Regeringen Försök med handel som ny inriktning på gymnasieskolans 
ekonomiprogram:  https://www.regeringen.se 
 
Läs även här: https://www.regeringen.se 
 

0 Skolverket Fler elever söker ekonomiprogrammet:  https://www.skolverket.se 
 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik/arkiverade-statistiknyheter/statistik/2018-09-20-kostnader-for-skolan-2017?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=Skolverkets%20nyhetsbrev
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/08/regeringen-vill-se-fler-atgarder-mot-fusk-pa-hogskoleprovet/
http://www.dagensjuridik.se/2018/08/djupt-orattvist-nar-nagon-tranger-sig-fore-kroppsvisitation-ska-stoppa-fusk-vid-hogskoleprov
http://www.dagensjuridik.se/2018/08/lackorna-riskerar-att-skada-provens-legitimitet-riksrevisionen-gar-till-botten-med-nationell
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/nationella-prov-i-gymnasieskolan/forbereda-och-bestalla-prov-i-gymnasieskolan/bestalla-och-hantera-prov-i-gymnasieskolan?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=Skolverkets%20nyhetsbrev#h-Hanteranationellaprov
https://www.kompetensforetagen.se/2018/10/fakta-om-inhyrning-av-personal-till-skolan/
https://www.altinget.se/artikel/fler-larare-faar-indraget-lararlonelyft?ref=newsletter&refid=2858&SNSubscribed=true&utm_source=nyhedsbrev&utm_medium=e-mail&utm_campaign=altingetse
https://lararnastidning.se/nya-lonen-kan-droja/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/05/regeringen-foreslar-modernisering-av-basaret/
https://www.unionen.se/om-unionen/press/allt-svarare-att-plugga-pa-distans-pa-svenska-larosaten
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/08/forsok-med-handel-som-ny-inriktning-pa-gymnasieskolans-ekonomiprogram/
https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2018/09/uppdrag-att-foresla-en-forsoksverksamhet-med-en-inriktning-mot-handelsomradet-pa-ekonomiprogrammet-inom-gymnasieskolan/
https://www.skolverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/pressmeddelanden/2018-08-23-fler-elever-soker-ekonomiprogrammet
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0 Myndigheten för 
ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor 

Resultat för skolvalet 2018 finns här: https://www.mucf.se 

0 Valmyndigheten Valresultatet 2018 finner man här i detaljerad form:  
https://www.val.se/ 

0 Skolverket Ordningsregler viktigare för trygghet och studiero än disciplinära 
åtgärder:  https://www.skolverket.se 
 

0 Ny Teknik ”Skolan är inte redo för digitalt lärande”:  https://www.nyteknik.se 
 

0 Domstolsverket Nacka tingsrätt säljer begagnade lagböcker:  
http://www.nackatingsratt.domstol.se 
 

0 Regeringen Lärarhandledning för gymnasieskolan avseende rapporter om 
mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer:   
https://www.regeringen.se 
 
Lärarhandledningen kan hämtas här:   https://www.regeringen.se 
Landrapporterna kan hämtas här:  https://www.regeringen.se 
 

0 Altinget.se Många lärare i nya riksdagen – ger inte skolan mer utrymme:   
https://www.altinget.se 
 

0 Riksdagen TIPS: studiebesök på riksdagshuset?  
Kolla här: http://www.riksdagen.se 
 

0 Myndigheten för 
ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor 

TIPS: film om hur man bildar en ideell förening  
med stadgar m.m.:  http://www.mucf.se 
 

1 SCB 
 
UHR 

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå  
och avancerad nivå:   https://www.scb.se 
 
Läs även här:   https://www.uhr.se 
 

1 Dagens Juridik 16-åriga Mathilda rekordyngst på juristlinjen  
- ska studera i dubbel fart:  http://www.dagensjuridik.se 
 

1 Infotorg Juridik Juridik populärast bland studenter:  http://www.infotorgjuridik.se 
 

https://www.mucf.se/skolval-2018-och-2019
https://www.val.se/
https://www.skolverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/pressmeddelanden/2018-10-15-ordningsregler-viktigare-for-trygghet-och-studiero-an-disciplinara-atgarder?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=Skolverkets%20nyhetsbrev
https://www.nyteknik.se/opinion/skolan-ar-inte-redo-for-digitalt-larande-6934008
http://www.nackatingsratt.domstol.se/Om-tingsratten/Nyheter-och-pressmeddelanden/Forsaljning-av-begagnade-lagbocker/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/08/lararhandledning-for-gymnasieskolan-avseende-rapporter-om-manskliga-rattigheter-demokrati-och-rattsstatens-principer/
https://www.regeringen.se/4a51c2/contentassets/a5e45f39f7db4d59aacac03dddad1c99/uppd.-lararhandledning-mr-2018.pdf
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/demokrati-och-manskliga-rattigheter/rapporter-om-manskliga-rattigheter-i-varlden/
https://www.altinget.se/utbildning/artikel/maanga-larare-i-nya-riksdagen-ger-inte-skolan-mer-utrymme
http://www.riksdagen.se/sv/larare/studiebesok-for-gymnasiet/
http://www.mucf.se/ny-film-om-hur-du-bildar-en-forening
https://www.scb.se/uf0206/
https://www.uhr.se/om-uhr/nyheter/pressmeddelanden/2018-pressmeddelanden/farre-sokande-till-hogskolan-varen-2019/
http://www.dagensjuridik.se/2018/08/16-ariga-mathilda-rekordyngst-pa-juristlinjen-ska-studera-i-dubbel-fart
http://www.infotorgjuridik.se/premium/mittijuridiken/reportage/article245813.ece
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1 Tidningen Karriär Kvinnor är i majoritet på både juristutbildningarna och bland 
yngre advokater:  http://www.tidningenkarriar.se 
 

1 Dagens Juridik "Efterfrågan på interimsjurister ökar kraftigt"  
- flygande start för Legal Career:  http://www.dagensjuridik.se 
 

1 Tidningen Karriär Få advokatbyråer har kollektivavtal:  
http://www.tidningenkarriar.se 
 

1 Jusek Jusek vill se snabbspår för poliser:  https://www.jusek.se 
 

1 Riksdagen Upplev riksdagen inifrån – direkt från klassrummet.  
Nu finns ett nytt digitalt stöd för dig som undervisar om 
riksdagens arbete: http://www.riksdagen.se 
 
Den guidade turen börjar här: http://www.riksdagen.se 
 

1 Riksdagen TIPS: Riksdagens webb-sända debatter (t.ex. EU-nämndens 
sammanträden) hittar man här: http://www.riksdagen.se 
 

1 Dagens Juridik "Viktigt med grundmurad förståelse för rättsstaten" - därför vill 
hon se fler jurister i politiken:  http://www.dagensjuridik.se 
 

1 Regeringen Prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet är  
fastställt till 46 500 kronor respektive 47 400 kronor för år 2019:  
https://www.regeringen.se 
 
Läs även här:  https://www.regeringen.se 
 

1 Utbudet TIPS: ”Utbudet” erbjuder filmer som kan vara användbara i 
undervisningen:  https://www.utbudet.se 
 

1 Juridikbutiken TIPS: Lärobok i ”juridisk metod”:  http://www.juridikbutiken.se 
 

1 Bolagsverket TIPS: se webbseminarier om olika företagsfrågor på 
Bolagsverkets hemsida verksamt.se:  https://www.verksamt.se 
 
Läs mer om hemsidan här:   https://www.verksamt.se 
 

http://www.tidningenkarriar.se/karriar/artiklar/2018/6/granskning/granskning-balansen-i-juristbranschen/
http://www.dagensjuridik.se/2018/08/efterfragan-pa-interimsjurister-okar-kraftigt-flygande-start-legal-career
http://www.tidningenkarriar.se/karriar/artiklar/2018/6/granskning/fa-advokatbyraer-har-kollektivavtal/
https://www.jusek.se/Press/Pressmeddelanden/jusek-vill-se-snabbspar-for-poliser/
http://www.riksdagen.se/sv/folj-och-prenumerera/utskick---riksdagen-for-larare/2018/riksdagen-for-larare-2018-09-03/
http://www.riksdagen.se/sv/upplev/
http://www.riksdagen.se/sv/global/sok/?q=webb-tv+&st=1&avd=webbtv&sort=datum&sortorder=desc
http://www.dagensjuridik.se/2018/08/viktigt-med-grundmurad-forstaelse-rattsstaten-darfor-vill-hon-se-fler-jurister-i-politiken
https://www.regeringen.se/artiklar/2018/09/prisbasbelopp-for-2019-faststallt/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/09/regeringen-hojer-prisbasbeloppet-med-1-000-kronor/
https://www.utbudet.se/produkter/samhallskunskap?&cc=Raket1809&utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3
http://www.juridikbutiken.se/sv/produkter/juridisk-metod/praktisk-juridisk-metod-1.html
https://www.verksamt.se/fundera/starta-foretag-dagen/webbseminarium/aldre-webbseminarier?queryterm=Jag+f%C3%B6rst%C3%A5r.+Hem%3B+Fundera%3B+Starta+f%C3%B6retag-webbseminarium%3B+%C3%84ldre%3Cbr%3E+webbseminarier.+%C3%84ldre+webbseminarier.+#dinaffarside
https://www.verksamt.se/om-verksamt


 © Ralf Marek 2018-10-21  Nyhetsbrev 64             Sida 4 av 23                 PRIVATJURIDIK  (Sanoma Utbildning AB) 

1 Lagen.nu TIPS: Rättsdatabasen Lagen.nu har ju nyligen kommit ut i  
ny version. Här finns ju (som tidigare) möjlighet att ta del av 
rättsfall från de olika domstolarna: https://ferenda.lagen.nu 
 
(Det kan vara värt att navigera omkring lite på denna webbplats!) 
 

