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Nyhetsbrev                PRIVATJURIDIK 
nr 62              (2018-03-13)  
 
 

Kap     Källa      Innehåll 

   

0 Skolverket På Skolverkets Bedömningsportal kan lärare hitta bedömnings-
stöd i form av diagnosmaterial, prov och enskilda uppgifter.  
Man hittar också kartläggningsmaterial för bedömning  
av nyanlända elevers kunskaper:  https://bp.skolverket.se 
 

0 Skolverket Webbkurser om bedömning och betygssättning:   
https://www.skolverket.se 
 

0 Skolverket Skolverket har publicerat skriften Trygghet och studiero  
som kan hämtas här:  https://www.skolverket.se 
 

0 Skolverket Tuff högskolestart med låga gymnasiebetyg:   
https://www.skolverket.se 
 

0 Skolverket Viktigt att förhindra fusk på nationella prov:   
https://www.skolverket.se 
 

0 Skolverket Nya regler om hur skolan kan bjuda in politiska partier:   
https://www.skolverket.se 
 

0 Skolinspektionen Skolinspektionens årsredovisning för 2017 kan hämtas här:   
https://www.skolinspektionen.se 
 

0 Riksdagen Se bilder från ”Ungdomens Riksdag”:   http://www.riksdagen.se 
 

0 Riksdagen Riksdagens information för lärare:   http://www.riksdagen.se 
 

0 Riksdagen Kopplingen mellan skola och arbetsliv ska stärkas:   
http://www.riksdagen.se 
 

https://bp.skolverket.se/web/thv/start
https://www.skolverket.se/kompetens-och-fortbildning/larare/bedomning-och-betyg/webbkurser-om-bedomning-och-betygssattning-1.264316?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=Skolverkets%20nyhetsbrev
https://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.148959!/Trygghet%20o%20studiero%20reviderad%20februari%202018.pdf
https://www.skolverket.se/om-skolverket/press/pressmeddelanden/2018/tuff-hogskolestart-med-laga-gymnasiebetyg-1.267246
https://www.skolverket.se/om-skolverket/press/pressmeddelanden/2018/viktigt-att-forhindra-fusk-pa-nationella-prov-1.267409
https://www.skolverket.se/regelverk/mer-om-skolans-ansvar/politisk-information-i-skolan/nya-regler-om-hur-skolan-kan-bjuda-in-politiska-partier-1.265999
https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/Publikationer/Rapport-till-regeringen/Arsredovisning/arsredovisning-2017/
http://www.riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/riksdagen-i-bilder/
http://www.riksdagen.se/sv/folj-och-prenumerera/utskick---riksdagen-for-larare/2018/riksdagen-for-larare-2018-01-15/
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/starkt-koppling-mellan-skola-och-arbetsliv_H501UbU9
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0 Svenskt Näringsliv ”Skolorna har börjat närma sig näringslivet för att samverka  
med företagen”:   https://www.svensktnaringsliv.se 
 

0 Svenskt Näringsliv UNG FÖRETAGSAMHET 
”Att få driva företag på gymnasiet skapar självkänsla och mod” :   
https://www.svensktnaringsliv.se 
. 

0 Svenskt Näringsliv Sveriges första ”lärarkodstuga”:  https://www.svensktnaringsliv.se 
 

0 Regeringen Fem förslag för att höja kvaliteten i gymnasieskolan  
och gymnasiesärskolan:   http://www.regeringen.se 
 
Läs även här: http://www.regeringen.se 
 

0 Regeringen ”Staten behöver ta ett större ansvar för gymnasieskolan”  
– läs debattartikel:  http://www.regeringen.se 
 
Se webbsänd presentation av utredningsuppdrag: 
http://www.regeringen.se 
 

0 Regeringen Utredningen om en bättre skola har avgivit sitt slutbetänkande: 
http://www.regeringen.se 
 

0 Regeringen Ett estetiskt ämne på alla nationella program:   
http://www.regeringen.se 
 

0 Finansinspektionen Många konsumenter saknar grundläggande finansiella 
kunskaper:  https://www.fi.se 
 
Resultatet av undersökningen här: https://www.fi.se 
Läs även här: https://www.fi.se 
 

0 Visma Ekonomifakta 2018 (praktisk uppslagslista): https://vismaspcs.se 
 

0 Utbudet.se TIPS: Utbudet.se är en webbplats som erbjuder filmer och  
annat material som kan vara användbart i undervisningen:  
https://www.utbudet.se/ 
 

1 UKÄ Här finns all möjlig statistik om svenska högskolan:  
http://www.uka.se 
 

https://www.svensktnaringsliv.se/regioner/blekinge/det-ar-roligt-nar-skolorna-vill_693193.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=2018-02-02&utm_campaign=nfskola&sid=328122196
https://www.svensktnaringsliv.se/regioner/blekinge/disktraseforetaget-forbereder-dem-for-arbetslivet_696104.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=2018-02-16&utm_campaign=nfskola&sid=328122196
https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/samverkan-skola-naringsliv/kodcentrum-startar-sveriges-forsta-lararkodstuga_697605.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=2018-03-02&utm_campaign=nfskola&sid=328122196
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/02/tva-paket-for-att-fler-ska-fullfolja-en-gymnasieutbildning/
http://www.regeringen.se/rattsdokument/lagradsremiss/2018/02/en-gymnasieutbildning-for-alla/
http://www.regeringen.se/debattartiklar/2018/03/staten-behover-ta-ett-storre-ansvar-for-gymnasieskolan/
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/03/gymnasieministern-presenterar-ny-utredning/
http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2018/03/sou-201817/
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/02/ett-estetiskt-amne-pa-alla-nationella-program/
https://www.fi.se/sv/publicerat/nyheter/2018/manga-konsumenter-saknar-grundlaggande-finansiella-kunskaper/
https://www.fi.se/contentassets/d89be8c474f34745a071a75dae283d59/pm_hushallenformaga_20180305.pdf
https://www.fi.se/contentassets/d89be8c474f34745a071a75dae283d59/rapport_hushallens_ekonomi_2017.pdf
https://vismaspcs.se/ditt-foretagande/ekonomifakta
https://www.utbudet.se/
http://www.uka.se/statistik--analys.html
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1 UHR Fusk på högskoleprovet får konsekvenser:  https://www.uhr.se 
 

1 SR Rollspel i rättssalen när gymnasietreor övade juridik  
– läs och lyssna:   http://sverigesradio.se 
 

1 Dagens Juridik Varje torsdag kommer tittarna att i Veckans Juridik Valspecial 
bjudas på en utfrågning av partiernas rättspolitiska företrädare. 
Först ut är Centerpartiets Johan Hedin:  https://www.bgplay.se 
 

1 Blendow Group Veckans Juridik kan som vanligt hämtas här: 
https://www.bgplay.se 
 

1 Domstolsverket Nu har Domstolspodden öppnat, en ny kanal som ger dig 
möjlighet att lyssna till intressanta samtal mellan olika  
personer som arbetar på domstolar runt om i landet:  
http://www.domstol.se 
 

1 Moviezine.se Läs intervju med Jens Lapidus om ny TV-serie: 
https://www.moviezine.se 
  
Läs även här: https://www.moviezine.se 
 

1 Dagens Juridik 
 
Legally Yours 

Brottsmålsadvokat vill sadla om och specialisera sig  
på ”opinionsbildande juridik”:   http://www.dagensjuridik.se 
Läs även här:  https://www.legallyyours.se 
 

1 SvT SVT sänder fyra nya program i serien ”Domstolen” under  
mars månad: https://www.svtplay.se 
 

1 Domstolsverket ”Är det värt det?” Några reflektioner efter SVT:s  
första avsnitt av Domstolen:  http://www.domarbloggen.se 
 

1 Domstolsverket ”Efter notarietiden – vad händer sedan?”  
Läs Domarbloggen:  http://www.domarbloggen.se 
 

1 Polisen Faktafel i SVT:s Veckans brott:   https://polisen.se 
 

1 Advokatsamfundet Nytt nummer av ADVOKATEN:  https://www.advokaten.se/ 
 

https://www.uhr.se/om-uhr/nyheter/2018-nyheter/fusk-pa-hogskoleprovet-far-konsekvenser/
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=160&artikel=6869268
https://www.bgplay.se/
https://www.bgplay.se/kategorier/veckans-juridik
http://www.domstol.se/Ladda-ner--bestall/Domstolspodden/
https://www.moviezine.se/intervjuer/jens-lapidus-om-iden-bakom-advokaten-top-dog-och-sexig-juridik
https://www.moviezine.se/nyheter/kan-advokaten-bli-varens-mest-spannande-tv-foljetong
http://www.dagensjuridik.se/2018/03/populistvalet-2018-nu-satsar-advokaten-pa-opinionsbildande-juridik-och-crowdfunding
https://www.legallyyours.se/artikel/politikernas-retorik-ar-populistisk-rattssakerheten-ar-attack/
https://www.svtplay.se/domstolen
http://www.domarbloggen.se/sodertorns-tingsratt/ar-det-vart-det-nagra-reflektioner-efter-svts-forsta-avsnitt-av-domstolen/
http://www.domarbloggen.se/sodertorns-tingsratt/efter-notarietiden-vad-hander-sedan/
https://polisen.se/
https://www.advokaten.se/
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1 Clio Boktips med juridisk anknytning,Vägen till Nürnberg: 
http://www.clio.se 
 

1 Domstolsverket Hovrätten för Övre Norrland säljer begagnade lagböcker  
– kanske kan vara intressant för någon skola: 
http://www.hovrattenovrenorrland.domstol.se 
 
Fler domstolar som säljer:  http://www.vaxjotingsratt.domstol.se 
(kolla med din ”lokala” domstol!) 

1 Domstolsverket 
 
Brå 
 
Infotorg 

”Förtroendet för domstolarna är centralt i en demokratisk 
rättsstat”:   http://domstol.se 
 
Hämta Brå-undersökningen här:  https://www.bra.se 
Läs även här: :  http://www.infotorgjuridik.se 
 

1 Riksdagen 2017 års riksrevisionsutredning har lämnat sitt slutbetänkande:   
http://www.riksdagen.se 
 

1 Dagens Juridik Finns det en ”rättslig idealmänniska”? Ny bok reder ut vilken 
"kompetens" som räknas:  http://www.dagensjuridik.se 
 

1 Realtid.se “Behovet av kvalificerade finansjurister har ökat”:  
http://www.realtid.se 
 

1 Computer Sweden Så förändras advokatyrket när juridisk hjälp blir digital:   
https://computersweden.idg.se 
 

2 Regeringen Samhällsorientering för nyanlända ska handla mer om  
normer och värderingar:   http://www.regeringen.se 
 

2 Regeringen Faktablad beskriver regeringens aktuella arbete inom svensk 
migrations- och asylpolitik:   http://www.regeringen.se 
 