1 Lawline.se TIPS: Lawlines frågespalter innehåller ofta frågor/svar som kan 
vara av intresse för undervisningen. Här en fråga som gäller 
ansvar vid lokalfester för ungdomar: https://lawline.se 
 

1 Domstolsverket TIPS: Lyssna på Domstolspoddens olika inslag:   
http://www.domstol.se 
 

1 Sveriges Radio Lyssna på radiodokumentären ”Det kriminella systemet”.  
Här del 4/4 ”Medlaren” (länkar till övriga avsnitt):  
https://sverigesradio.se 
 

1 Verksamt.se Skatteskolan podcast tillbaka med ny säsong:   
https://www.verksamt.se. 
 

1 Blendow Group Veckans Juridiks olika inslag hittar man här:  
https://www.bgplay.se 
 

1 Blendow Group Blendow Lexnova byter webbplats:   https://ny.lexnova.se/ 
 

1 Legally Yours Läs nättidningen Legally Yours:   https://www.legallyyours.se/ 
 

1 Advokatsamfundet Nytt nummer (7/2018) av Advokaten:  
https://www.advokatsamfundet.se 
 

1 Dagens Juridik 
 
Uppsala Stadsteater 

En advokats död - en komedi där publiken får agera domare i 
komplext morddrama:   http://www.dagensjuridik.se 
 
Läs mer här:  https://uppsalastadsteater.se 
 

1 Alla Bolag.se Gå från enskild firma till aktiebolag – tänk på det här:  
https://www.allabolag.se 
 

https://ferenda.lagen.nu/dataset/dv
https://lawline.se/answers/regler-kring-lokalfester-for-ungdomar
http://www.domstol.se/Ladda-ner--bestall/Domstolspodden/
https://sverigesradio.se/avsnitt/1142728
https://www.verksamt.se/om-verksamt/nyhetsarkiv/-/journal_content/56_INSTANCE_0LpMHH7zZQ6q/10183/NYHET_SKATTESKOLAN_NY_SASONG?queryterm=Skatteskolan+podcast+tillbaka+med+ny+s%C3%A4song.+Sidan+blev+senast+uppdaterad%3A%3Cbr%3E+2018-10-05+%C3%84ntligen+%C3%A4r+en+ny+s%C3%A4song+av+Skatteskolan+tillbaka
https://www.bgplay.se/kategorier/veckans-juridik
https://ny.lexnova.se/
https://www.legallyyours.se/
https://www.advokatsamfundet.se/Nyhetsarkiv/2018/oktober/nytt-nummer-av-advokaten/
http://www.dagensjuridik.se/2018/10/en-advokats-dod-en-draplig-komedi-dar-publiken-far-agera-domare-i-komplext-morddrama
https://uppsalastadsteater.se/en-advokats-dod/
https://www.allabolag.se/affarskoll/ga-fran-enskild-firma-till-aktiebolag-tank-pa-det-har?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=enskild%20firma%20till%20ab&utm_content=link
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1 Barnombudsmannen ”Max 18” -  Här hittar du samlad statistik om barns  
och ungas levnadsförhållanden i Sverige.  
https://max18.barnombudsmannen.se 
 

2 Journalisten ”Att ta en elev i armen är inte samma sak som att  
släpa eleven”, konstaterar Pressens Opinionsnämnd:   
https://www.journalisten.se 
 

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

2 Tidningen Karriär ”Den som utsatts för mediedrev känner av effekterna länge”: 
http://www.tidningenkarriar.se 
 

2 DO Försäkringskassans webbtjänst var diskriminerande:   
http://www.do.se 
 

2 Myndigheten för 
press radio och tv 

Metoo-inslag i SR, SVT och TV4 fälls:   http://www.mprt.se 
 

2 JO JO kritiserar Arbetsförmedlingen för att man utan samtycke 
lämnade ut sekretesskyddade uppgifter:  http://www.jo.se 
. 

2 JK Läs om upphovsrättsintrång (staten vs en fotograf):  
https://www.jk.se 
 

2 Reklamombuds-
mannen 

Reklamombudsmannen uttalar sig om reklamfilm för 
byggvaruhus: https://reklamombudsmannen.org 
 

2 Sametinget.se TIPS: Webbplats som diskuterar samernas rättigheter:  
https://www.sametinget.se 
 

2 PRV ”Streama lagligt!”:  https://www.prv.se 
 

2 PRV Patent-statistik för 2017:  https://www.prv.se 
 

2 DO Så jobbar DO med tillsyn:   http://www.do.se 
 

https://max18.barnombudsmannen.se/max18-statistik/
https://www.journalisten.se/nyheter/skrev-att-barn-slapades-klandras-av-pon
https://www.datainspektionen.se/vagledningar/oschysst-behandlad-pa-natet/
http://www.tidningenkarriar.se/karriar/artiklar/2018/5/nar-drevet-gar/
http://www.do.se/om-do/pressrum/aktuellt/aktuellt-under-2018/forsakringskassans-webbtjanst-var-diskriminerande/
http://www.mprt.se/sv/nyhetsrum/pressmeddelanden/2018/metoo-inslag-i-sr-svt-och-tv4-falls/
http://www.jo.se/PageFiles/11968/3507-2017.pdf
https://www.jk.se/beslut-och-yttranden/2018/09/9723-17-43/
https://reklamombudsmannen.org/uttalande/hornbach6
https://www.sametinget.se/1054
https://www.prv.se/sv/upphovsratt/streama-lagligt/
https://www.prv.se/sv/om-oss/nyheter/statistikarsbok-2017/
http://www.do.se/om-do/pressrum/aktuellt/aktuellt-under-2018/sa-jobbar-do-med-tillsyn/
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2 Datainspektionen Föreningar och andra medlemsorganisationer får praktiska  
råd av Datainspektionen vad gäller Dataskyddsförordningen:  
https://www.datainspektionen.se 
 

3 Regeringen Utredaren har lämnat över delbetänkandet Kamerabevakning  
i brottsbekämpningen – ett enklare förfarande:   
https://www.regeringen.se 
Utredningen kan hämtas här:  https://www.regeringen.se 
 

3 Infotorg Juridik 
 
Dagens Industri 

Datainspektionen drar nu igång flera större granskningar av olika 
delar av dataskyddsförordningen:  http://www.infotorgjuridik.se 
 
Läs även här:  https://digital.di.se 
 

3 Lindmark Welinder En översikt över de nya reglerna för dataskydd  
– hämta broschyr här: http://www.lwadvokat.se 
 

3 Dagens Juridik "Hundratals personer i Sverige har stridit för IS" - Säpo kräver 
lagändring för signalspaning:   http://www.dagensjuridik.se 
 

3 Advokatsamfundet Utredning vill ge polisen ökad tillgång till uppgifter från 
signalspaning:  https://www.advokatsamfundet.se 
 

3 Regeringen Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning om straff och 
andra sanktioner vid brott mot djur:  https://www.regeringen.se 
 
Läs även här:  https://www.regeringen.se 
 

3 Migrationsverket Läs på Migrationsverkets webbplats om nya ”gymnasielagen”:  
https://www.migrationsverket.se 
 

3 IMM 
 
Transparency 
International 

Kritik mot svensk mutlagstiftning i ny rapport:  
http://www.institutetmotmutor.se 
 
Rapporten kan hämtas här: https://www.transparency.org 
 

3 Regeringen 
 
Lagrådet 

Utökade möjligheter för Skatteverket att bekämpa brott.  
Läs lagrådsremiss: https://www.regeringen.se 
Läs även här: https://www.regeringen.se 
 
Lagrådets yttrande: http://www.lagradet.se 
 

https://www.datainspektionen.se/vagledningar/for-foreningar-och-sma-organisationer/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/08/delbetankandet-kamerabevakning-i-brottsbekampningen--ett-enklare-forfarande-har-i-dag-overlamnats-till-justitie--och-inrikesminister-morgan-johansson/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2018/08/sou-201862/
http://www.infotorgjuridik.se/premium/mittijuridiken/reportage/article245808.ece
https://digital.di.se/artikel/datainspektionen-startar-fler-gdpr-granskningar
http://www.lwadvokat.se/page/7/artID/1841/html/en-oversikt-over-de-nya-reglerna-for-dataskydd.html
http://www.dagensjuridik.se/2018/10/hundratals-personer-i-sverige-har-stridit-signalspaning-allt-viktigare-sapo
https://www.advokatsamfundet.se/Nyhetsarkiv/2018/september/utredning-vill-ge-polisen-okad-tillgang-till-uppgifter-fran-signalspaning/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/08/utreda-skarpta-straff-for-brott-mot-djur/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2018/09/dir.-201894/
https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Uppehallstillstand-for-gymnasiestudier/Nya-gymnasielagen-1-juli-till-30-september.html
http://www.institutetmotmutor.se/news/kritik-mot-svensk-mutlagstiftning-ny-rapport/
https://www.transparency.org/whatwedo/publication/exporting_corruption_2018
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/lagradsremiss/2018/09/utokade-mojligheter-for-skatteverket-att-bekampa-brott/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/09/skarpta-atgarder-mot-skatteundandragande-skatteflykt-och-ekonomisk-brottslighet/
http://www.lagradet.se/yttranden/Utokade%20mojligheter%20for%20Skatteverket%20att%20bekampa%20brott.pdf
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3 Regeringen 
 
Lagrådet 

Åtgärder mot handel med hyreskontrakt.  
Läs lagrådsremiss: https://www.regeringen.se 
Läs även här: https://www.regeringen.se 
 
Lagrådets yttrande: https://www.lagradet.se 
 

3 Regeringen Regeringen föreslår att två nya lagar, lagen om vissa  
kirurgiska ingrepp i könsorganen och lagen om ändring av  
det kön som framgår av folkbokföringen, ska ersätta lagen  
om fastställande av könstillhörighet i vissa fall.  
 