2 Regeringen En stärkt minoritetspolitik:   http://www.regeringen.se 
Läs även här:  http://www.regeringen.se 
 

http://www.clio.se/klubb/artikel/9327
http://www.hovrattenovrenorrland.domstol.se/Om-hovratten/Forsaljning-begagnade-lagbocker/
http://www.vaxjotingsratt.domstol.se/Om-tingsratten/Nyheter-och-pressmeddelanden/Forsaljning-av-lagbocker/
http://domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/Sveriges-Domstolars-pressrum/Nyheter-och-pressmeddelanden/Fortroendet-for-domstolarna-ar-centralt-i-en-demokratisk-rattsstat/
https://www.bra.se/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2018-01-29-arsboken-for-ntu-finns-nu-att-bestalla.html
http://www.infotorgjuridik.se/premium/mittijuridiken/reportage/article240106.ece
http://www.riksdagen.se/sv/folj-och-prenumerera/utskick---pressmeddelande/2018/feb/15/2017-ars-riksrevisionsutredning-lamnar-sitt-slutbetankande-pressmeddelande-15-februari/
http://www.dagensjuridik.se/2018/01/finns-det-en-rattslig-idealmanniska-ny-bok-reder-ut-vilken-kompetens-som-raknas
http://www.realtid.se/karriar/behovet-av-kvalificerade-finansjurister-har-okat
https://computersweden.idg.se/2.2683/1.697230/juridik-blir-digital
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/02/samhallsorientering-for-nyanlanda-ska-handla-mer-om-normer-och-varderingar/
http://www.regeringen.se/informationsmaterial/2018/02/svensk-migrations--och-asylpolitik/
http://www.regeringen.se/rattsdokument/lagradsremiss/2018/02/en-starkt-minoritetspolitik/
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/02/ny-lagstiftning-foreslas-for-att-sakra-de-nationella-minoriteterna-och-minoritetsspraken/
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2 Regeringen Regeringen har beslutat att ge Polismyndigheten i uppdrag  
att bedöma hur en effektivare användning av poliskontroller  
i gränsnära områden kan uppnås:   http://www.regeringen.se 
 
Läs även här:  http://www.regeringen.se 
 

2 Dagens Juridik 
 
Lagen.nu 

Om kriget kommer sätts juridiken ur spel - staten tar över 
egendom och grundlagar upphör att gälla.  Lyssna på intressant 
samtal i serien Veckans Juridik:  http://www.dagensjuridik.se 
 
Läs även kap 15 i RF:  https://lagen.nu 
 

2 Domstolsverket Läs Domarbloggen om nödvärn och andra ansvarsfrihetsgrunder: 
http://www.domarbloggen.se 
 
Läs andra delen här: http://www.domarbloggen.se 
 

2 Ny Teknik Antalet svenska patentansökningar till det europeiska 
patentverket EPO ökar:   https://www.nyteknik.se 
 

2 Regeringen 
 
Wikipedia 

Förstärkt följerätt:   http://www.regeringen.se 
Läs även här:  http://www.regeringen.se 
 
(Läs om följerätt här: https://sv.wikipedia.org ) 
 

2 STIM Hur mycket får en musikskapare för en konsert?  
https://www.stim.se 
 
Läs även här: https://www.stim.se 
och här: https://www.stim.se 
 

2 Dagens Media Timell anmäler SVT, TV4 och SR för publicistisk skada:   
https://www.dagensmedia.se 
 

2 Datainspektionen TIPS: Bra webbplats för den som blivit kränkt på nätet: 
http://www.krankt.se/ 
 

2 Pressens 
Opinionsnämnd 

Svenska Dagbladet (och flera andra dagstidningar) klandras  
för att ha pekat ut fel person:   http://po.se/ 
 

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/02/utokad-kontroll-i-gransnara-omraden/
http://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2018/02/uppdrag-till-polismyndigheten-om-anvandningen-av-poliskontroller-i-omraden-nara-inre-grans/
http://www.dagensjuridik.se/2018/02/om-kriget-kommer-satts-juridiken-ur-spel-staten-tar-over-egendom-och-grundlagar-upphor-att-g
https://lagen.nu/1974:152#K15
http://www.domarbloggen.se/sodertorns-tingsratt/ansvarsfrihetsgrunder-vad-ar-det/
http://www.domarbloggen.se/sodertorns-tingsratt/ansvarsfrihetsgrunder-sarskilt-ratten-till-sjalvforsvar-nodvarnsratten-och-ratten-att-avvarja-fara-nodratten-del-2/
https://www.nyteknik.se/innovation/har-ar-svenska-foretaget-som-soker-flest-patent-i-europa-6902811
http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2018/02/prop.-20171892/
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-strategiska-arbete-for-immateriella-tillgangar/
https://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6ljer%C3%A4tt
https://www.stim.se/sv/livemusik/hur-mycket-far-en-musikskapare-en-konsert#arrangor
https://www.stim.se/sv/betalning-och-ersattning-till-upphovspersoner
https://www.stim.se/sv/om-stim
https://www.dagensmedia.se/medier/timell-anmaler-svt-tv4-och-sr-for-publicistisk-skada-6896550
http://www.krankt.se/
http://po.se/fallningar/svenska-dagbladet-klandras-for-att-ha-pekat-ut-fel-person/
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2 Reklamombuds-
mannen 

Stortavla med reklam för underkläder från Ellos frias av 
Reklamombudsmannen:  http://reklamombudsmannen.org 
 

2 SOM-Institutet ”Yttrandefrihet viktigt - men inte till vilket pris som helst”:  
https://som.gu.se     (flera länkar) 

2 Skatteverket 
 
Wikipedia 

Vad är ett samordningsnummer?   https://www.skatteverket.se 
 
Läs även här:  https://sv.wikipedia.org 
 

3 Stoppagrundlags-
ändringen.com 

Regeringen har lagt ett förslag på ändring av yttrandefrihets-
grundlagen och tryckfrihetsförordningen. Snart ska riksdagen 
fatta beslut om den. Ett nytt beslut ska fattas av en nyvald 
riksdag efter höstens val för att förslaget ska träda i kraft.  
Men många protesterar – här ett exempel: 
https://www.stoppagrundlagsandringen.com/ 
 

3 Wikipedia 
 
Datainspektionen 
 
 

Allmänna dataskyddsförordningen börjar gälla 25 maj 2018. 
(Som bekant gäller EU:s förordningar som de är skrivna utan  
att medlemsnationer behöver utfärda egna lagar.) 
 
Förordningen kommer bland annat att ersätta nuvarande 
Personuppgiftslagen 1998:204   https://lagen.nu/1998:204 
 
Här en länk som förklarar:  https://sv.wikipedia.org 
Läs mer om EU-förordningar här: https://sv.wikipedia.org 
 
Datainspektionen är tillsynsmyndighet i Sverige: 
https://www.datainspektionen.se 
 
Enkel guide underlättar för företag att följa GDPR: 
https://www.datainspektionen.se   (fler länkar) 
 

3 Alla Bolag 
 
Computer Sweden 
 
PWC 
 
Juridikbloggen 

Här några notiser som handlar om GDPR (General Data 
Protection Regulation): 
 
Läs en sammanfattning här:  https://www.allabolag.se 
Läs även här:  https://computersweden.idg.se 
 
och här:  https://www.pwc.se 
samt här:  https://juridikbloggen.wordpress.com 
 

http://reklamombudsmannen.org/uttalande/ellos-underklader2
https://som.gu.se/aktuellt/Nyheter/Nyheter_detalj/yttrandefrihet-viktigt---men-inte-till-vilket-pris-som-helst.cid1539171
https://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/internationellainkomster/bosattutomlands/samordningsnummer.4.53a97fe91163dfce2da80001279.html
https://sv.wikipedia.org/wiki/Samordningsnummer
https://www.stoppagrundlagsandringen.com/
https://lagen.nu/1998:204
https://sv.wikipedia.org/wiki/Allm%C3%A4nna_dataskyddsf%C3%B6rordningen
https://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rordning_(Europeiska_unionen)
https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/
https://www.datainspektionen.se/press/nyheter/2018/enkel-guide-underlattar-for-foretag-att-folja-gdpr/
https://www.allabolag.se/affarskoll/hog-tid-att-komma-igang-med-arbetet-infor-gdpr?utm_medium=newsletter&utm_source=email&utm_campaign=affarskollfebruari1&utm_content=gdpr
https://computersweden.idg.se/2.2683/1.660488/eu-dataskydd-it-upphandlingar
https://www.pwc.se/gdpr
https://juridikbloggen.wordpress.com/2018/03/02/informationssakerhet-enligt-gdpr/
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3 Eur-Lex 
 
Datainspektionen 

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 
2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer 
med avseende på behandling av personuppgifter och om det  
fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 
95/46/EG (allmän dataskyddsförordning):   
 http://eur-lex.europa.eu   
 
Här är förordningstexten i sin helhet på svenska:  
https://www.datainspektionen.se 
 

3 Regeringen En ny dataskyddslag ska komplettera EU:s 
dataskyddsförordning:   http://www.regeringen.se 
Läs även här:  http://www.regeringen.se 
 
Även kreditupplysningslagen påverkas:  
http://www.regeringen.se 
 

3 Regeringen Regeringen föreslår att EU:s nya dataskyddsdirektiv  
i huvudsak genomförs genom en ny ramlag, brottsdatalagen:   
http://www.regeringen.se 
 

3 Regeringen 
 

Regeringen föreslår en ny strafftidslag:  http://www.regeringen.se 
 

3 Regeringen 
 
Dagens Juridik 
 
Regeringen 

Regeringen presenterar förslag till moderniserad djurskyddslag:   
http://www.regeringen.se 
 
Läs även här:  http://www.dagensjuridik.se 
Läs lagrådsremissen här:  http://www.regeringen.se 
 

3 Regeringen 
 
Dagens Juridik 

Förslag om strängare straff för angrepp mot blåljuspersonal:   
http://www.regeringen.se 
 
Utredningen kan hämtas här:  http://www.regeringen.se 
Läs även här:  http://www.dagensjuridik.se 
 

3 Lagrådet 
 
Dagens Juridik 

Lagrådet avstyrker förslaget till ny sexualbrottslag: 
http://www.lagradet.se 
 
Läs även här: http://www.dagensjuridik.se 

3 Timbro Läs två debattinlägg om ”samtyckeslagen”: 
 
https://timbro.se  samt här:  https://timbro.se 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=celex:32016R0679
https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/forordningstexten/
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/02/en-ny-dataskyddslag-ska-komplettera-eus-dataskyddsforordning/
http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2018/02/prop.-201718105/
http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2018/03/prop.-201718120/
http://www.regeringen.se/rattsdokument/lagradsremiss/2018/03/brottsdatalag/
http://www.regeringen.se/rattsdokument/lagradsremiss/2018/03/en-ny-strafftidslag/
http://www.regeringen.se/debattartiklar/2018/01/regeringen-presenterar-forslag-till-moderniserad-djurskyddslag/
http://www.dagensjuridik.se/2018/01/regeringen-vill-radda-sommarkatter-och-cirkuselefanter-ny-djurskyddslag-till-lagradet
http://www.regeringen.se/rattsdokument/lagradsremiss/2018/01/ny-djurskyddslag/
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/01/forslag-om-strangare-straff-for-angrepp-mot-blaljuspersonal/
http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2018/01/sou-20182/
http://www.dagensjuridik.se/2018/03/jo-nobbar-blaljussabotage-se-over-reglerna-straffmyndighet-och-ungdomsrabatt-istallet
http://www.lagradet.se/yttranden/En%20ny%20sexualbrottslagstiftning%20byggd%20pa%20frivillighet.pdf
http://www.dagensjuridik.se/2018/01/lagradet-avstyrker-regeringens-forslag-till-samtyckeslag-osaker-och-onodig
https://timbro.se/smedjan/nar-politiker-inte-forstar-hur-domstolen-fungerar/
https://timbro.se/smedjan/samtyckeslagen-gynnar-regeringspartierna-mer-brottsoffren/?mc_cid=3442f28b8c&mc_eid=17b5558e28


 © Ralf Marek 2018-03-13  Nyhetsbrev 62             Sida 8 av 29                 PRIVATJURIDIK  (Sanoma Utbildning AB) 

3 Dagens Juridik Mer debatt om ”samtyckeslagen”. Läs ett inlägg här:  
"Lagrådet har både rätt och fel när det gäller samtyckeslagen  
- allt annat än ett ja är ett nej":  http://www.dagensjuridik.se 
 
Här ett annat inlägg:  "Domstolar får bedöma uppsåt och 
samtycke - då borde de vara kapabla att bedöma frivillighet":  
http://www.dagensjuridik.se 
 

3 Regeringen Skriftlighetskrav vid telefonförsäljning:  http://www.regeringen.se 
Lagrådsremiss kan läsas här:  http://www.regeringen.se 
 
Läs även här: http://www.regeringen.se 
Proposition kan hämtas här: http://www.regeringen.se 
 

3 Lagen.nu Nya lagar om Sveriges territorium:   https://lagen.nu/2017:1272 
och här:  https://lagen.nu/2017:1273 
 

3 Regeringen Gränsen mellan enskilt och allmänt vatten ska  
utgå från RH 2000:   http://www.regeringen.se 
 

3 Lagen.nu 
 
Regeringen 
 
Riksdagen 

Ny Förvaltningslag 2017:900 träder i kraft 1/7 2018:   
https://lagen.nu/2017:900 
 
Ersätter tidigare Förvaltningslag 1986:223 
Se tidigare pressmeddelande:  http://www.regeringen.se 
Läs även här:  https://www.riksdagen.se 
 

3 Regeringen En modernisering av lagen om skiljeförfarande:   
http://www.regeringen.se 
 

3 Regeringen 
 
Dagens Juridik 

Skärpta straff för immaterialrättsintrång:   
http://www.regeringen.se 
 
Utredningen kan hämtas här:   http://www.regeringen.se 
Läs även här:  http://www.dagensjuridik.se 
 

3 Ny Teknik 
 
Rättighets-
alliansen.se 

Nu föreslås hårdare straff för piratkopiering – sex års fängelse:   
https://www.nyteknik.se 
 
Skärpta straff för upphovsrätts/varumärkesintrång:  
http://www.rattighetsalliansen.se 
 

3 Regeringen Lag om tobak och liknande produkter: http://www.regeringen.se 
  

http://www.dagensjuridik.se/2018/02/lagradet-har-bade-ratt-och-fel-nar-det-galler-samtyckeslagen-allt-annat-ett-ja-ar-ett-nej
http://www.dagensjuridik.se/2018/03/domstolar-far-bedoma-uppsat-och-samtycke-da-borde-de-vara-kapabla-att-bedoma-frivillighet
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/02/skriftlighetskrav-vid-telefonforsaljning/
http://www.regeringen.se/rattsdokument/lagradsremiss/2018/02/skriftlighetskrav-vid-telefonforsaljning/
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/03/regeringen-starker-konsumentskyddet-vid-telefonforsaljning/
http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2018/03/prop.-201718129/
https://lagen.nu/2017:1272
https://lagen.nu/2017:1273
http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2018/03/prop.-201718135/
https://lagen.nu/2017:900
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/03/ny-forvaltningslag-forenklar-kontakten-med-myndigheter/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/en-modern-och-rattssaker-forvaltning---ny_H501KU2
http://www.regeringen.se/rattsdokument/lagradsremiss/2018/03/en-modernisering-av-lagen-om-skiljeforfarande/
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/02/skarpta-straff-for-immaterialrattsintrang/
http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2018/02/sou-20186/
http://www.dagensjuridik.se/2018/03/upp-till-sex-ars-fangelse-piratverksamhet-pa-natet-nytt-lagforslag-fran-justitierad
https://www.nyteknik.se/digitalisering/nu-foreslas-hardare-straff-for-piratkopiering-sex-ars-fangelse-6899241
http://www.rattighetsalliansen.se/nyhet/134
http://www.regeringen.se/rattsdokument/lagradsremiss/2018/01/lag-om-tobak-och-liknande-produkter/
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3 Regeringen Regeringen vill se utökat rökförbud:  http://www.regeringen.se 
Lagrådsremissen kan hämtas här: http://www.regeringen.se 
 

3 
 

Regeringen 
 
Dagens Juridik 

Regeringen vill komma åt fordonsmålvakter med strängare 
lagstiftning:   http://www.regeringen.se 
 
Läs även här: http://www.dagensjuridik.se 
 

3 Polisen 
 
Transportstyrelsen 

Förbud mot mobil bakom ratten:   https://polisen.se 
 
Läs även här:  https://www.transportstyrelsen.se 
 

3 Dagens Industri 
 
Regeringen 

Självkörande fordon behöver egna lagar:   https://www.di.se 
 
Läs regeringens pressmeddelande här:  http://www.regeringen.se 
Utredningen kan hämtas här:  http://www.regeringen.se 
 

3 Regeringen Utredningen om utvärdering av bidragsbrottslagen  
har överlämnat sitt betänkande till regeringen.  
 
Utredningen kan hämtas här:  http://www.regeringen.se 
Se webbsänd presentation:   http://www.regeringen.se 
 

3 Regeringen 
 
Dagens Arena 

Folkbokföringsbrottet återinförs för att förhindra brottslighet:   
http://www.regeringen.se 
 
Läs även här: http://www.dagensarena.se 
 

3 Dagens Samhälle ”Skärp lagstiftningen mot hedersrelaterat våld”  
– läs debattartikel: https://www.dagenssamhalle.se  
   

3 Regeringen 
 
Domstolsverket 

Regeringen föreslår en utvidgning av nästan  
alla straffbestämmelser på terrorismområdet:    
http://www.regeringen.se 
 
Hämta lagrådsremissen här:  http://www.regeringen.se 
Läs även nytt inlägg i Domarbloggen:   
http://www.domarbloggen.se 
 

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/01/regeringen-vill-se-utokat-rokforbud-for-att-forebygga-cancer/
http://www.regeringen.se/rattsdokument/lagradsremiss/2018/01/lag-om-tobak-och-liknande-produkter/
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/01/regeringen-vill-komma-at-fordonsmalvakter-med-strangare-lagstiftning/
http://www.dagensjuridik.se/2018/01/100-personer-registrerade-pa-30-000-fordon-nu-vill-regeringen-stoppa-malvakterna
https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2018/januari/forbud-mot-mobil-bakom-ratten/
https://www.transportstyrelsen.se/sv/sluta-rattsurfa/
https://www.di.se/ledare/sjalvkorande-fordon-behover-egna-lagar/
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/03/utredning-oppnar-for-sjalvkorande-fordon/
http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2018/03/vagen-till-sjalvkorande-fordon---introduktion/
http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2018/02/sou-201814/
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/02/magdalena-andersson-tar-emot-utredningen-om-utvardering-av-bidragsbrottslagen/
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/02/folkbokforingsbrottet-aterinfors-for-att-forhindra-brottslighet/
http://www.dagensarena.se/innehall/fel-folkbokforingen-ska-kunna-ge-tva-ars-fangelse/
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/skarp-lagstiftningen-mot-hedersrelaterat-vald-20992
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/02/en-mer-heltackande-terrorismlagstiftning/
http://www.regeringen.se/rattsdokument/lagradsremiss/2018/02/en-mer-heltackande-terrorismlagstiftning/
http://www.domarbloggen.se/sodertorns-tingsratt/vad-ar-terrorism/
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3 Riksdagen ”För att ungdomsbrottsligheten ska motverkas borde 
informationsutbytet mellan socialtjänst och polis förenklas,  
fler brottsmisstänkta barn under 15 år drogtestas och  
fler unga dömas till ungdomstjänst” anser Riksdagen:  
http://www.riksdagen.se 
 

3 Regeringen Det ska bli enklare för brottsbekämpande myndigheter  
att kameraövervaka:   http://www.regeringen.se 
Hämta utredningsdirektiven här:  http://www.regeringen.se 
 

3 Regeringen Ny kamerabevakningslag:   http://www.regeringen.se 
Läs även här:   http://www.regeringen.se 
 

3 Regeringen Förslag om ändrade regler för skattetillägg vid rättelse:   
http://www.regeringen.se 
Lagrådsremissen kan hämtas här:  http://www.regeringen.se 
 

3 Riksdagen Videosänt seminarium om ”Skattereform.2”.   
Läs mer här:   http://www.riksdagen.se 
 

3 Regeringen Nya regler om betaltjänster – hämta proposition här:  
http://www.regeringen.se 
 

3 Regeringen 
 
Dagens Juridik 

Rättsväsendet ska kunna hantera böter digitalt:  
http://www.regeringen.se 
Läs pressmeddelande här: http://www.regeringen.se 
Proposition kan hämtas här: http://www.regeringen.se 
 
Lagrådsremissen kan hämtas här:  http://www.regeringen.se 
Läs även här:  http://www.dagensjuridik.se 
 

3 Regeringen Regeringen presenterar en ny lag om företagshemligheter:   
http://www.regeringen.se 
 
Lagrådsremiss kan läsas här:  http://www.regeringen.se 
 

3 Regeringen Stärkt skydd för valhemligheten:   http://www.regeringen.se 
 

3 Riksdagen Regeringen bör se över lagen om utlänningskontroll:  
http://www.riksdagen.se 
 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/unga-lagovertradare_H501JuU18
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/12/det-ska-bli-enklare-for-brottsbekampande-myndigheter-att-kameraovervaka/
http://www.regeringen.se/rattsdokument/kommittedirektiv/2017/12/dir.-2017124/
http://www.regeringen.se/rattsdokument/lagradsremiss/2018/03/ny-kamerabevakningslag/
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/03/ny-lag-okar-mojligheterna-till-kamerabevakning/
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/02/forslag-om-andrade-regler-for-skattetillagg-vid-rattelse/
http://www.regeringen.se/rattsdokument/lagradsremiss/2018/02/skattetillagg-vid-rattelse-pa-eget-initiativ/
http://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/oppet-seminarium/seminarium-om-skattereform-20_H5C220180201se1
http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2018/01/prop.-20171877/
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/01/rattsvasendet-ska-kunna-hantera-boter-digitalt/
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/03/boter-digitalt-ger-battre-service-och-sparar-tid/
http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2018/03/prop.-201718126/
http://www.regeringen.se/rattsdokument/lagradsremiss/2018/01/digital-hantering-av-domstolsavgorande-strafforelaggande-och-ordningsbot/
http://www.dagensjuridik.se/2018/01/inga-mer-boter-pa-papper-nar-hanteringen-blir-digital-men-forst-ska-lagradet-saga-sitt-om-se
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/02/regeringen-presenterar-en-ny-lag-om-foretagshemligheter/
http://www.regeringen.se/rattsdokument/lagradsremiss/2018/02/en-ny-lag-om-foretagshemligheter/
http://www.regeringen.se/rattsdokument/departementsserien-och-promemorior/2018/02/starkt-skydd-for-valhemligheten/
http://www.riksdagen.se/sv/aktuellt/2018/feb/8/regeringen-bor-se-over-lagen-om-utlanningskontroll/
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3 Dagens Juridik Räntetak och reklamförbud - lagförslag om snabblån nu  
på riksdagens bord:   http://www.dagensjuridik.se 
 

3 Regeringen Nya bestämmelser i miljöbalken som syftar till att uppfylla 
Sveriges skyldigheter enligt EU-förordningen om förebyggande 
och hantering av introduktion och spridning av invasiva 
främmande arter:   http://www.regeringen.se 
 

3 Svenskt Näringsliv 
 
Lagrådet 

Lagrådet sågar regeringens förslag om välfärdsvinster:     
https://www.svensktnaringsliv.se 
 
Lagrådets yttrande kan läsas här:  https://www.lagradet.se 
 

3 Regeringen Även fristående skolor ska omfattas av offentlighetsprincipen:   
http://www.regeringen.se 
 
Lagrådsremissen kan hämtas här:  http://www.regeringen.se 
 

3 Regeringen Nya lagar och förordningar ska publiceras på nätet:   
http://www.regeringen.se 
 

3 Regeringen Regeringens handlingsplan mot prostitution och människohandel 
kan hämtas här:  http://www.regeringen.se 
 
Läs även här:  http://www.regeringen.se 
 

3 Regeringen Regeringen skärper straffrätten mot exploatering och 
människohandel:  http://www.regeringen.se 
Propositionen kan hämtas här: http://www.regeringen.se 
 