Hämta lagrådsremissen här: https://www.regeringen.se 
Läs även artikel här: https://www.regeringen.se 
 

3 Domstolsverket Domarbloggen: Den nya lagstiftningen om straffrättsligt skydd för 
transpersoner och hur den kom till:   http://www.domarbloggen.se 
 

3 Dagens Juridik "Stötande" om ingen blir ansvarig vid trafikolycka - riksåklagaren 
sågar lag om självkörande bilar:  http://www.dagensjuridik.se 
 

3 Advokatsamfundet Advokatsamfundet avstyrker lagförslag om självkörande bilar:  
https://www.advokatsamfundet.se 
 

3 Regeringen Nya regler för cykeltrafik:  https://www.regeringen.se 
Läs även här: https://www.regeringen.se 
 

3 Skatteverket Från årsskiftet omfattas alla företag av den nya regeln som 
innebär att alla arbetsgivare ska redovisa de utbetalningar och 
skatteavdrag som har gjorts per person varje månad.  
Läs mer här om arbetsgivardeklaration på individnivå:  
https://www.skatteverket.se 
 

3 Dagens Juridik "Nya lagen får inte skicka signaler till utländska ligor om att  
man kan slippa åtal i Sverige":  http://www.dagensjuridik.se 
 

3 Dagens Juridik Diskussion om upphovsrätt: ” Vi är alla vinnare när den 
upphovsrättsliga skutan seglar vidare - med bibehållen skyddstid" 
http://www.dagensjuridik.se 
 

3 Dagens Juridik Regeringskansliet bröt mot upphovsrätten med ”gratis” fotografi - 
kostar staten 29 000 kronor:   http://www.dagensjuridik.se 
 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/lagradsremiss/2018/08/atgarder-mot-handel-med-hyreskontrakt/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/08/regeringen-presenterar-atgarder-mot-handel-med-hyreskontrakt/
https://www.lagradet.se/yttranden/Atgarder%20mot%20handel%20med%20hyreskontrakt.pdf
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/lagradsremiss/2018/08/vissa-kirurgiska-ingrepp-i-konsorganen-och-andring-av-det-kon-som-framgar-av-folkbokforingen/
https://www.regeringen.se/artiklar/2018/08/moderniserad-konstillhorighetslagstiftning-ska-starka-transpersoners-egenmakt/
http://www.domarbloggen.se/sodertorns-tingsratt/den-nya-lagstiftningen-om-straffrattsligt-skydd-for-transpersoner-och-hur-den-kom-till/
http://www.dagensjuridik.se/2018/08/stotande-om-ingen-blir-ansvarig-vid-trafikolycka-riksaklagaren-sagar-lag-om-sjalvkorande-bil
https://www.advokatsamfundet.se/Nyhetsarkiv/2018/september/advokatsamfundet-avstyrker-lagforslag-om-sjalvkorande-bilar/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/08/regelanpassningar-for-cykel/
https://www.regeringen.se/artiklar/2018/06/cykelstrategin--foljs-upp-och-vidareutvecklas/
https://www.skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2018/nyheter/intervjumedpiablankthornroosomarbetsgivardeklarationpaindividniva.5.2cf1b5cd163796a5c8b1a531.html
http://www.dagensjuridik.se/2018/08/nya-lagen-far-inte-skicka-signaler-till-utlandska-ligor-om-att-man-kan-slippa-atal-i-sverige
http://www.dagensjuridik.se/2018/09/vi-ar-alla-vinnare-nar-den-upphovsrattsliga-skutan-seglar-vidare-med-bibehallen-skyddstid
http://www.dagensjuridik.se/2018/09/regeringskansliet-brot-mot-upphovsratten-med-gratis-fotografi-kostar-staten-29-000-kronor
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3 Regeringen Återinförande av direktförverkande i samband med föreläggande 
av ordningsbot:  https://www.regeringen.se 
 

3 Regeringen Regeringen föreslår att lagen om skiljeförfarande moderniseras i 
syfte att skiljeförfarande även fortsättningsvis ska vara en effektiv 
och rättssäker form av tvistlösning:  https://www.regeringen.se 
 

3 Regeringen I en proposition föreslås att det ska införas en ny fordringsklass i 
den svenska förmånsrättsordningen.  https://www.regeringen.se 
 

3 Regeringen Ny utredning - trygghetssystemen ska inte riskera att barnfamiljer 
hamnar i skuld:   https://www.regeringen.se 
 

3 Lagen.nu Ny version av rättsdatabasen Lagen.nu lanserad.  
Läs mer här:  https://lagen.nu    och här:  https://lagen.nu 
 

3 Domstolsverket Domarbloggen: Om grundlagarna:  http://www.domarbloggen.se 
 

4 Dagens Juridik Läs krönika av Stefan Lindskog, före detta justitieråd och 
ordförande för Högsta domstolen:   http://www.dagensjuridik.se 
 

4 Domstolsverket Domarbloggen redovisar domstolens utveckling under senare år:  
http://www.domarbloggen.se 
 

4 Domstolsverket Nytt inlägg på Domarebloggen:  Från advokat till domare – ett 
delvis nytt “mind set”:   http://www.domarbloggen.se 
 

4 Dagens Juridik ”Kan det vara så att när man som domare ska meddela en  
dom, som man vet ska bli friande, är rädd för konsekvenserna  
av det beslutet?” frågar Johan Eriksson i Veckans Juridik:  
http://www.dagensjuridik.se 
 

4 Domstolsverket Går svenska rättegångar till som i amerikanska filmer?  
– Rättsväsendet möter gymnasieelever:   
http://www.vastrahovratten.domstol.se 
 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2018/09/prop.-201718302/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2018/09/prop.-201718257/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2018/09/prop.-201718292/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/09/trygghetssystemen-ska-inte-riskera-att-barnfamiljer-hamnar-i-skuld/
https://lagen.nu/res/sitenews/1536655140
https://lagen.nu/om/index
http://www.domarbloggen.se/sodertorns-tingsratt/grundlagarna/
http://www.dagensjuridik.se/2018/10/att-vara-advokat-i-hogsta-domstolen
http://www.domarbloggen.se/sodertorns-tingsratt/hej-da-sodertorns-tingsratt/
http://www.domarbloggen.se/sodertorns-tingsratt/fran-advokat-till-domare-ett-delvis-nytt-mind-set/
http://www.dagensjuridik.se/2018/10/man-vet-att-man-kommer-att-utsattas-personligt-obehag-advokaten-om-domarnas-okade-utsatthe-0
http://www.vastrahovratten.domstol.se/Om-hovratten-/Nyheter-och-pressmeddelanden/Gar-svenska-rattegangar-till-som-i-amerikanska-fil-mer--Rattsvasendet-moter-gymnasieelever/
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4 Dagens Juridik 
 
Publikt.se 

"Omgivningen måste skyddas" - chefsåklagaren vill  
se ungdomshäkten för de som begår allvarliga brott:   
http://www.dagensjuridik.se 
 
Läs även här:  https://www.publikt.se 
 

4 Advokat Frisk Vad utmärker en "bra" försvarsadvokat?:  
http://advokatfrisk.blogspot.com/ 
 

4 Publikt Okvalificerade tolkar hotar rättssäkerheten:  
https://www.publikt.se 
 

4 Domstolsverket TIPS: Flera nya HFD-referat publicerade:   
http://www.hogstaforvaltningsdomstolen.se 
 

4 Regeringen 
 
Lagrådet 

Lagrådet svarar på regeringens tidigare lagrådsremiss  
om säkerhet i domstolar:  https://www.regeringen.se 
 
Lagrådets svar: http://www.lagradet.se 
 

5 Dagens Juridik Högtryck för gymnasielagen - 4 500 ärenden  
hos Migrationsverket och 4 500 hos domstolarna:  
http://www.dagensjuridik.se 
 

5 Domstolsverket Dom från Migrationsöverdomstolen: Den s.k. gymnasielagen  
får tillämpas:  http://www.kammarrattenistockholm.domstol.se 
 

5 Migrationsverket 
 
 

Efter Migrationsöverdomstolens besked: Migrationsverket 
analyserar domarna:  https://www.migrationsverket.se 
 

5 Dagens Juridik Länsstyrelsens långsamma hantering av djurärenden  
blir kostsam för polisen:  http://www.dagensjuridik.se 
 

5 Transportstyrelsen Myndigheter i riktad insats mot svarta trafikskolor:   
https://www.transportstyrelsen.se 
 

5 Advokatsamfundet Förvaltningsrätten: Telia får inte styra kunders trafik på internet:  
https://www.advokatsamfundet.se 
 

http://www.dagensjuridik.se/2018/10/omgivningen-maste-skyddas-chefsaklagaren-vill-se-ungdomshakten-de-som-begar-allvarliga-brott
https://www.publikt.se/artikel/chefsaklagare-vill-ha-sarskilda-hakten-unga-21811
http://advokatfrisk.blogspot.com/
https://www.publikt.se/artikel/okvalificerade-tolkar-hotar-rattssakerheten-21758
http://www.hogstaforvaltningsdomstolen.se/Om-Hogsta-forvaltningsdomstolen/Nyheter-fran-Hogsta-forvaltningsdomstolen/Flera-nya-HFD-referat-publicerade/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/lagradsremiss/2018/06/starkt-ordning-och-sakerhet-i-domstol/
http://www.lagradet.se/yttranden/Starkt%20ordning%20och%20sakerhet%20i%20domstol.pdf
http://www.dagensjuridik.se/2018/10/hogtryck-gymnasielagen-4-500-arenden-hos-migrationsverket-och-4-500-hos-domstolarna
http://www.kammarrattenistockholm.domstol.se/Om-kammarratten-/Nyheter-och-pressmeddelanden/Dom-fran-Migrationsoverdomstolen-Den-sk-gymnasielagen-far-tillampas/
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2018/2018-09-25-Efter-Migrationsoverdomstolens-besked-Migrationsverket-analyserar-domarna.html
http://www.dagensjuridik.se/2018/10/det-ar-olyckligt-lansstyrelsens-langsamma-hantering-av-djurarenden-blir-kostsam-polisen
https://www.transportstyrelsen.se/sv/Nyhetsarkiv/myndigheter-i-riktad-insats-mot-svarta-trafikskolor/
https://www.advokatsamfundet.se/Nyhetsarkiv/2018/september/forvaltningsratten-telia-far-inte-styra-kunders-trafik-pa-internet/
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5 Svenskt Näringsliv ”Plötsligt får jag inte bruka min egen skog. Jag förstår inte  
hur man kan sätta sig över äganderätten på det här sättet”: 
https://www.svensktnaringsliv.se 
 