4 Dagens Juridik "Åtskilliga exempel där regering och riksdag brutit mot 
grundlagen - inrätta en författningsdomstol":  
http://www.dagensjuridik.se 
 

4 Domstolsverket Under de senaste två åren har antalet inkomna mål till Sveriges 
Domstolar ökat kraftigt:  http://domstol.se 
(Länkar till rapporter) 

4 Domstolsverket Döms män och kvinnor olika i tingsrätter?  
Läs nytt inlägg i Domarbloggen:   http://www.domarbloggen.se 
 

http://www.dagensjuridik.se/2018/02/rantetak-och-reklamforbud-lagforslaget-om-snabblan-nu-pa-riksdagens-bord
http://www.regeringen.se/rattsdokument/lagradsremiss/2018/03/invasiva-frammande-arter/
https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/vinst-i-valfarden/lagradet-ger-regeringen-svidande-kritik_697617.html
https://www.lagradet.se/yttranden/Sarskilda%20regler%20for%20upphandling%20av%20valfardstjanster.pdf
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/02/aven-fristaende-skolor-ska-omfattas-av-offentlighetsprincipen/
http://www.regeringen.se/rattsdokument/lagradsremiss/2018/02/offentlighetsprincipen-ska-galla-i-fristaende-skolor/
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/02/nya-lagar-och-forordningar-ska-publiceras-pa-natet/
http://www.regeringen.se/informationsmaterial/2018/02/handlingsplan-mot-prostitution-och-manniskohandel/
http://www.regeringen.se/492162/contentassets/24797d74f0bf447998138bc6b18aadb9/handlingsplan-mot-prostitution-och-manniskohandel.pdf
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/03/regeringen-skarper-straffratten-mot-exploatering-och-manniskohandel/
http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2018/03/prop.-201718123/
http://www.dagensjuridik.se/2018/01/atskilliga-exempel-dar-regering-och-riksdag-brutit-mot-grundlagen-inratta-en-forfattningsdom
http://domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/Sveriges-Domstolars-pressrum/Nyheter-och-pressmeddelanden/Okad-maltillstromning-till-domstolarna/
http://www.domarbloggen.se/sodertorns-tingsratt/doms-man-och-kvinnor-olika-i-tingsratter/
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4 Legally Yours “Vi litar inte på domstolarna – därför tar vi skiljedom” 
 – läs debattartikel:  https://www.legallyyours.se 
 

4 SvT 
 
Regeringen 
 
Legally Yours 

Nytt förslag: vittnen kan slippa berätta i rätten:   
https://www.svt.se 
 
Läs även här:  http://www.regeringen.se 
och här:  http://www.regeringen.se 
samt här:  https://www.legallyyours.se 
 

4 Polisen 
 
Dagens Juridik 

Snabbare lagföring av enklare ärenden: https://polisen.se/ 
 
Läs även här:  http://www.dagensjuridik.se 
 

4 Regeringen Tillgänglighetsdelgivning – försök med ett nytt delgivningssätt för 
snabbare handläggning av brottmål:   http://www.regeringen.se 
 

4 Dagens Juridik Inga rättegångar i den åtalades frånvaro – EU-direktiv ändrar 
svenska rättegångsbalken:  http://www.dagensjuridik.se 
 

4 Dagens Juridik Polisledda förundersökningar "en utmaning"  
–  stor bromskloss för åklagarna:  http://www.dagensjuridik.se 
 

4 Regeringen Nya regler om ordförandeskapet i domstol vid kollegial 
handläggning:  http://www.regeringen.se 
 

4 Ny Teknik Nya 3d-tekniken viktigt verktyg i rätten:  https://www.nyteknik.se 
 

4 Riksdagen Rätten att närvara vid sin egen rättegång förstärks:   
http://www.riksdagen.se 
 

4 Regeringen Mer ändamålsenliga bestämmelser om rättsliga biträden:   
http://www.regeringen.se 
 

4 Domstolsverket 
 
Lawline 

TIPS: Hur man överklagar till hovrätten:   
http://www.vastrahovratten.domstol.se 
 
Läs även här:  http://lawline.se 
Glöm inte heller DV:s handböcker: 
http://www.dvhandbok.domstol.se 
 

https://www.legallyyours.se/artikel/vi-litar-inte-pa-domstolarna-darfor-tar-vi-skiljedom-sa-manga-avtal/
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/vittnen-kan-horas-innan-rattegang-forslag-ska-hindra-hot-mot-bevispersoner
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/12/forslag-pa-moderniserade-regler-om-forhor-som-bevisning/
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/12/forslag-pa-nya-regler-for-hur-forhor-ska-kunna-anvandas-som-bevisning-i-domstol/
https://www.legallyyours.se/artikel/domstolsenkaten-vittnen-ska-kunna-vara-anonyma/
https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2018/januari/snabbare-lagforing-av-enklare-arenden/
http://www.dagensjuridik.se/2018/02/nu-gar-startskottet-snabbspar-i-enklare-brottmal-arenden-ska-kunna-slutforas-pa-brottsplatse
http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2018/01/prop.-20171867/
http://www.dagensjuridik.se/2018/03/inga-rattegangar-i-den-atalades-franvaro-eu-direktiv-andrar-svenska-rattegangsbalken
http://www.dagensjuridik.se/2018/01/polisledda-forundersokningar-utmaning-stor-bromskloss-aklagarna
http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2018/02/prop.-20171888/
https://www.nyteknik.se/digitalisering/nya-3d-tekniken-viktigt-verktyg-i-ratten-6902160
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/genomforande-av-oskuldspresumtionsdirektivet_H501JuU12
http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2018/01/prop.-20171886/
http://www.vastrahovratten.domstol.se/Om-hovratten-/Checklista-nar-man-overklagar-till-hovratten/
http://lawline.se/answers/13264
http://www.dvhandbok.domstol.se/brottmal/avsnitt%2003.htm#_Toc228608862
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4 Caroline Nilsson 
 
Lagen.nu 

Läs examensarbete om ”Målsägarens rätt att biträda åtalet”. 
Läs särskilt s. 44-50 om överklagande och målsägarbiträde:  
http://lup.lub.lu.se/ 
 
”Har åklagare väckt talan, äge målsäganden biträda åtalet; han 
må ock i högre rätt fullfölja talan”. 
 
Läs i RB 20:8:   https://lagen.nu/ 
Läs även om målsägarbiträde:   https://lagen.nu 
 

4 Legally Yours Regeringen vill ha färre målsägandebiträden:   
https://www.legallyyours.se 
 

4 
 

Dagens Juridik Stopp för "färska" jurister som målsägandebiträden  
- men inget krav på advokattitel:   http://www.dagensjuridik.se 
 

4 Dagens Juridik "Alla borde ha rätt att få se Akilov i domstolen  
- hög tid att tillåta TV-sända rättegångar"  
 
Läs debattinlägg:   http://www.dagensjuridik.se/ 
 

4 Advokatsamfundet 
 
Legally Yours 
 
Altinget 
 
Domstolsverket 

Friande dom skapar debatt kring nämndemän:  
https://www.advokatsamfundet.se 
 
Läs även här:  https://www.legallyyours.se   
och här: https://www.altinget.se 
 
Nämndemännen har avstängts:   
http://www.solnatingsratt.domstol.se 
 

4 Dagens Juridik 
 
 

"Skandaldomen" kritiseras hårt av svenska jurister - "har aldrig 
sett något liknande som domare":  http://www.dagensjuridik.se/ 
 
Läs även här:  http://www.dagensjuridik.se 
och här:  http://www.dagensjuridik.se 
(många kommentarer!) 
 

http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=4450277&fileOId=4457804
https://lagen.nu/1942:740#K20P8S1
https://lagen.nu/1988:609
https://www.legallyyours.se/artikel/regeringen-vill-ha-farre-malsagandebitraden/
http://www.dagensjuridik.se/2018/02/stopp-farska-jurister-som-malsagandebitraden-men-inget-krav-pa-advokattitel
http://www.dagensjuridik.se/2018/02/alla-borde-ha-ratt-att-fa-se-akilov-i-domstolen-hog-tid-att-tillata-tv-sanda-rattegangar
https://www.advokatsamfundet.se/Nyhetsarkiv/2018/mars/friande-dom-skapar-debatt-kring-namndeman/
https://www.legallyyours.se/artikel/juristernas-brutala-kritik-av-namndemannen-ar-skadlig/
https://www.altinget.se/artikel/nrf-avsaknad-av-namndeman-skulle-minska-rattssakerheten
http://www.solnatingsratt.domstol.se/Om-tingsratten/Nyheter-och-pressmeddelanden/Avstangning-av-namndeman/
http://www.dagensjuridik.se/2018/03/skandaldomen-kritiseras-hart-av-svenska-jurister-har-aldrig-sett-nagot-liknande-som-domare
http://www.dagensjuridik.se/2018/03/det-vilar-ett-stort-ansvar-pa-domstolsverket-att-utbilda-oss-namndeman
http://www.dagensjuridik.se/2018/03/ett-missode-men-namndemannasystemet-behovs-fredrik-wersall-om-skandaldomen
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4 Dagens Samhälle ”Så slipper du lova att ditt parti är emot sharialagar”  
– läs debattartiklar:  https://www.dagenssamhalle.se 
samt här: https://www.dagenssamhalle.se 
 
”Ta ifrån nämndemännen rösträtten” – läs debattartikel:   
https://www.dagenssamhalle.se 
 
”Överlåt rättskipningen åt juristutbildad personal!” 
 – läs debattartikel:   https://www.dagenssamhalle.se 
 
Läs även här:  https://www.dagenssamhalle.se 
 

4 Dagens Juridik HD läxar upp hovrätten - räknekaos och skadeståndsrättslig 
förvirring i våldtäktsdom:   http://www.dagensjuridik.se 
 

5 JK 
 
Domstolsverket 

Girjas sameby ./. staten angående ensamrätt till  
småviltsjakt och fiske – läs här notiser från JK:  
Läs först här: https://www.jk.se 
Läs därefter här: https://www.jk.se 
 
Läs även här om överklagande:  https://www.jk.se 
Hovrättens dom i Girjasmålet:  
http://www.hovrattenovrenorrland.domstol.se 
 

5 Domstolsverket 
 
Resumé 

Patent- och marknadsdomsdomstolen dömer i mål om  
reklam i sociala medier:   http://www.stockholmstingsratt.se 
 
Läs även här:  https://www.resume.se 
och här:  https://www.resume.se 
 
 

5 Domstolsverket Patent- och marknadsdomstolen dömer i upphovsrättsmålet 
mellan en riksdagsman och SVT. Båda parter såväl vinner  
som förlorar:  http://www.stockholmstingsratt.se 
 

5 Dagens Juridik Efter sju års utredning hos domstolen - juridiska  
och praktiska frågetecken om förvaring av kärnavfall:  
http://www.dagensjuridik.se 
 

https://www.dagenssamhalle.se/kronika/sa-slipper-du-lova-att-ditt-parti-ar-emot-sharialagar-21011
https://www.dagenssamhalle.se/kronika/rattvisan-kan-inte-overlatas-till-en-kar-av-mandariner-21128
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/ta-ifran-namndemannen-rostratten-21029
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/overlat-rattskipningen-juristutbildad-personal-21013
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/namndemannens-kritiker-tiger-om-juristernas-fel-21107
http://www.dagensjuridik.se/2018/02/hd-laxar-upp-hovratten-raknekaos-och-skadestandsrattslig-forvirring-i-valdtaktsdom
https://www.jk.se/om-oss/aktuellt/2017/girjas-sameby-staten-angaende-ensamratt-till-smaviltsjakt-och-fiske/
https://www.jk.se/om-oss/aktuellt/2018/girjas-sameby-staten-angaende-ensamratt-till-smaviltsjakt-och-fiske/
https://www.jk.se/om-oss/aktuellt/2018/girjas-sameby-staten-angaende-ensamratt-till-smaviltsjakt-och-fiske-overklagande-av-hovrattens-dom/
http://www.hovrattenovrenorrland.domstol.se/
http://www.stockholmstingsratt.se/Om-tingsratten/Nyheter-och-pressmeddelanden/Patent--och-marknadsdomsdomstolen-domer-i-mal-om-reklam-i-sociala-medier/
https://www.resume.se/nyheter/artiklar/2018/01/31/domen-i-kissie-malet-har-fallit--sponsored-post-godtas-som-reklammarkering/
https://www.resume.se/nyheter/artiklar/2018/01/31/branschen-sa-paverkas-vi-av-domen-i-kissie-malet/
http://www.stockholmstingsratt.se/Om-tingsratten/Nyheter-och-pressmeddelanden/Patent--och-marknadsdomstolen-domer-i-upphovsrattsmalet-mellan-en-riksdagsman-och-SVT-Bada-parter-saval-vinner-som-forlorar/
http://www.dagensjuridik.se/2018/01/efter-sju-ars-utredning-hos-domstolen-juridiska-och-praktiska-fragetecken-om-forvaring-av-ka
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5 Domstolsverket Rättsfall: Dom i mål om körkort 
 
Fråga om undanröjande av beslut om körkortsåtgärd  
när det ordningsbotsföreläggande som legat till grund  
för åtgärden undanröjts 
 
Här domen i fulltext:  http://www.hogstaforvaltningsdomstolen.se 
 

5 Domstolsverket Rättsfall:  Dom i mål om arbetslöshetsförsäkring 
   
Högsta förvaltningsdomstolen har funnit att det inte är möjligt  
att bevilja arbetslöshetsersättning enligt inkomstbortfalls-
försäkringen när en sökande först under en pågående 
arbetslöshetsperiod har uppfyllt medlemsvillkoret. 
 
Här domen i fulltext:  http://www.hogstaforvaltningsdomstolen.se 
 

5 Dagens Juridik Flyktingpojke vinner i domstol - har rätt till socialbidrag  
för att kunna få familjen till Sverige.  
Läs om ett migrationsärende:  http://www.dagensjuridik.se 
 
Läs även här:  http://www.dagensjuridik.se 
 

5 Juridikbloggen 
 
SvT 

Ett juridiskt argument avseende illegala bosättningar  
på annans mark:  https://juridikbloggen.wordpress.com 
Läs även här:  https://www.svt.se 
 

5 Riksdagen Hantering av djur flyttas från polisen till länsstyrelserna:  
http://www.riksdagen.se 
 

5 Riksdagen Kontroll av foto och fingeravtryck i resehandlingar:  
http://www.riksdagen.se 
 

5 Dagens Juridik Motorbåt upphovsrättsligt skyddat verk - designer vinner mot 
bolag som köpt konkursbo:  http://www.dagensjuridik.se 
 

5 Dagens Juridik 18-årig gymnasist med egen familj ska försörjas av sin mamma  
- domstol säger nej till bidrag:  http://www.dagensjuridik.se 
 

5 Riksåklagaren Åklagare yrkar på företagsbot för branden i Västmanland 2014:  
https://www.aklagare.se 
 

http://www.hogstaforvaltningsdomstolen.se/Domstolar/regeringsratten/Avg%c3%b6randen/2018/2750-17.pdf
http://www.hogstaforvaltningsdomstolen.se/Domstolar/regeringsratten/Avg%c3%b6randen/2018/1610-17.pdf
http://www.dagensjuridik.se/2018/01/flyktingpojke-vinner-i-domstol-har-ratt-till-socialbidrag-att-kunna-fa-familjen-till-sverige
http://www.dagensjuridik.se/2018/01/domen-vacker-en-rad-foljdfragor-flyktingpojke-far-socialbidrag-att-fa-familjen-till-sverige
https://juridikbloggen.wordpress.com/2018/01/12/ett-juridiskt-argument-avseende-illegala-bosattningar-pa-annans-mark/
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/skistar-brande-ner-olovlig-bosattning-pa-eget-bevag
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/renodling-av-polismyndighetens-arbetsuppgifter_H501JuU6
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/kontroll-av-biometriska-kannetecken-i_H501JuU7
http://www.dagensjuridik.se/2018/01/motorbat-upphovsrattsligt-skyddat-verk-designer-vinner-mot-bolag-som-kopt-konkursbo
http://www.dagensjuridik.se/2018/01/18-arig-gymnasist-med-egen-familj-ska-forsorjas-av-sin-mamma-domstol-sager-nej-till-bidrag
https://www.aklagare.se/nyheter-press/pressmeddelanden/?newsId=D077A1F2DC4F94CE
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5 SKL I årets första upplaga av Nyheter för överförmyndare  
ges information kring Upphörande av godmanskap för 
ensamkommande barn med mera:  
https://skl.se/ekonomijuridikstatistik 
 
Läs även här:  https://skl.se 
 

5 SR Ungdomar fördes ut ur Sverige – trots att myndigheter  
kände till hedersförtryck:   http://sverigesradio.se 
 

6 Skatteverket 
 
Dagens Juridik 

Månggifte i folkbokföringsregistret  
– läs rapport från Skatteverket:  https://www.skatteverket.se 
 
Läs pressmeddelande här:  https://www.skatteverket.se 
Läs statistik här:  https://www.skatteverket.se 
Läs även här:  http://www.dagensjuridik.se 
 

6 Metro Vigselförrättare saknade giltig licens – flera par gifta på låtsas:   
https://www.metro.se 
 

6 Regeringen 
 
Dagens Juridik 

Adoptionsreglerna moderniseras:  http://www.regeringen.se/ 
 
Propositionen kan hämtas här: http://www.regeringen.se 
Läs även här:  http://www.dagensjuridik.se 
 

6 Adoptionscentrum Adoptionsstatistik för 2017:   http://www.adoptionscentrum.se 
 

6 Regeringen Modernare regler om assisterad befruktning och föräldraskap:   
http://www.regeringen.se 
 
Lagrådsremiss kan läsas här:  http://www.regeringen.se 
 

6 RFSL ”Bra förslag kring föräldraskap men viktiga reformer saknas” 
anser RFSL:  https://www.rfsl.se 
 

6 Föreningen för 
surrogatmödraskap 

Surrogatmödraskap är inte tillåtet i Sverige men det  
finns en debatt om detta. Här en webbplats som  
argumenterar för:  http://www.surrogat.nu/ 
 

https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/juridik/overformyndarjuridik/nyttforoverformyndare/nyheterforoverformyndarenovember2017januari2018.14690.html
https://skl.se/download/18.1d999741161351dc65275ebb/1517479185795/Nyheter%20f%C3%B6r%20%C3%B6verf%C3%B6rmyndare%20nov,dec%202017-jan2018.pdf
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6853627
https://www.skatteverket.se/download/18.4a4d586616058d860bc7b3a/1516808177859/M%C3%A5nggifte+i+folkbokf%C3%B6ringsregistret+204+402+092+-+17+113.pdf
https://www.skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/2018/2018/skatteverketvillhaskarptareglerkringregistreringavmanggiften.5.4a4d586616058d860bc7b48.html
https://www.skatteverket.se/omoss/varverksamhet/rapporterremissvarochskrivelser/rapporter/2018.4.b1014b415f3321c0de5fc1.html
http://www.dagensjuridik.se/2018/02/307-giltiga-manggiften-i-svensk-folkbokforing-skatteverket-kraver-lagandring
https://www.metro.se/artikel/vigself%C3%B6rr%C3%A4ttare-saknade-giltig-licens-flera-par-gifta-p%C3%A5-l%C3%A5tsas
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/03/adoptionsreglerna-moderniseras/
http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2018/03/prop.-201718121/
http://www.dagensjuridik.se/2018/03/hard-kritik-mot-nya-adoptionsregler-borde-vara-neutrala-till-adoptivforaldrarnas-relationsst
http://www.adoptionscentrum.se/sv/Nyhetsarkiv/statistik-2017/
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/02/modernare-regler-om-assisterad-befruktning-och-foraldraskap/
http://www.regeringen.se/rattsdokument/lagradsremiss/2018/02/modernare-regler-om-assisterad-befruktning-och-foraldraskap/
https://www.rfsl.se/aktuellt/bra-forslag-kring-foraldraskap-men-viktiga-reformer-saknas/
http://www.surrogat.nu/
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6 Dagens Juridik Biologisk mamma får inte registreras som mamma  
- surrogatmamma utomlands har fött barnet:   
http://www.dagensjuridik.se 
 

6 Rättsmedicinal-
verket 

Hur begär man faderskaps- eller moderskapsutredning?:   
https://www.rmv.se 
 

6 RFSL RFSL ser fram emot en utredning om tredje juridiskt kön:  
https://www.rfsl.se 
 

6 Dagens Juridik Pappa med "traditionella" värderingar får ensam vårdnad  
- mamma vill inte att dottern äter kött: http://www.dagensjuridik.se 
 
Läs även här: https://www.alltomjuridik.se 
 

6 Familjerätt på Nätet Rätt till gemensam vårdnad vid barnets födelse?   
http://www.socfamratt.se 
 

6 Familjerätt på Nätet Kan jag förhindra att han blir vårdnadshavare?:   
http://www.socfamratt.se 
 

6 Dagens Juridik 100 000 i skadestånd efter vårdnadstvist - brott mot mänskliga 
rättigheter att inte få träffa dotter:   http://www.dagensjuridik.se 
 

6 Domarbloggen Hur ser umgänget ut för barn som har skilda föräldrar?  
Läs nytt inlägg på Domarbloggen:   http://www.domarbloggen.se 
 

6 Familjerätt på Nätet Åttaårings egna uppgifter om våld i hemmet inte tillräckligt  
för LVU-vård:  http://www.socfamratt.se 
 

6 Rättsmedicinal-
verket 
 
Infotorg 

Vad är ett rättsintyg?  https://www.rmv.se 
 
Läs även här: http://www.infotorgjuridik.se 
 

6 Rättsmedicinal-
verket 

Vad är en paragraf 7-undersökning?  https://www.rmv.se 
 

6 Familjens Jurist TIPS: Webbplats med frågor/svar om familjerätt:  
https://www.familjensjurist.se/fragor-och-svar/ 
 

http://www.dagensjuridik.se/2018/02/biologisk-mamma-far-inte-registreras-som-mamma-surrogatmamma-utomlands-har-fott-barnet
https://www.rmv.se/verksamheter/rattsgenetik/faderskapsutredning-och-moderskapsutredning/socialtjanst-begar-faderskaps-eller-moderskapsutredning/
https://www.rfsl.se/aktuellt/rfsl-ser-fram-emot-en-utredning-om-tredje-juridiskt-kon/
http://www.dagensjuridik.se/2018/01/pappa-med-traditionella-varderingar-far-ensam-vardnad-mamma-vill-inte-att-dottern-ater-kott
https://www.alltomjuridik.se/pappa-far-ensam-vardnad-for-traditionella-varderingar/
http://www.socfamratt.se/fragor-och-svar/vardnad/384-raett-till-gemensam-vardnad-vid-barnets-foedelse
http://www.socfamratt.se/fragor-och-svar/vardnad/366-kan-jag-foerhindra-att-han-blir-vardnadshavare
http://www.dagensjuridik.se/2018/02/100-000-i-skadestand-efter-vardnadstvist-brott-mot-manskliga-rattigheter-att-inte-fa-traffa-
http://www.domarbloggen.se/sodertorns-tingsratt/umgange-med-barn/
http://www.socfamratt.se/rattsfall-jo/lvu/383-attaarings-egna-uppgifter-om-vald-i-hemmet-inte-tillraeckligt-foer-lvu-vard
https://www.rmv.se/verksamheter/rattsmedicin/rattsintyg/
http://www.infotorgjuridik.se/premium/mittijuridiken/reportage/article240898.ece
https://www.rmv.se/verksamheter/rattspsykiatri/paragraf-7-undersokning/
https://www.familjensjurist.se/fragor-och-svar/
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6 Myndigheten för 
familjerätt och 
föräldraskapsstöd 