5 Allt om Juridik 17-åring lever i ”hederskontext” – ska tvångsvårdas mot sin vilja: 
https://www.alltomjuridik.se 
  

5 Säkerhets- och 
Integritetsskydds-
nämnden 

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden har granskat 
handläggningen av ett tvångsmedelsärende:  
http://www.sakint.se 
 

5 Domstolsverket DN hade rätt att utan samtycke publicera fotografier från en 
Facebook-sida:  http://www.patentochmarknadsoverdomstolen.se 
 

5 Domstoleverket Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling (länkar till domar):  
http://www.hogstaforvaltningsdomstolen.se 
      

5 Domstolsverket Passiv lagring av ett datorprogram, sedan en licens  
upphört, utgjorde inte upphovsrättsintrång:  
http://www.hogstadomstolen.se 
 

6 Svenskar i Världen Nya EU-förordningar på den internationella familjerättens  
område från januari 2019: https://www.sviv.se 
 

6 Regeringen 
 
MFoF 

Regeringen har beslutat om en ny nationell strategi för  
stärkt föräldraskapsstöd:  https://www.regeringen.se 
 
Läs mer här: https://www.regeringen.se 
Läs mer om myndigheten här: http://www.mfof.se/ 
 

6 Skatteverket TIPS: Skatteverket har detaljerad information på sin hemsida 
under ”Rättslig vägledning” bland annat om folkbokföring, 
medborgarskap med mera:  https://www4.skatteverket.se 
 

6 Skatteverket TIPS: Läs om folkbokföringens historia här: 
https://www.skatteverket.se 
 

6 Regeringen Nya regler om faderskap och föräldraskap:   
https://www.regeringen.se 
Läs även här:  https://www.regeringen.se 
 

https://www.svensktnaringsliv.se/regioner/dalarna/efter-ett-ars-kamp-mot-skogsstyrelsen-nu-ger-jag-upp_721898.html
https://www.alltomjuridik.se/nyheter/17-aring-lever-i-hederskontext-ska-tvangsvardas-mot-sin-vilja/
http://www.sakint.se/Dnr-16-2018-Uttalande-med-beslut-Handlaeggningen-i-ett-tvaangsmedelsaerende-vid-City-AaK-i-Sthlm.pdf
http://www.patentochmarknadsoverdomstolen.se/Nyheter--pressmeddelanden/DN-hade-ratt-att-utan-samtycke-publicera-fotografier-fran-en-Facebook-sida/
http://www.hogstaforvaltningsdomstolen.se/Om-Hogsta-forvaltningsdomstolen/Nyheter-fran-Hogsta-forvaltningsdomstolen/Dom-i-mal-om-ratt-att-ta-del-av-allman-handling31/
http://www.hogstadomstolen.se/Om-Hogsta-domstolen/Nyheter-fran-Hogsta-domstolen/Passiv-lagring-av-ett-datorprogram-sedan-en-licens-upphort-utgjorde-inte-upphovsrattsintrang/
https://www.sviv.se/blog/2018/03/nya-eu-forordningar-pa-den-internationella-familjerattens-omrade/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/09/ny-strategi-for-att-stotta-foraldrar-i-foraldraskapet/
https://www.regeringen.se/4a4d8a/contentassets/70815af0b0264fcca80dc7506f09e7ec/uppdrag-om-starkt-samverkan-i-familjerattsliga-arenden.pdf
http://www.mfof.se/
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.9/322217.html
https://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/attvarafolkbokford/folkbokforingenshistoria.4.18e1b10334ebe8bc80003006.html
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/08/nya-regler-om-faderskap-och-foraldraskap/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2018/08/sou-201868/


 © Ralf Marek 2018-10-21  Nyhetsbrev 64             Sida 11 av 23                 PRIVATJURIDIK  (Sanoma Utbildning AB) 

6 Regeringen Regeringen beslutade den 30 augusti 2018 om  
En nationell strategi för ett stärkt föräldraskapsstöd:   
https://www.regeringen.se 
 

6 Regeringen Slutbetänkande av Utredningen om starkare skydd mot 
barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv:   
https://www.regeringen.se 
 

6 Regeringen I en proposition föreslår regeringen skärpta regler för erkännande 
av utländska barnäktenskap:   https://www.regeringen.se 
 

6 Adoptionscentrum Nya adoptionsregler från och med 1 september: 
https://www.adoptionscentrum.se 
 

6 Allt om Juridik Skatteverket förlorar namntvist – ”Money Penny” tillåts som 
namn:   https://www.alltomjuridik.se 
 

6 Rättsmedicinalverket Är du privatperson och vill göra ett faderskapstest?  

https://www.rmv.se 

6 Familjerätt på nätet ”Är vi underhållsskyldiga efter avslutade gymnasiestudier?”  
http://www.socfamratt.se 
 

6 Familjerätt på nätet ”Får mitt barn bestämma själv när han är 12 år?”  
http://socfamratt.se 
 

6 Skilsmässa.com TIPS: en webbplats som bara handlar om skilsmässa: 
http://www.skilsmassa.com/ 
 

6 Dagens Juridik Kritiserar ex-man för att han inte tar ansvar - mamma förlorar 
ensam vårdnad om sonen:   http://www.dagensjuridik.se 
 

6 Dagens Juridik Förlorar mot ex-man - postväxel och fordonsregister bevisar  
inte verkligt ägande av bil:  http://www.dagensjuridik.se 
 

7 Regeringen 2017 års arvsfondsutredning har sett över och analyserat  
vissa frågor som rör Allmänna arvsfondens verksamhet.  
 
Hämta utredningen här:   https://www.regeringen.se 
 

https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2018/09/en-nationell-strategi-for-ett-starkt-foraldraskapsstod/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2018/08/sou-201869/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2018/08/prop.-201718288/
https://www.adoptionscentrum.se/sv/Nyhetsarkiv/nya-adoptionsregler-starker-barnets-ratt/
https://www.alltomjuridik.se/nyheter/skatteverket-forlorar-namntvist-money-penny-tillats-som-namn/?utm_campaign=campaign%20name&utm_medium=email&utm_source=source%20name
https://www.rmv.se/aktuellt/rattsmedicinalverket-gor-faderskaps-eller-moderskapstest-ocksa-till-privatpersoner/
http://www.socfamratt.se/fragor-och-svar/underhallsbidrag/556-aer-vi-underhallsskyldiga-efter-avslutade-gymnasiestudier
http://socfamratt.se/fragor-och-svar/barns-vilja/139-far-mitt-barn-bestamma-sjalv-nar-han-ar-12-ar
http://www.skilsmassa.com/
http://www.dagensjuridik.se/2018/10/kritiserar-ex-man-att-han-inte-tar-ansvar-mamma-forlorar-ensam-vardnad-om-sonen
http://www.dagensjuridik.se/2018/08/forlorar-mot-ex-man-postvaxel-och-fordonsregister-bevisar-inte-verkligt-agande-av-bil
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2018/09/sou-201870/
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7 Dagens Juridik "Namnen liknade varandra" - läkare utfärdade dödsbevis  
för levande patient:  http://www.dagensjuridik.se 
 

7 Socialstyrelsen Rekordmånga anmälde sig som donatorer:   
http://www.socialstyrelsen.se 
 
Läs även här:  http://www.socialstyrelsen.se 
 

7 Dagens Juridik Barnbarn vann arvstvist mot morbror - miljonbelopp ska 
återbetalas till dödsbo:  http://www.dagensjuridik.se 
 

7 Kvartal 
 

”Johanna Möller borde inte få ärva sin mor”:   https://kvartal.se 

8 Lindmark Welinder ”Kan man lova och sedan ta tillbaka?” http://www.lwadvokat.se 
 

8 Lawline Rätt till bytesrätt om köpet har ingåtts av omyndig vid  
samtycke från vårdnadshavare?    https://lawline.se 
 
TIPS: Glöm inte bort denna webbplats – där finns en hel del som 
kan vara användbart i undervisningen! 
 