Nytt protokoll för familjerätten: EN-protokoll:   http://www.mfof.se 
(flera länkar) 

7 Hjärt/Lungfonden Hjärt/lungfonden har gett ut en ”testamentsskola”.  
 
Här är del 1:  https://www.hjart-lungfonden.se 
(här finns länkar till övriga 5 delar) 
 
Här några frågor/svar:   https://www.hjart-lungfonden.se 
 

7 Dagens Juridik 
 
Domstolsverket 

Oklart när bouppteckning är avslutad - HD ska pröva  
om klander i arvstvist kom in i tid:   http://www.dagensjuridik.se 
 
Vad händer med egendom efter att någon gått bort?   
Nytt inlägg hos Domarbloggen: http://www.domarbloggen.se 
 

7 Dagens Juridik 93-åring behöver inte ha varit dement ett halvår tidigare 
 – testamente inte ogiltigt:   http://www.dagensjuridik.se 
 

7 Allt om Juridik 
 

Registrerades felaktigt som avliden  
– får skadestånd av staten:   https://www.alltomjuridik.se 
 

7 Dagens Juridik Lagen om dödsfallsutredningar ska utvidgas – ska omfatta  
även fall utan dödlig utgång:  http://www.dagensjuridik.se 
 

7 Dagens Samhälle Läs debattartiklar om dödshjälp:   https://www.dagenssamhalle.se 
 
Läs även här: https://www.dagenssamhalle.se 
 

8 Tellus Talk AB 
 
DI 

TIPS:   min.ebox.nu 
 
En kostnadsfri tjänst för både privatpersoner och företag. 
Elektronisk signering av avtal och överenskommelser.  
Allt som behövs är ett BankID:   http://www.tellustalk.com 
 
(Se tidigare notis om denna tjänst: https://www.di.se ) 
 

8 Dagens Juridik Avtal som ingås i samband med telefonförsäljning till 
konsumenter ska vara skriftliga:  http://www.dagensjuridik.se 
 
Läs även här: http://www.regeringen.se 
 

http://www.mfof.se/sv/nyheter/Nytt-protokoll-for-familjeratten-EN-protokoll/
https://www.hjart-lungfonden.se/Stod-oss/Privatpersoner/testamente/Skriv-testamente/Del-1/
https://www.hjart-lungfonden.se/Stod-oss/Privatpersoner/testamente/Fragor-och-svar/
http://www.dagensjuridik.se/2018/01/oklart-nar-bouppteckning-ar-avslutad-hd-ska-prova-om-klander-i-arvstvist-kom-i-tid
http://www.domarbloggen.se/sodertorns-tingsratt/vad-hander-med-egendom-efter-att-nagon-gatt-bort/
http://www.dagensjuridik.se/2018/02/93-aring-behover-inte-ha-varit-dement-ett-halvar-tidigare-testamente-inte-ogiltigt
https://www.alltomjuridik.se/registrerades-felaktigt-som-avliden-far-skadestand-av-staten/
http://www.dagensjuridik.se/2018/03/lagen-om-dodsfallsutredningar-ska-utvidgas-ska-omfatta-aven-fall-utan-dodlig-utgang
https://www.dagenssamhalle.se/nyhet/det-ar-hog-tid-att-diskutera-den-goda-moderna-doden-20977
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/upprop-frivillig-dodshjalp-ar-en-medborgarfraga-21085
http://www.tellustalk.com/ebox/
https://www.di.se/pressreleaser/2015/10/14/tellustalk-presenterar-bankid-skyddade-meddelanden/
http://www.dagensjuridik.se/2018/02/ska-skydda-pressade-konsumenter-lagkrav-pa-skriftliga-avtal-vid-telefonforsaljning-hos-lagra
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/02/skriftlighetskrav-vid-telefonforsaljning/
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8 Brabyggare.se 
 

TIPS: Det finns mycket att tänka på när man ska upphandla 
hantverkstjänster – här en del tips: https://www.brabyggare.se 
 
och avtalsmallar: https://www.brabyggare.se 
 

8 Konsumentverket Tvister om fiberanslutningsavtal  
– läs här: https://www.konsumentverket.se 
 

9 Regeringen Ett reklamlandskap i förändring  
– konsumentskydd och tillsyn i en digitaliserad värld. 
Hämta utredningen här: http://www.regeringen.se 
Läs även här:  http://www.regeringen.se 
 

9 Sveriges Annonsörer Ladda ned ”Marknadsjuridik i den digitala världen” från  
Sveriges Annonsörers webbplats: https://www.annons.se 
 

9 ARN År 2017 kom det in 14 363 ärenden till ARN  
– mer statistik här:  http://www.arn.se 
 

10 Kronofogden Färre hyresgäster vräks:  https://www.kronofogden.se 
 

10 Hem & Hyra Barnfamiljer vräks för skulder på mindre än 10 000 kronor:  
https://www.hemhyra.se 
 

10 Hyresgästföreningen ”Vett och etikett för dig som flyttar till hyresrätt”:  
https://www.hyresgastforeningen.se 
 

10 Allt om Juridik Hyresgäst somnade ifrån vattenkran  
– tvingas flytta efter vattenskada:   https://www.alltomjuridik.se 
 

10 Fastighetstidningen ”Svarthandel med kontrakt och otillåten andrahandsuthyrning  
kan kommas åt med andra metoder än kriminalisering” anser 
Svea Hovrätt:  http://fastighetstidningen.se 
 

11 Regeringen Rimligare villkor för snabblån:  http://www.regeringen.se 
Hämta propositionen här: http://www.regeringen.se 
 

https://www.brabyggare.se/rad-och-tips/upphandla-hantverkare/
https://www.brabyggare.se/rad-och-tips/avtalsmallar-byggprojekt/
https://www.konsumentverket.se/for-foretag/regler-per-omradebransch/telekom/fiber/
http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2018/01/sou-20181/
http://www.regeringen.se/48e3dc/contentassets/d9e443d926cb4ee4abcc58de7976c001/utredningens-pressmeddelande-okat-behov-av-konsumentskydd-i-ett-forandrat-reklamlandskap.pdf
https://www.annons.se/gratis-juridisk-radgivning
http://www.arn.se/om-arn/statistik/
https://www.kronofogden.se/70504.html
https://www.hemhyra.se/nyheter/barnfamiljer-vraks-skulder-pa-mindre-10-000-kronor/
https://www.hyresgastforeningen.se/aktuellt/nyheter/00/11/nyheter-2018/flytta-hemifran/
https://www.alltomjuridik.se/hyresgast-somnade-ifran-vattenkran-tvingas-flytta-efter-vattenskada/
http://fastighetstidningen.se/hovratten-kriminalisering-ar-inte-ratt-vag-att-ga/
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/01/rimligare-villkor-for-snabblan/
http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2018/01/prop.-20171872/
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11 Regeringen För att förbättra matchningen på arbetsmarknaden vill  
regeringen införa en möjlighet till lån för utbildning för körkort:   
http://www.regeringen.se 
 
Läs proposition här:  http://www.regeringen.se 
 

11 Konsumentverket 
 
Konsumenternas 

Skärpta amorteringskrav på bolån:  
https://www.hallakonsument.se 
 
Läs även här: https://www.konsumenternas.se 
 

11 Svenska 
Bankföreningen 

Läs faktabladet ”Att bli bankkund”:  
https://www.swedishbankers.se 
 

12 Syna Privatlån står för flest betalningsanmärkningar:  
https://upplysningar.syna.se 
 

12 
 

KFM Allt färre har skuld hos Kronofogden:   
https://www.kronofogden.se 
 
Hämta statistik här:  https://www.kronofogden.se 
 

12 Kronofogden Färre har fordonsskulder  
– men mer krävs för att komma åt bilmålvakterna:  
https://www.kronofogden.se 
 

12 Dagens Samhälle Skulder till landstingen ökar. Minst 1,4 miljarder  
kronor i patientavgifter saknas:  https://via.tt.se 
 
Läs även här: https://via.tt.se 
och här: https://www.dagenssamhalle.se 
 

12 Kronofogden Rekordmånga ansöker om skuldsanering:  
https://www.kronofogden.se 
 

12 Dagens Juridik Olika uppfattningar hos fd justitieråd  
- HD beslutar att beviskraven vid utmätning ska prövas:  
http://www.dagensjuridik.se 
 

13 LO-TCO Rättsskydd Staten betalar skadestånd till medlem i Kommunal:   
http://news.cision.com 
 

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/03/regeringen-overlamnar-proposition-gallande-korkortslan/
http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2018/03/prop.-201718161/
https://www.hallakonsument.se/
https://www.konsumenternas.se/aktuellt/amortering
https://www.swedishbankers.se/fakta-och-rapporter/faktablad/att-bli-bankkund/
https://upplysningar.syna.se/nyheter/nyhet/privatlan-star-for-flest-betalningsanmarkningar/
https://www.kronofogden.se/69533.html
https://www.kronofogden.se/statistikantalskuldsatta.html
https://www.kronofogden.se/69774.html
https://via.tt.se/pressmeddelande/miljardskuld-till-landstingen?publisherId=307301&releaseId=2120292
https://via.tt.se/data/attachments/00227/c4407644-ada3-49ab-bb2b-952fd793cd63.pdf
https://www.dagenssamhalle.se/nyhet/dyr-springnota-fran-varden-20535
https://www.kronofogden.se/70106.html
http://www.dagensjuridik.se/2018/01/olika-uppfattningar-hos-fd-justitierad-hd-beslutar-att-beviskraven-vid-utmatning-ska-provas
http://news.cision.com/se/lo-tco-rattsskydd-ab/r/staten-betalar-skadestand-till-medlem-i-kommunal,c2444847
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13 Rättighets-
alliansen.se 

Rekordskadestånd i Dreamfilm:  http://www.rattighetsalliansen.se 
 

13 Boverket 
 
Omboende.se 

Vem ansvarar för olyckor vid snö och is?  http://www.boverket.se 
Läs även här: https://www.omboende.se 
 

13 LO-TCO Rättsskydd Olycksfall på skolområdet godkänns som olycksfall i arbetet:   
http://news.cision.com 
 

13 Lexnova Hantverkare ska ersätta konsumenter för dåliga fönsterarbeten:  
http://www.lexnova.se 
 

13 Privata Affärer Får du avslag på en ansökan om en personförsäkring kan du  
från och med 1 januari överklaga:   http://www.privataaffarer.se 
 

13 Dagens Juridik Inga pengar till "Arbogakvinnan" från livförsäkring – avtalet 
tecknades utan makens vetskap:  http://www.dagensjuridik.se 
 

13 Regeringen En utredning har sett över vissa processuella och 
processrättsliga frågor på socialförsäkringsområdet:   
http://www.regeringen.se 
 