8 Alla Bolag Kolla upp vem du anlitar!  (annons) 
https://www.allabolag.se 
 

8 Lindmark Welinder Var försiktig med dina emojis så att de inte leder dig till domstol ! 
http://www.lwadvokat.se 
 

9 Konsumentverket 
 
Konsumenternas 

Nu ändras reglerna för telefonförsäljning:  
https://www.konsumentverket.se 
 
Läs även här: https://www.konsumenternas.se 
 

9 Konsumentverket Konsumentverket lanserar nu en ny Lektionsbank som  
innehåller färdiga lektioner:   https://www.konsumentverket.se 
Här adressen till webbplatsen:  https://www.konsumentverket.se 
 

9 Konsumentverket Företaget Seniortelefoni döms för vilseledande försäljning: 
https://www.konsumentverket.se 
 
Domen kan hämtas här:   https://www.konsumentverket.se 
 

http://www.dagensjuridik.se/2018/08/namnen-liknade-varandra-lakare-utfardade-dodsbevis-levande-patient
http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2018/rekordmangaanmaldesigsomorgandonatorer
http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2018/behovetavorgan-ochvavnadsdonatorerfortsattstortisverige
http://www.dagensjuridik.se/2018/08/barnbarn-vann-arvstvist-mot-morbror-miljonbelopp-ska-aterbetalas-till-dodsbo
https://kvartal.se/artiklar/johanna-moller-borde-inte-fa-arva-sin-mor/
http://www.lwadvokat.se/page/7/artID/1810/html/kan-man-lova-och-sedan-ta-tillbaka.html
https://lawline.se/answers/ratt-till-bytesratt-om-kopet-har-ingatts-av-omyndig-vid-samtycke-fran-vardnadshavare
https://www.allabolag.se/affarskoll/kolla-upp-vem-du-anlitar
http://www.lwadvokat.se/page/7/artID/1820/html/var-forsiktig-med-dina-emojis-sa-att-de-inte-leder-dig-till-domstol.html
https://www.konsumentverket.se/aktuella-konsumentproblem/nyheter-och-pressmeddelanden/nyheter/2018/nu-andras-reglerna-for-telefonforsaljning/
https://www.konsumenternas.se/aktuellt/skriftlighetskrav-vid-telefonforsaljning
https://www.konsumentverket.se/aktuella-konsumentproblem/nyheter-och-pressmeddelanden/nyheter/2018/ny-bank-fylld-med-lektionsmaterial-for-den-som-undervisar-om-konsumentfragor/
https://www.konsumentverket.se/for-larare/lektionsbanken/
https://www.konsumentverket.se/aktuella-konsumentproblem/nyheter-och-pressmeddelanden/pressmeddelanden/2018/seniortelefoni-doms-for-vilseledande-forsaljning/
https://www.konsumentverket.se/aktuella-konsumentproblem/mal-domar-och-forelagganden2/domar/domar-2018/dom-i-malet-ko-seniortelefoni-sverige-ab/
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9 Konsumentverket ”Reklamera mera!”  - säger KO:  https://www.konsumentverket.se 
 

9 Konsumentverket Dom mot företagare med egen trafiksajt:   
https://www.konsumentverket.se 
 

9 ARN TIPS: ARN:s senaste ”vägledande beslut”  
hittar man här:  https://www.arn.se 
 

10 Hyresgästföreningen Läs här om årets hyresförhandlingar: 
https://www.hyresgastforeningen.se 
 

10 Dagens Juridik Regler för hur hyra ska beräknas och skiljenämnd  
vid hyreshöjningar - lagförslag för hyresrätter:  
http://www.dagensjuridik.se 
 

10 Regeringen Regeringen ger Boverket i uppdrag att ta fram ett förslag på  
hur informationen kring privatbostadsuthyrning och uthyrning  
av hyresbostäder i andra hand kan utvecklas: 
https://www.regeringen.se 
 

10 Regeringen 
 
Lagrådet 

Regeringen presenterar åtgärder mot handel  
med hyreskontrakt: https://www.regeringen.se 
 
Hämta lagrådsremissen här: https://www.regeringen.se 
Lagrådets yttrande: http://www.lagradet.se 
 

10 Dagens Juridik "Viktigt att enkelt få tillgång till information" 
 - reglerna om andrahandsuthyrning ska förtydligas:   
http://www.dagensjuridik.se 
 

10 Hem & Hyra Din partner får en stroke. Men hyran och räkningarna ska 
betalas. Vilket skydd finns?  https://www.hemhyra.se 
 

10 Hem & Hyra Studenter slapp betala tillbaka hyra:  https://www.hemhyra.se 
 

10 Allt om Juridik Student kunde inte bevisa studier  
– blir av med studentlägenhet:   https://www.alltomjuridik.se 
  

https://www.konsumentverket.se/aktuella-konsumentproblem/ko-har-ordet/2018/ko-har-ordet-reklamera-mera--bade-for-planboken-och-miljon/
https://www.konsumentverket.se/aktuella-konsumentproblem/nyheter-och-pressmeddelanden/nyheter/2018/dom-mot-foretagare-med-egen-trafiksajt/
https://www.arn.se/om-arn/vagledande-beslut/
https://www.hyresgastforeningen.se/aktuellt/nyheter/00/11/nyheter-2018/hyresforhandlingar-2019/
http://www.dagensjuridik.se/2018/08/regler-hur-hyra-ska-beraknas-och-skiljenamnd-vid-hyreshojningar-lagforslag-hyresratter
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/08/informationen-kring-andrahandsuthyrning-ska-bli-battre/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/08/regeringen-presenterar-atgarder-mot-handel-med-hyreskontrakt/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/lagradsremiss/2018/08/atgarder-mot-handel-med-hyreskontrakt/
http://www.lagradet.se/yttranden/Atgarder%20mot%20handel%20med%20hyreskontrakt.pdf
http://www.dagensjuridik.se/2018/09/viktigt-att-enkelt-fa-tillgang-till-information-reglerna-om-andrahandsuthyrning-ska-fortydli
https://www.hemhyra.se/tips-rad/om-din-partner-blir-sjuk-och-du-vill-bo-kvar/
https://www.hemhyra.se/nyheter/studenter-slapp-betala-tillbaka-hyra/
https://www.alltomjuridik.se/nyheter/student-kunde-inte-bevisa-studier-blir-av-med-studentlagenhet/?utm_campaign=campaign%20name&utm_medium=email&utm_source=source%20name
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10 Hyresgästföreningen Bostadsbrist leder till vräkningar:  
https://www.hyresgastforeningen.se 
 

10 Barnombudsmannen ”Inget barn ska vräkas till hemlöshet”:   
https://www.barnombudsmannen.se 
 

10 KFM Trendbrott: Fler barn berörs av vräkning igen:   
https://www.kronofogden.se 
 

10 Dagens Juridik "Tyst överenskommelse" tillräckligt för dold samäganderätt  
till fd sambos fastighet:   http://www.dagensjuridik.se 
 

10 Dagens Juridik "Påkostat och renoverat boende" förpliktigar - säljare av 
bostadsrätt förlorar mot köpare:  http://www.dagensjuridik.se 
 

10 Allt om Juridik Felaktigt avlopp ger rätt till prisavdrag – trots att lägenheten 
såldes i ”befintligt skick”:  https://www.alltomjuridik.se 
 

10 Lantmäteriet Läs om hur man hanterar pantbrev:  https://www.lantmateriet.se 
 

11 Svenska 
Bankföreningen 

Ny rapport: Bolånemarknaden i Sverige kan hämtas här: 
https://www.swedishbankers.se 
 

12 Dagens Juridik 
 
KFM 

"Historiska" rekordnivåer för skuldsanering  
- Kronofogden begär ökat anslag:  http://www.dagensjuridik.se 
 
Läs även här: https://www.kronofogden.se 
 

12 Dagens Juridik Om internationell insolvensrätt:   http://www.dagensjuridik.se 
 

12 KFM TIPS: Forskare vid Kronofogden publicerar korta nyhetsbrev  
om olika forskningsområden: https://www.kronofogden.se 
 

12 Svenska 
Bankföreningen 

Tips om banksäkerhet: https://www.swedishbankers.se 
 

12 Konsumenternas Ny information om mobilbetalningar:  
https://www.konsumenternas.se 
 

https://www.hyresgastforeningen.se/aktuellt/nyheter/00/11/nyheter-2018/bostadsbrist-leder-till-vrakningar/
https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/i-media/nyheter/2018/inget-barn-ska-vrakas-till-hemloshet/
https://www.kronofogden.se/75531.html
http://www.dagensjuridik.se/2018/09/tyst-overenskommelse-tillrackligt-dold-samaganderatt-till-fd-sambos-fastighet
http://www.dagensjuridik.se/2018/10/pakostat-och-renoverat-boende-forpliktigar-saljare-av-bostadsratt-forlorar-mot-kopare
https://www.alltomjuridik.se/nyheter/felaktigt-avlopp-ger-ratt-till-prisavdrag-trots-att-lagenheten-saldes-i-befintligt-skick/
https://www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/Hantera-pantbrev/
https://www.swedishbankers.se/media/3905/1809_bolaanemarknad-2018.pdf?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3
http://www.dagensjuridik.se/2018/08/historiska-rekordnivaer-skuldsanering-kronofogden-begar-okat-anslag
https://www.kronofogden.se/75017.html
http://www.dagensjuridik.se/2018/09/den-skuldsatta-damen-och-globaliseringens-betydelse-svensk-insolvensratt
https://www.kronofogden.se/Forskningnyhetsbrev.html
https://www.swedishbankers.se/foer-bankkunder/banksaekerhet/banksaekerhet/
https://www.konsumenternas.se/aktuellt/ny-information-om-mobilbetalningar
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13 Brottsoffer-
myndigheten 

”Vad ska jag begära i skadestånd?”  
https://www.brottsoffermyndigheten.se 
 

13 Dagens Juridik HD prövar mångmiljonskadestånd - Maria Wern-film  
spreds på piratsajter:  http://www.dagensjuridik.se 
 

13 Allt om Juridik Tävlingsarrangör tvingas betala miljonskadestånd  
för förolyckad travhäst:   https://www.alltomjuridik.se 
 

13 Dagens Juridik Friad förlorar mot staten i HD - skadestånd för frihetsberövande 
preskriberas successivt:  http://www.dagensjuridik.se 
 

13 JK Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till att 
polismyndigheten gripit fel person m.m.  https://www.jk.se 
 

13 Altinget Skolverket och tre kommuner stäms av organisation:  
https://www.altinget.se 
 

13 Konsumenternas Den 1 oktober 2018 träder lagen om försäkringsdistribution  
i kraft. Då gäller nya regler för dem som säljer 
försäkringsprodukter:  https://www.konsumenternas.se 
 