13 Regeringen En särskild utredare ska lämna förslag till en ny effektivare 
arbetslöshetsförsäkring för fler, grundad på inkomster:   
http://www.regeringen.se 
 

13 Regeringen Förslag till stärkt konsumentskydd vid försäljning av försäkringar:  
http://www.regeringen.se 
 
Hämta lagrådsremiss här:  http://www.regeringen.se 
 

14 Personalaktuellt.se TIPS: webbplats med frågor/svar kring arbetsrätt:  
https://personalaktuellt.se 
 

14 Regeringen Personalliggare i fler verksamheter – läs proposition här:  
http://www.regeringen.se 
 
Läs pressmeddelande här:  http://www.regeringen.se 
 

http://www.rattighetsalliansen.se/nyhet/135
http://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/nyheter/vem-ansvarar-for-olyckor-vid-sno-och-is/
https://www.omboende.se/sv/Aktuellt/Nyhetsarkiv-for-2018/Vem-ansvarar-for-olyckor-vid-sno-och-is/
http://news.cision.com/se/lo-tco-rattsskydd-ab/r/olycksfall-pa-skolomradet-godkanns-som-olycksfall-i-arbetet,c2427802
http://www.lexnova.se/aktuellt/2018/03/05/hantverkare-ska-ersatta-konsumenter-for-daliga-fonsterarbeten/
http://www.privataaffarer.se/nyheter/nu-kan-du-overklaga-om-du-far-avslag-pa-forsakring-949010
http://www.dagensjuridik.se/2018/03/inga-pengar-till-arbogakvinnan-fran-livforsakring-avtalet-tecknades-utan-makens-vetskap
http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2018/02/vissa-processuella-fragor-pa-socialforsakringsomradet/
http://www.regeringen.se/rattsdokument/kommittedirektiv/2018/02/dir.-20188/
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/03/forslag-till-starkt-konsumentskydd-vid-forsaljning-av-forsakringar/
http://www.regeringen.se/rattsdokument/lagradsremiss/2018/03/en-ny-lag-om-forsakringsdistribution/
https://personalaktuellt.se/fragor-om-anstallning/
http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2018/01/prop.-20171882/
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/01/personalliggare-i-fler-verksamheter-ska-minska-svartarbete/
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14 Lag & Avtal ”Sverige har restriktiv syn på samvetsfrihet” Läs intervju med  
jurist inom medicinsk rätt (med hänvisning till barnmorskefallet)  :   
https://www.lag-avtal.se 
 

14 Domstolsverket ”Finns det plats för samvete i arbetslivet?”  
Nytt avsnitt av Domarbloggen:   http://www.domarbloggen.se 
 

14 Dagens Juridik "Intresset av hög patientsäkerhet går före personalens religiösa 
intressen - ny dom från AD":  http://www.dagensjuridik.se 
 

14 Lag & Avtal Problem med konkurrensklausuler – läs här:  
https://www.lag-avtal.se 
 
Läs även här:   https://www.lag-avtal.se 
 

14 Regeringen Polisen får utökade möjligheter att genomföra 
arbetsplatsinspektioner:  http://www.regeringen.se 
 

14 Lag & Avtal 2017 års avtalsrörelse – månad för månad:    
https://www.lag-avtal.se 
 

14 Medlingsinstitutet Antal förlorade arbetsdagar på grund av 
arbetsmarknadskonflikter (statistik):  http://www.mi.se 
 

14 Lag & Avtal Strejkande sopgubbar får betala skadestånd:   
 https://www.lag-avtal.se 
 

14 Lag & Avtal Parterna i hamnkonflikten gör upp i AD:   https://www.lag-avtal.se 
(Fem rättsprocesser är i gång samtidigt!) 
 
Hamnarbetarna förlorade i AD - får betala över halv miljon:    
https://www.lag-avtal.se 
 

14 Svenskt Näringsliv 
 
Lag & Avtal 

Om hamnarbetar-konflikten i Göteborg:  
https://www.svensktnaringsliv.se 
 
Läs även här:  http://arbetsmarknadsnytt.se 
Läs om hamnkonfliktens ”moment 22”:  https://www.lag-avtal.se 
 

https://www.lag-avtal.se/arbetsratt/sverige-har-restriktiv-syn-pa-samvetsfrihet-6899309
http://www.domarbloggen.se/sodertorns-tingsratt/finns-det-plats-for-samvete-i-arbetslivet/
http://www.dagensjuridik.se/2018/01/intresset-av-hog-patientsakerhet-gar-fore-personalens-religiosa-intressen-ny-dom-fran-ad
https://www.lag-avtal.se/arbetsratt/nytt-kollektivavtal-splittrar-arbetsrattsjurister-6888096?source=carma&utm_custom%5bcm%5d=302766226,33270&utm_campaign=mail2
https://www.lag-avtal.se/arbetsdomstolen/de-har-blivit-en-vanligare-maltyp-i-ad-6888103
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/01/polisen-far-utokade-mojligheter-att-genomfora-arbetsplatsinspektioner/
https://www.lag-avtal.se/avtalsrorelsen/2017-ars-avtalsrorelse-manad-for-manad-6895411?source=carma&utm_custom%5bcm%5d=302766226,33270&utm_campaign=mail2
http://www.mi.se/files/PDF-er/ar_diagram_och_tabeller/ar_2017_diatab/Konfliktdia1990-2017.pdf
https://www.lag-avtal.se/arbetsdomstolen/strejkande-sopgubbar-far-betala-skadestand-6902928#conversion-396173534
https://www.lag-avtal.se/arbetsdomstolen/parterna-i-hamnkonflikten-gor-upp-i-ad-6893283?source=carma&utm_custom%5bcm%5d=302766226,33270&utm_campaign=mail2#conversion-310803801
https://www.lag-avtal.se/arbetsdomstolen/forlust-for-sveriges-hamnar-i-ad-6899132
https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/konfliktregler/statssekreteraren-hamnarbetarna-har-forstatt-att-vi-menar-allvar_696662.html
http://arbetsmarknadsnytt.se/statssekreteraren-hamnarbetarna-ar-inte-lika-sturska-som-tidigare/
https://www.lag-avtal.se/arbetsratt/hamnkonfliktens-moment-22-6877524
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14 Arbetet.se 
 

Debatten går het om utredningen av strejkrätten – men vad 
innebär just denna rätt?  https://arbetet.se 
 

14 Arbetsmarknadsnytt Calmfors: ”Kollektivavtal måste bli mer attraktiva”:   
http://arbetsmarknadsnytt.se 
 

14 Allt om Juridik Fick säga upp olovligt frånvarande anställd  
– men skadeståndsskyldig för uppsägning via sms:  
https://www.alltomjuridik.se 
 

14 Arbetet.se 
 
Dagens Juridik 

Regeringen vill förbjuda brottsregisterkoll vid anställning:  
https://arbetet.se 
 
Läs även här:  http://www.dagensjuridik.se 
 

14 Svenskt Näringsliv Ingen politisk verksamhet på arbetsplatsen:  
https://www.svensktnaringsliv.se 
  

14 Lag & Avtal Svenska Byggnadsarbetarförbundet anser att egenföretagare  
på en arbetsplats i själva verket var arbetstagare i förhållande  
till bolaget:   https://www.lag-avtal.se 
 

14 Arbetsförmedlingen 
 
Arbetsmiljö-
upplysningen 

Tips om sommarjobb hittar du här: 
https://www.arbetsformedlingen.se 
 
Läs även här: http://www.arbetsmiljoupplysningen.se 
 

14 Arbetsgivarverket Den här skriften är tänkt att ge en överblick över olika 
ledighetsbestämmelser i lag, förordning eller kollektivavtal:  
https://www.arbetsgivarverket.se 
 

14 Lag & Avtal Sextrakasserad fick upprättelse:  https://www.lag-avtal.se 
 
Läs även här: https://www.lag-avtal.se 
 

14 Lag & Avtal Den nya yrkesrollen – dataskyddsombud:  
https://www.lag-avtal.se 
 
Läs även här:  https://www.lag-avtal.se 
 

https://arbetet.se/2018/02/19/arbetet-forklarar-strejkratten/
http://arbetsmarknadsnytt.se/calmfors-kollektivavtal-maste-bli-mer-attraktiva/
https://www.alltomjuridik.se/fick-saga-upp-franvarande-anstalld-men-skadestandsskyldig-pa-grund-av-uppsagning-via-sms/
https://arbetet.se/2018/03/01/regeringen-vill-forbjuda-brottsregister-koll-vid-anstallning/
http://www.dagensjuridik.se/2018/03/ny-lag-kan-forbjuda-arbetsgivare-att-krava-utdrag-fran-brottsregistret-har-okat-lavinartat
https://www.svensktnaringsliv.se/om_oss/ingen-politisk-verksamhet-pa-arbetsplatsen_695607.html
https://www.lag-avtal.se/arbetsdomstolen/byggforetag-uppges-ha-fejkat-foretagare-6901324?source=carma&utm_campaign=567028_LA_allm%C3%A4nna_180227&utm_medium=email&utm_source=Master+list-All_Users&utm_custom%5bcm%5d=302766226,33270
https://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Lediga-jobb/Sok-sommarjobb.html
http://www.arbetsmiljoupplysningen.se/Amnen/Sommarjobb/
https://www.arbetsgivarverket.se/avtal--skrifter/skrifter/om-ledighet---en-vagledning-for-statliga-arbetsgivare/
https://www.lag-avtal.se/arbetsratt/sextrakasserad-fick-upprattelse-6894210?source=carma&utm_custom%5bcm%5d=302766226,33270&utm_campaign=mail2
https://www.lag-avtal.se/arbetsratt/juristen-om-trakasserier-varje-utredning-ar-unik-6888089
https://www.lag-avtal.se/nyhetsarkiv/den-nya-yrkesrollen-dataskyddsombud-6894200?source=carma&utm_custom%5bcm%5d=302766226,33270&utm_campaign=mail2
https://www.lag-avtal.se/nyhetsarkiv/sa-paverkas-du-som-arbetsgivare-av-gdpr-6894196
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14 Lag & Avtal AD-domen tvingar statsanställda att acceptera nya arbetsort:   
https://www.lag-avtal.se 
 

14 Allt om Juridik Lunds universitet begränsade professors yttrandefrihet 
 – får JO-kritik:   https://www.alltomjuridik.se 
 

14 LO-TCO Rättsskydd Jourtid i hemmet är arbetstid:   http://news.cision.com 
 

14 Regeringen 
 
Dagens Juridik 

Nya regler om entreprenörsansvar i bygg-  
och anläggningsbranschen:   http://www.regeringen.se 
 
Byggarbetare ska kunna kräva obetalda löner från 
huvudentreprenören - så ska nya lagen fungera:  
http://www.dagensjuridik.se 
 

14 Migrationsinfo.se Färre felaktiga utvisningar med nya regler för 
arbetskraftsinvandring:  http://www.migrationsinfo.se/ 
 