13 Konsumenternas Vilka försäkringar behöver du som student?  
https://www.konsumenternas.se 
 

13 Konsumenternas Kontrollera hemförsäkringens maxbelopp för din  
cykel eller elcykel:  https://www.konsumenternas.se 
 

13 Dagens Juridik Vinner mot försäkringsbolag om elva års sjukersättning  
- otydliga villkor bolagets fel:   http://www.dagensjuridik.se 
 

13 Allt om Juridik ”Inte bevisat att utmattning beror på arbetsplatsmobbning” 
 – Försäkringskassan vinner mot sjukskriven:  
https://www.alltomjuridik.se 
 

14 AFA Försäkring Ny rapport om unga i arbetslivet:  https://www.afaforsakring.se 
 

https://www.brottsoffermyndigheten.se/ersattning/skadestand/vad-ska-jag-begara-i-skadestand
http://www.dagensjuridik.se/2018/08/hd-provar-mangmiljonskadestand-maria-wern-film-spreds-pa-piratsajter
https://www.alltomjuridik.se/nyheter/tavlingsarrangor-tvingas-betala-miljonskadestand-for-forolyckad-travhast/?utm_campaign=campaign%20name&utm_medium=email&utm_source=source%20name
http://www.dagensjuridik.se/2018/10/friad-forlorar-mot-staten-i-hd-skadestand-frihetsberovande-preskriberas-successivt
https://www.jk.se/beslut-och-yttranden/2018/09/3391-18-43/
https://www.altinget.se/artikel/skolverket-och-tre-kommuner-stams-av-organisation?ref=newsletter&refid=2768&SNSubscribed=true&utm_source=nyhedsbrev&utm_medium=e-mail&utm_campaign=altingetse
https://www.konsumenternas.se/aktuellt/starkare-konsumentskydd-for-dig-som-koper-forsakringsprodukter
https://www.konsumenternas.se/aktuellt/vilka-forsakringar-behover-du-som-student2
https://www.konsumenternas.se/aktuellt/kontrollera-maxbeloppet-for-din-cykel-eller-elcykel
http://www.dagensjuridik.se/2018/10/vinner-mot-forsakringsbolag-om-elva-ars-sjukersattning-otydliga-villkor-bolagets-fel
https://www.alltomjuridik.se/nyheter/inte-bevisat-att-utmattning-beror-pa-arbetsplatsmobbning-forsakringskassan-vinner-mot-sjukskriven/
https://www.afaforsakring.se/nyhetsrum/pressmeddelanden/2018/10/ny-rapport-om-unga-i-arbetslivet/
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14 Working In Sweden Ny webbplats för den som vill veta hur det är  
att arbeta i Sverige:  https://workinginsweden.se 
 

14 Verksamt.se Läs om olika anställningsformer:  https://www.verksamt.se 
 

14 Timbro Läs debattartikel: Det är tillsvidare-anställningarna  
som är problemet:   https://timbro.se 
 

14 Alla Bolag TIPS om egenanställning här: https://www.allabolag.se 
 

14 Allabolag ”Jobba mindre är det nya hållbara”:  https://www.allabolag.se 
 

14 Lag & Avtal Kan jag avsluta mitt vikariat i förtid?:  https://www.lag-avtal.se 
 

14 Arbetet.se 
 

Ratio: Så används LAS vid uppsägningar:  https://arbetet.se 
 

14 Svenskt Näringsliv 
 
TCO 

”Parterna får gärna föreslå ändringar i LAS”:  
https://www.svensktnaringsliv.se 
 
Läs även här: https://www.tco.se 
 

14 Allabolag.se ”Är outsourcing av lönehanteringen något för ditt företag?”  
https://www.allabolag.se 
  

14 Lag & Avtal 
 
Arbetet.se 
 

Thorwaldsson till Löfven: ”Låt parterna råda över arbetsrätten”:  
https://www.lag-avtal.se 
 
Läs även här: https://arbetet.se 
 

14 LO-TCO Rättsskydd Läs Nyhetsbrev nr 3/2018 från LO-TCO Rättsskydd:  
http://news.cision.com 
 

14 Lag & Avtal Läs om risker med skiljeförfarande inom arbetsrätten: 
https://www.lag-avtal.se 
 

14 DO DO granskar bygg- och anläggningsbranschen:   
http://www.do.se 
 

https://workinginsweden.se/sv/
https://www.verksamt.se/driva/anstalla/nar-du-ska-anstalla/anstallningsformer
https://timbro.se/smedjan/det-ar-tillsvidareanstallningarna-som-ar-problemet/?mc_cid=c8919ea9f4&mc_eid=17b5558e28
https://www.allabolag.se/affarskoll/sa-kan-du-fakturera-medan-du-funderar-pa-att-starta-eget-2?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=egenforetagare
https://www.allabolag.se/affarskoll/jobba-mindre-ar-det-nya-hallbara?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=jobba%20mindre
https://www.lag-avtal.se/arbetsratt/kan-jag-avsluta-mitt-vikariat-i-fortid-6935069
https://arbetet.se/2018/10/16/ratio-sa-anvands-las-vid-uppsagningar/
https://www.svensktnaringsliv.se/tips_nfsn/tung-socialdemokrat-parterna-far-garna-foresla-andringar-i-las_721893.html
https://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/samuel-engblom/arbetsrattsliga-problem-loses-bast-av-sjalvstandiga-parter/
https://www.allabolag.se/affarskoll/ar-outsourcing-av-lonehanteringen-nagot-for-ditt-foretag?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=outsourca%20lon
https://www.lag-avtal.se/arbetsratt/thorwaldsson-till-lofven-lat-parterna-rada-over-arbetsratten-6935440
https://arbetet.se/2018/10/16/los-svar-till-lofven-vi-viker-inte-ner-oss-om-arbetsratten/
http://news.cision.com/se/lo-tco-rattsskydd-ab/r/nyhetsbrev-nr-3-2018,c2634933
https://www.lag-avtal.se/arbetsratt/de-loser-tvister-i-hemliga-rum-6930485?source=carma&utm_campaign=642671_LA_allm%C3%A4nna_181002&utm_medium=email&utm_source=Master+list-All_Users&utm_custom%5bcm%5d=302766226,33270&
http://www.do.se/om-do/pressrum/aktuellt/aktuellt-under-2018/do-granskar-bygg--och-anlaggningsbranschen/
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14 Regeringen Samverkan mot fusk och kriminalitet i byggbranschen:  
https://www.regeringen.se 
 

14 DO Kommuner och landsting brister i rutiner och riktlinjer  
gällande trakasserier:  http://www.do.se 
 

14 Regeringen Höga förväntningar på den nya myndigheten för 
arbetsmiljökunskap:  https://www.regeringen.se 
 

14 Dagens Juridik 
 
AD 
 
Lag & Avtal 
 
Fokus 
 
DO 

Avbruten anställningsintervju var diskriminering - arbetsgivare 
kan inte kräva handskakning:  http://www.dagensjuridik.se 
 
Arbetsdomstolens dom kan laddas ned här: 
http://www.arbetsdomstolen.se 
 
Läs även här:  https://www.lag-avtal.se 
och debattartikel här: https://www.fokus.se 
 
samt här:  http://www.do.se 
 

14 Lag & Avtal Almega vill se över lagen efter handskakningsdom:   
https://www.lag-avtal.se 
 
Läs även här:   https://www.lag-avtal.se 
 

14 Lag & Avtal ”Gäller inte påskrivna anställningsavtal?” https://www.lag-avtal.se 
 

14 Lag & Avtal ”När får vi säga upp en anställd som fortsätter att  
göra allvarliga fel?”   https://www.lag-avtal.se 
 

14 Allt om Juridik 
 
Dagens Juridik 

Kvinna uppsagd efter fem års sjukskrivning:   
https://www.alltomjuridik.se 
 
Läs även här:  http://www.dagensjuridik.se 
 

14 Dagens Juridik "AD:s beviskrav för avsked efter brottsligt beteende alltför  
höga - försvårar för arbetsgivarna":  http://www.dagensjuridik.se 
 

14 Lag & Avtal Avskedad för grillköp - stämmer Peab på 200 000:  
https://www.lag-avtal.se 
 

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/09/samverkan-mot-fusk-och-kriminalitet-i-byggbranschen/
http://www.do.se/om-do/pressrum/aktuellt/aktuellt-under-2018/kommuner-och-landsting-brister-i-rutiner-och-riktlinjer-gallande-trakasserier/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/08/hoga-forvantningar-pa-nystartade-myndigheten-for-arbetsmiljokunskap/
http://www.dagensjuridik.se/2018/08/avbruten-anstallningsintervju-var-diskriminering-arbetsgivare-kan-inte-krava-handskakning
http://www.arbetsdomstolen.se/upload/pdf/2018/51-18.pdf
https://www.lag-avtal.se/arbetsdomstolen/vagrade-skaka-hand-far-ratt-i-ad-6926097
https://www.fokus.se/2018/08/har-har-du-kardan/
http://www.do.se/om-do/pressrum/aktuellt/aktuellt-under-2018/diskriminering-att-krava-halsning-genom-handskakning/
https://www.lag-avtal.se/arbetsdomstolen/almega-vill-se-over-lagen-efter-handskakningsdom-6928815?source=carma&utm_campaign=633054_LA_allm%C3%A4nna_180904&utm_medium=email&utm_source=Master+list-All_Users&utm_custom%5bcm%5d=302766226,33270&
https://www.lag-avtal.se/arbetsdomstolen/hatbrev-till-ad-efter-handskakningsdom-6928323
https://www.lag-avtal.se/fraga-experten/galler-inte-det-paskrivna-avtalet-6926466?source=carma&utm_campaign=630436_LA_allm%C3%A4nna_180828_&utm_medium=email&utm_source=Master+list-All_Users&utm_custom%5bcm%5d=302766226,33270&
https://www.lag-avtal.se/fraga-experten/nar-far-vi-saga-upp-en-anstalld-som-fortsatter-att-gora-allvarliga-fel-6919863?source=carma&utm_campaign=623832_LA_allm%C3%A4nna_180807&utm_medium=email&utm_source=Master+list-All_Users&utm_custom%5bcm%5d=302766226,33270&
https://www.alltomjuridik.se/nyheter/kvinna-uppsagd-efter-fem-ars-sjukskrivning-nu-far-arbetsgivaren-ratt-i-arbetsdomstolen/?utm_campaign=campaign%20name&utm_medium=email&utm_source=source%20name
http://www.dagensjuridik.se/2018/09/ratt-saga-upp-kvinna-efter-ar-av-sjukskrivning-arbetsgivare-vinner-i-arbetsdomstolen
http://www.dagensjuridik.se/2018/10/ads-beviskrav-avsked-efter-brottsligt-beteende-alltfor-hoga-forsvarar-arbetsgivarna
https://www.lag-avtal.se/arbetsdomstolen/avskedad-for-grillkop-stammer-peab-pa-200-000-6935724
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14 Lag & Avtal ”Missat prov – kan jag sägas upp?”  https://www.lag-avtal.se 
 

14 IMM ”Brist på tillit och arbetsmoral bland de anställda är  
en av de mest markanta konsekvenserna av korruption.” 
Läs här:  http://www.mynewsdesk.com 
 

14 Lag & Avtal AD häver förbud mot att värva spelutvecklare:  
https://www.lag-avtal.se 
 

14 LO-TCO Rättsskydd Sjukpenning kan medges även vid oregelbunden arbetstid:  
http://news.cision.com 
 

14 Lawline ”Kan jag få sjuklön som pensionär och timanställd?”  
https://lawline.se 
 
TIPS: Glöm inte bort denna webbplats  
– där finns en hel del som kan vara användbart i undervisningen! 

15 SCB 70 000 unga får rösta för första gången i Europaparlamentsvalet:  
https://www.scb.se 
 

15 Riksdagen Öppet sammanträde i EU-nämnden (webb-tv):   
http://www.riksdagen.se 
 

15 Riksdagen ”EU-förslag om konsumenträtt går för långt”:   
http://www.riksdagen.se 
 

15 Dagens Juridik Svenska gränskontroller undermåliga - skarp kritik mot Sverige  
i opublicerad Schengenrapport:   http://www.dagensjuridik.se 
 

15 Stockholms 
Universitet 

Läs senaste nyhetsbrev om EU och arbetsrätt: 
http://arbetsratt.juridicum.su.se 
 

15 Domstolsverket Domstolsverkets nyhetsbrev om EU-rätt (nr 7 / 2018): 
http://www.domstol.se 
 

15 Kommerskollegium Diskriminering av kunder kan ge böter enligt nya  
EU-regler om geoblockering:   https://www.kommers.se 
 

https://www.lag-avtal.se/fraga-experten/missat-prov-kan-jag-sagas-upp-6552218
http://www.mynewsdesk.com/se/imm/news/interna-foertroendeskador-av-korruption-ofta-underskattade-322973
https://www.lag-avtal.se/arbetsdomstolen/ad-haver-forbud-mot-att-varva-spelutvecklare-6934310?source=carma&utm_custom%5bcm%5d=302766226,33270&
http://news.cision.com/se/lo-tco-rattsskydd-ab/r/sjukpenning-kan-medges-aven-vid-oregelbunden-arbetstid,c2638754
https://lawline.se/answers/kan-jag-fa-sjuklon-som-pensionar
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/demokrati/allmanna-val/europaparlamentsval-valresultat/pong/statistiknyhet/europaparlamentsval-2019-preliminart-rostberattigade/
http://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/oppet-samrad/oppet-sammantrade-i-eu-namnden_H5C220180919os1
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/utlatande/subsidiaritetsprovning-av-kommissionens-forslag_H501CU33
http://www.dagensjuridik.se/2018/09/svenska-granskontroller-undermaliga-skarp-kritik-mot-sverige-i-opublicerad-schengenrapport
http://arbetsratt.juridicum.su.se/euarb/18-03/
http://www.domstol.se/upload/Lokala_webbplatser/Domstolsverket/Juridiska%20avdelningen/NYHETSBREV%20OM%20EU-R%c3%84TT/Nyhetsbrev%20om%20EU-r%c3%a4tt%207%202018.pdf
https://www.kommers.se/nyheter/Forcerade-nyheter/Diskriminering-av-kunder-kan-ge-boter-enligt-nya-lagen-om-geoblockering/
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15 Sieps Den 7 mars 2018 anordnade Sieps ett seminarium  
om korruption i EU:s länder och regioner.  
Läs ett kort referat av seminariet. http://www.sieps.se 
 

15 Domstolsverket Migrationsdomstolen i Göteborg hämtar in ett förhandsavgörande 
från EU-domstolen om den s.k. gymnasielagens förenlighet med 
EU-rätten:  http://www.forvaltningsrattenigoteborg.domstol.se 
 

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

15 STIM 
 
Sveriges 
Konsumenter 

”Modernisering av upphovsrätten innebär ökad transparens  
och schysstare avtal för musikskapare”:  https://www.stim.se 
 
Läs även här: https://www.stim.se 
och här: http://www.sverigeskonsumenter.se 
 

15 Jordbruksverket Nytt handelsavtal mellan EU och Norge ger lägre tullar:  
http://www.jordbruksverket.se 
 

16 Domstolsverket 
 
Journalisten 

Dom i mål angående yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp:   
http://www.orebrotingsratt.domstol.se 
 
Läs även här: https://www.journalisten.se 
 

16 Domstolsverket Åtal om hets mot folkgrupp och våldsamt upplopp:  
http://www.goteborgstingsratt.domstol.se 
 

16 Metro 
 
Expressen 
 
Riksåklagaren 

Kvinna åtalad – stoppade utvisning på flygplan:  
https://www.metro.se 
 
Läs även här:   https://www.expressen.se 
Och här:  https://www.aklagare.se 
 

16 Riksåklagaren Man åtalad för en stor mängd sexbrott på internet:  
https://www.aklagare.se 
 

16 Domstolsverket Även hovrätten dömer fotbollsspelaren i Malmö  
till fängelse för våldtäkt mot barn:   
http://www.hovrattenskaneblekinge.domstol.se 
 

http://www.sieps.se/publikationer/2018/sieps-sammanfattar-korruption-i-eu/
http://www.forvaltningsrattenigoteborg.domstol.se/Om-forvaltningsratten/Nyheter-och-pressmeddelanden/xx/
https://www.stim.se/sv/nyheter/sant-och-falskt-om-copyrightdirektivet
https://www.stim.se/sv/nyheter/modernisering-av-upphovsratten-innebar-okad-transparens-och-schysstare-avtal-musikskapare
https://www.stim.se/sv/nyheter/kompromiss-om-copyrightdirektivet-delseger-musikskapare
http://www.sverigeskonsumenter.se/nyheter-press/senaste-nytt/eus-upphovsrattsreform-kan-sla-hart-mot-konsumenter/
http://www.jordbruksverket.se/omjordbruksverket/pressochmedia/nyhetsrum.4.4e9a8c7a160cb216910c6a37.html#/pressreleases/nytt-avtal-med-norge-ger-saenkta-tullar-2727296
http://www.orebrotingsratt.domstol.se/Om-tingsratten/Nyheter-och-pressmeddelanden/Dom-i-mal-angaende-yttrandefrihetsbrottet-hets-mot-folkgrupp/
https://www.journalisten.se/nyheter/nazistsajts-utgivare-doms-61-fall-av-hets-mot-folkgrupp
http://www.goteborgstingsratt.domstol.se/Om-tingsratten/Nyheter-och-pressmeddelanden/Atal-om-hets-mot-folkgrupp-och-valdsamt-upplopp/
https://www.metro.se/artikel/kvinna-%C3%A5talad-stoppade-utvisning-p%C3%A5-flygplan
https://www.expressen.se/gt/elin-ersson-21-stoppade-flygplan-kommer-atalas-/
https://www.aklagare.se/nyheter-press/pressmeddelanden/?newsId=56D6482DF8C0D99C
https://www.aklagare.se/nyheter-press/pressmeddelanden/?newsId=FD0749FF63CB7961
http://www.hovrattenskaneblekinge.domstol.se/Om-hovratten/Nyheter-och-pressmeddelanden/Aven-hovratten-domer-fotbollsspelaren-i-Malmo-till-fangelse-for-valdtakt-mot-barn-/
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16 Dagens Juridik Inget uppsåt till sexuellt ofredande med skickad penisbild - 
hovrätten friar 27-årig man:   http://www.dagensjuridik.se 
 

16 Riksåklagaren Man åtalad för en stor mängd sexbrott på internet:   
https://www.aklagare.se 
 

16 Dagens Juridik Kvinnan i det uppmärksammade så kallade "Fittjafallet"  
drar tillbaka sitt överklagande till hovrätten:  
http://www.dagensjuridik.se 
 

16 Dagens Juridik 
 
Domstolsverket 

Kulturprofilen döms till två års fängelse för våldtäkt: 
http://www.dagensjuridik.se 
  
Läs även här: http://www.stockholmstingsratt.se 
 

16 Lag & Avtal Stäms för förtal efter sexanklagelser mot lärare:  
https://www.lag-avtal.se 
 

16 Rättighetsalliansen Låga straff för filmpirater:  http://www.rattighetsalliansen.se 
 

16 Riksåklagaren Tillslag mot piratnätverk i Norrköping:   https://www.aklagare.se 
 

16 Kustbevakningen Smugglare fast med 1,5 miljoner cigaretter i fritidsbåt:  
https://www.kustbevakningen.se 
 

16 Regeringen Utökade möjligheter för Skatteverket att bedriva viss 
brottsbekämpande verksamhet:   https://www.regeringen.se 
 
Läs även här:   https://www.regeringen.se 
 

16 Domstolsverket Nytt inlägg på Domarbloggen:    
Flyktingspionage – vad är det?:  http://www.domarbloggen.se 
 

16 På Kryss Inget brott bakom nödraketbrand:  http://pakryss.se 
 

16 Domstolsverket Föräldrar döms för fusk med sonens assistans:   
http://www.malmotingsratt.domstol.se 
 

http://www.dagensjuridik.se/2018/09/inget-uppsat-till-sexuellt-ofredande-med-skickad-penisbild-hovratten-friar-27-arig-man
https://www.aklagare.se/nyheter-press/pressmeddelanden/?newsId=FD0749FF63CB7961
http://www.dagensjuridik.se/2018/10/hon-klarar-inte-en-frikannande-dom-till-drar-tillbaka-overklagandet-i-fittjafallet
http://www.dagensjuridik.se/2018/10/han-har-varit-likgiltig-kulturprofilen-doms-till-tva-ars-fangelse-valdtakt
http://www.stockholmstingsratt.se/Om-tingsratten/Nyheter-och-pressmeddelanden/Stockholms-tingsratt-domer-den-person-som-i-media-benamns-Kulturprofilen-for-valdtakt-till-fangelse-i-tva-ar-/
https://www.lag-avtal.se/arbetsratt/stams-for-fortal-efter-sexanklagelser-mot-larare-6935553?source=carma&utm_custom%5bcm%5d=302766226,33270&
http://www.rattighetsalliansen.se/nyhet/137
https://www.aklagare.se/nyheter-press/pressmeddelanden/?newsId=B287B0402276892F
https://www.kustbevakningen.se/granslos-samverkan/nyhetsarkiv/smugglare-fast-med-15-miljoner-cigaretter-i-fritidsbat/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/12/forslag-om-utokade-mojligheter-for-skatteverket-att-bedriva-viss-brottsbekampande-verksamhet/
https://www.regeringen.se/artiklar/2016/04/regeringens-10-atgarder-for-att-motverka-skatteflykt-skatteundandragande-och-penningtvatt/
http://www.domarbloggen.se/sodertorns-tingsratt/flyktingspionage-vad-ar-det/
http://pakryss.se/inget-brott-bakom-nodraketbrand/
http://www.malmotingsratt.domstol.se/Om-tingsratten/Nyheter-och-pressmeddelanden/Foraldrar-doms-for-fusk-med-sonens-assistans-/
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16 Svensk Juristtidning TIPS: Vad är terroristbrott? Läs artikel i SvJT: https://svjt.se 
 

16 Riksåklagaren Riksåklagaren har utfärdat nya föreskrifter för ordningsbrott: 
https://svenskforfattningssamling.se 
 

16 Kvartal ”Det finns goda skäl för lagstiftaren att överväga en  
helt ny brottsrubricering” – läs debattartikel:  https://kvartal.se 
 

16 Domstolsverket Domarbloggen:  ”Fentanylmålet - ett på flera sätt speciellt mål”:  
http://www.domarbloggen.se 
 

16 Allt om Juridik Dyr nota för grillkväll – bröt mot eldningsförbud:  
https://www.alltomjuridik.se 
 

16 Domstolsverket Gränsdragningen mellan rån av normalgraden och grovt rån:  
http://www.hogstadomstolen.se 
 

16 Domstolsverket Hovrätten meddelar dom i mutmål:  http://www.svea.se 
 

16 SÄPO ”Signalspaning avgörande för ett säkert Sverige”:  
http://www.sakerhetspolisen.se 
 

16 Tidningen Brottsoffer Läs Tidningen Brottsoffer (3/2018, Tema:  Brott mot barn): 
http://www.tidningenbrottsoffer.se 
 

17 Aftonbaldet 
 
Expressen 

Eric, 20, med Downs syndrom sköts till döds av polis:  
https://www.aftonbladet.se 
 
Läs även här:  https://www.expressen.se 
 

17 Riksåklagaren 
 
Polisen 

Händelser när polis skjuter mot en person blir föremål  
för diskussioner i media. Läs vad som gäller: 
 
Läs här: https://www.aklagare.se 
och här: https://polisen.se    samt här: https://polisen.se 
 

https://svjt.se/svjt/2017/709
https://svenskforfattningssamling.se/sites/default/files/sfs/2018-09/SFS2018-1557.pdf
https://kvartal.se/artiklar/deplattformeringen/
http://www.domarbloggen.se/sodertorns-tingsratt/fentanylmalet-ett-pa-flera-satt-speciellt-mal/
https://www.alltomjuridik.se/nyheter/dyr-nota-for-grillkvall-brot-mot-eldningsforbud/
http://www.hogstadomstolen.se/Om-Hogsta-domstolen/Nyheter-fran-Hogsta-domstolen/Gransdragningen-mellan-ran-av-normalgraden-och-grovt-ran/
http://www.svea.se/Om-Svea-hovratt/Nyheter-fran-Svea-hovratt/Hovratten-meddelar-dom-i-mutmal/
http://www.sakerhetspolisen.se/ovrigt/pressrum/aktuellt/aktuellt/2018-10-18-signalspaning-avgorande-for-ett-sakert-sverige.html
http://www.tidningenbrottsoffer.se/uploads/userfiles/files/TB%203%202018_WEBB.pdf
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/7lAmm4/eric-20-med-downs-syndrom-skots-till-dods-av-polis
https://www.expressen.se/nyheter/advokat-polis-skot-ihjal-eric-med-skott-i-ryggen/
https://www.aklagare.se/nyheter-press/aktuellt-pa-aklagarmyndigheten/polisens-anvandning-av-tjanstevapen/
https://polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/polisens-befogenheter/hur-ofta-anvander-polisen-skjutvapen/
https://polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/polisens-befogenheter/polisens-ratt-att-anvanda-skjutvapen/
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17 Regeringen Blåljusutredningen överlämnar sitt slutbetänkande:  
https://www.regeringen.se 
 
Läs även här: https://www.regeringen.se 
 

17 Rättsmedicinalverket Rättsmedicinalverket gör att enkla brott kan utredas snabbare:  
https://www.rmv.se 
 

17 Rättsmedicinalverket Det snabbaste sättet att identifiera en avliden person är med 
hjälp av undersökning av tänderna:  https://www.rmv.se 
 

17 Regeringen Kriminalvården ska få utökade möjligheter och verktyg att 
motverka återfall i brottslighet:  https://www.regeringen.se 
 
Läs även här:  https://www.regeringen.se 

17 Brå Läs om kriminalstatistik:  https://www.bra.se 
 

17 Dagens Juridik Fotboja och större möjlighet att ta villkorligt frigivna i förvar  
- ska motverka återfall i brott:   http://www.dagensjuridik.se 
 

17 Domstolsverket Domarbloggen: ”Vad händer med pengarna som går till 
Brottsofferfonden?”  http://www.domarbloggen.se 
 

17 Transportstyrelsen Ny teknik ska stoppa fartygens regelbrott:  
https://www.transportstyrelsen.se 
 

17 Transportstyrelsen Fler incidenter med drönare 2017:  
https://www.transportstyrelsen.se 
 

17 Svensk Handel Om att hantera bluff-fakturor: http://www.svenskhandel.se 
 

17 Dagens Juridik Tillståndsplikten tas bort för kameraövervakning - Polisen ska 
göra egen "intresseavvägning":  http://www.dagensjuridik.se 
 

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/09/blaljusutredningen-overlamnar-sitt-slutbetankande/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2018/09/sou-201875/
https://www.rmv.se/aktuellt/rattsmedicinalverket-gor-att-enkla-brott-kan-utredas-snabbare/
https://www.rmv.se/om-oss/jobba-hos-oss/vara-medarbetare/irena-dawidson-rattsodontolog/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/08/kriminalvarden-far-battre-verktyg-att-motverka-aterfall-i-brottslighet/
https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2018/09/uppdrag-om-insatser-for-att-forebygga-aterfall-i-valdsbrott-mot-narstaende-och-hedersrelaterade-brott/
https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2018-06-20-kriminalstatistiken-belyser-hanteringen-av-brott.html
http://www.dagensjuridik.se/2018/09/fotboja-och-storre-mojlighet-att-ta-villkorligt-frigivna-i-forvar-ska-motverka-aterfall-i-br
http://www.domarbloggen.se/sodertorns-tingsratt/vad-hander-med-pengarna-som-gar-till-brottsofferfonden/
https://www.transportstyrelsen.se/sv/Nyhetsarkiv/ny-teknik-ska-stoppa-fartygens-regelbrott/
https://www.transportstyrelsen.se/sv/Nyhetsarkiv/fler-incidenter-med-dronare-2017/
http://www.svenskhandel.se/verksam-i-handeln/sakerhetscenter/varningslistan/hantera-bluffaktura/
http://www.dagensjuridik.se/2018/08/tillstandsplikten-tas-bort-kameraovervakning-polisen-ska-gora-egen-intresseavvagning
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17 Regeringen Säkerhetspolisen och Nationella operativa avdelningen 
i Polismyndigheten ska få en utökad tillgång till uppgifter  
från Försvarets radioanstalts signalspaning: 
https://www.regeringen.se 
 
Läs även här: https://www.regeringen.se 
 

17 Riksåklagaren Ny handbok om utredningar där den som kan misstänkas  
är under 15 år:  https://www.aklagare.se 
 

17 Konsumenternas Tänk säkert – ett skydd mot internetbedrägerier:   
https://www.konsumenternas.se 
 

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/08/polisens-tillgang-till-uppgifter-fran-signalspaning/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2018/08/ds-201835/
https://www.aklagare.se/nyheter-press/aktuellt-pa-aklagarmyndigheten/ny-handbok-om-utredningar-dar-den-som-kan-misstankas-ar-under-15-ar/
https://www.konsumenternas.se/aktuellt/tank-sakert-ett-skydd-mot-internetbedragerier