14 DO Nya lagkrav om diskriminering har inte lett till förändrat 
arbetssätt:  http://www.do.se 
 
Läs även här: http://www.do.s 
 

14 Dagens Arena ”Dagens LAS ger anställda svagt skydd” enligt Dagens Arena:   
http://www.dagensarena.se 
 

14 Altinget Saco: ”Ta död på myterna om LAS”:   https://www.altinget.se 
 

14 Arbetet.se Utstationering: Lika lön-princip inom EU klubbad:  
https://arbetet.se 
 

15 Riksdagen EU-förslag om arbetsrättsliga regler går för långt:   
http://www.riksdagen.se 
 
Läs även här: http://www.riksdagen.se   
och här:  http://www.riksdagen.se 
 

15 Dagens Juridik Riksdagen anser att ett nytt EU-förslag om minimiregler  
på det arbetsrättsliga området inte borde genomföras:  
http://www.dagensjuridik.se 
 

https://www.lag-avtal.se/arbetsratt/domen-tvingar-statsanstallda-att-acceptera-nya-arbetsort-6894850
https://www.alltomjuridik.se/lunds-universitet-far-jo-kritik-begransade-professors-yttrandefrihet/
http://news.cision.com/se/lo-tco-rattsskydd-ab/r/jourtid-i-hemmet-ar-arbetstid,c2468385
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/02/entreprenorsansvar-i-bygg--och-anlaggningsbranschen/
http://www.dagensjuridik.se/
http://www.migrationsinfo.se/nya-regler-aki/
http://www.do.se/om-do/pressrum/aktuellt/aktuellt-under-2018/nya-lagkrav-har-inte-lett-till-forandrat-arbetssatt/
http://www.do.se/om-do/pressrum/aktuellt/aktuellt-under-2018/fa-arbetsgivare-kanner-till-nya-krav-pa-forebyggande-arbete/
http://www.dagensarena.se/innehall/dagens-las-ger-arbetaren-svagt-skydd/
https://www.altinget.se/artikel/saco-ta-dod-paa-myterna-om-las?ref=newsletter&refid=2314&SNSubscribed=true&utm_source=nyhedsbrev&utm_medium=e-mail&utm_campaign=altingetse
https://arbetet.se/2018/03/01/utstationering-lika-lon-princip-inom-eu-klubbad/
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/utlatande/subsidiaritetsprovning-av-kommissionens_H501AU11
http://www.riksdagen.se/sv/folj-och-prenumerera/utskick---aktuellt/2018/feb/15/eu-forslag-om-arbetsrattsliga-regler-gar-for-langt-aktuellt-15-februari/
http://www.riksdagen.se/sv/aktuellt/2018/feb/15/eu-forslag-om-arbetsrattsliga-regler-gar-for-langt/
http://www.dagensjuridik.se/2018/03/riksdagen-sager-nej-till-minimiregler-anstallda-hotar-den-svenska-modellen
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15 Riksdagen Riksdagens arbete med EU-frågor fungerar i stort väl. Den 
parlamentariska EU-kommittén har dock några förslag till 
ändringar av riksdagsordningen:   http://www.riksdagen.se 
 

15 Myndigheten för 
press radio och tv 

Svenska myndigheters försök att stoppa reklam av alkohol  
i svensk tv från programföretag i Storbritannien stoppas av  
EU-kommissionen:  http://www.mprt.se 
 

16 Domstolsverket 
 
Riksåklagaren 
 
 

Åtal har väckts i målet om terrorattentatet i Stockholm  
– här en tidsplan för domstolen:  -
http://www.stockholmstingsratt.se 
 
Läs mer här:  https://www.aklagare.se 
 

16 Ny Teknik Ekobrottsmyndigheten överklagar inte hovrättens dom  
som friade Saab Automobiles siste vd Victor Muller helt: 
https://www.nyteknik.se 
 
Läs även här:  https://www.nyteknik.se 
 

16 Dagens Juridik Fyra personer fälls i Patent- och marknadsöverdomstolen  
i det mål där en webbutik sålt kopior av designmöbler:   
http://www.dagensjuridik.se 
 

16 Riksåklagaren Två personer åtalade för att ha drivit fildelningstjänst:  
https://www.aklagare.se 
 

16 Domstolsverket Gävle tingsrätt har meddelat dom i fågeläggsmålet:   
http://www.gavletingsratt.domstol.se 
 

16 Dagens Juridik Chefens fälla giltig brottsprovokation – hovrätten dömer anställd  
i hemtjänsten för grov stöld:  http://www.dagensjuridik.se 
 

16 Dagens Juridik 
 

Åklagare ville skydda Säpos metoder vid nazisträttegång  
– slutade med friande dom:   http://www.dagensjuridik.se 
 

16 IMM Tingsrätt dömer för mutbrott med anledning av bjudresa  
och fakturerade arbeten:  http://www.institutetmotmutor.se 
 

http://www.riksdagen.se/sv/folj-och-prenumerera/utskick---pressmeddelande/2018/feb/15/riksdagens-arbete-med-eu-fragor-fungerar-val-men-kan-utvecklas-pressmeddelande-15-februari/
http://www.mprt.se/sv/nyhetsrum/pressmeddelanden/2018/mtg-och-discovery-far-sanda-alkoholreklam-i-tv/
http://www.stockholmstingsratt.se/Om-tingsratten/Nyheter-och-pressmeddelanden/Pressmeddelande-B-4708-17/
https://www.aklagare.se/nyheter-press/pressmeddelanden/?newsId=6617DFB84E22E1B8
https://www.nyteknik.se/fordon/saabdom-overklagas-inte-muller-helt-fri-6903035
https://www.nyteknik.se/fordon/muller-frias-aven-av-hovratten-6897199
http://www.dagensjuridik.se/2018/02/darfor-falls-fyra-kopierade-designmobler-tva-ars-fangelse-men-kraftigt-sankta-miljonskadesta
https://www.aklagare.se/nyheter-press/pressmeddelanden/?newsId=3BC5FFFF625D999E
http://www.gavletingsratt.domstol.se/Gavle-tingsratt/Nyheter-och-pressmeddelanden/Gavle-tingsratt-har-idag-meddelat-dom-i-fagelaggsmalet-/
http://www.dagensjuridik.se/2018/03/chefens-falla-giltig-brottsprovokation-hovratten-domer-anstalld-i-hemtjansten-grov-stold
http://www.dagensjuridik.se/2018/03/aklagare-ville-skydda-sapos-metoder-vid-nazistrattegang-slutade-med-friande-dom
http://www.institutetmotmutor.se/courtcases/tingsratt-domer-mutbrott-med-anledning-av-bjudresa-och-fakturerade-arbeten/
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16 Domstolsverket Dom i mål om olaga frihetsberövande m.m. på Ekhagen:  
http://www.jonkopingstingsratt.domstol.se 
 

16 Domstolsverket Ångermanlands tingsrätt har dömt en kvinna som stått  
åtalad för bl.a. olaga förföljelse av en ishockeyspelare:  
http://www.angermanlandstingsratt.domstol.se 
 

16 Allt om Juridik Hämnddriven kvinna får fängelse för falska brottsanklagelser  
mot ex-pojkvän:   https://www.alltomjuridik.se 
 

16 Dagens Juridik Kvinnas lögn om våldtäkt "ytterst allvarlig" - döms till ett  
och ett halvt års fängelse:  http://www.dagensjuridik.se 
 
Läs även här:  http://www.dagensjuridik.se 
 

16 Dagens Samhälle ”Förenklingar präglar ofta debatten om hedersvåld”,  
skriver kvinnorättsaktivisten och författaren Maria Hagberg:   
https://www.dagenssamhalle.se 
 

16 Dagens Juridik River upp dom om våldtäkt på ungdomsfest – smyginspelat 
samtal har "särskild tyngd":  http://www.dagensjuridik.se 
 

16 Dagens Juridik Skolpojke drev ärende vidare utan åklagaren – får tidigare  
friad lärare dömd för nackgrepp:   http://www.dagensjuridik.se 
 

16 Allt om Juridik Hårdhänt ”lek” på skola – pojke döms för strypgrepp  
på klasskamrat:   https://www.alltomjuridik.se 
 

16 SvT Man döms för fusk på högskoleprovet i unik dom:   
https://www.svt.se 
 
Läs även här:  https://www.svt.se 
 

16 Dagens Juridik Mannen hävdar att han skulle "hängas eller brännas"  
i sitt hemland om han inte gick med på att könsstympa  
sina två döttrar:   http://www.dagensjuridik.se 
 

16 Polisen Artskyddsbrott gav fängelse:   https://polisen.se 
 

Läs även här: https://polisen.se 
 

http://www.jonkopingstingsratt.domstol.se/Om-tingsratten/Nyheter-och-pressmeddelanden/Dom-i-mal-om-olaga-frihetsberovande-mm-pa-Ekhagen/
http://www.angermanlandstingsratt.domstol.se/Om-tingsratten/Nyheter-och-pressmeddelanden/Angermanlands-tingsratt-har-idag-domt-en-kvinna-som-statt-atalad-for-bla-olaga-forfoljelse-av-en-ishockeyspelare/
https://www.alltomjuridik.se/hamnddriven-kvinna-far-fangelse-falska-brottsanklagelser-mot-ex-pojkvan/
http://www.dagensjuridik.se/2018/01/kvinnas-logn-om-valdtakt-ytterst-allvarlig-doms-till-ett-och-ett-halv-ars-fangelse
http://www.dagensjuridik.se/2018/03/hd-finns-inga-skal-att-prova-ett-och-ett-halvt-ars-fangelse-logn-om-valdtakt
https://www.dagenssamhalle.se/nyhet/religionerna-och-klansystem-ar-tva-sidor-av-hedersmyntet-20871
http://www.dagensjuridik.se/2018/01/river-upp-dom-om-valdtakt-pa-ungdomsfest-smyginspelat-samtal-har-sarskild-tyngd
http://www.dagensjuridik.se/2018/02/skolpojke-drev-arende-vidare-utan-aklagaren-far-tidigare-friad-larare-domd-nackgrepp
https://www.alltomjuridik.se/hardhant-lek-pa-skola-pojke-doms-strypgrepp-pa-klasskamrat/
https://www.svt.se/nyheter/granskning/ug/man-doms-for-fusk-pa-hogskoleprovet-i-unik-dom
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/friades-i-tingsratt-erkanner-for-svt
http://www.dagensjuridik.se/2018/01/skulle-hangas-eller-brannas-om-dottrarna-inte-konsstympades-men-igar-domdes-pappan
https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2018/februari/artskyddsbrott-gav-fangelse/
https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2018/februari/tillslag---holl-faglar-i-hagn/
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17 Brå Anmälda brott 2017 – preliminär statistik kan hämtas här:  
https://www.bra.se 
 

17 Ekobrotts-
myndigheten 
 
SÄPO 
 
Polisen 

Ekobrottsmyndighetens årsredovisning 2017 kan hämtas här:  
https://www.ekobrottsmyndigheten.se 
 
SÄPOs årsbok för 2017:  http://www.sakerhetspolisen.se 
 
Polisens årsbok:  https://polisen.se 
 

17 Affärsvärlden Rekordmånga ekobrottsåtal:  https://www.affarsvarlden.se 
 

17 Dagens Juridik 
 
Skatteverket 

Skattefusk för miljarder ska stoppas – här är Skatteverkets 
priolista för 2018:   http://www.dagensjuridik.se 
 
Läs även här:  https://www.skatteverket.se 
 

17 Regeringen Uppdrag till Polismyndigheten, Tullverket och Kustbevakningen 
att förstärka bekämpningen av internationella brottsnätverk som 
begår tillgreppsbrott i Sverige:   http://www.regeringen.se 
 

17 Regeringen Regeringen vill göra det svårare för kriminella att använda  
företag som brottsverktyg:   http://www.regeringen.se 
 

17 Dagens Juridik Fler brottmål genom hela rättskedjan - ny prognos från  
fem myndigheter:  http://www.dagensjuridik.se 
 

17 UC ID-stölder ökar men bluffakturabedrägerier minskar:   
https://www.uc.se 
 

17 SvT Nu utreds orsaken till ökade sexualbrottsanmälningar:   
https://www.svt.se 
 

17 Regeringen Morgan Johansson presenterar åtgärder mot stöldligor  
– se och hör videopresentation:  http://www.regeringen.se 
 

17 SvD Polis: De kriminella måste låsas in snabbare:  https://www.svd.se 
 
(flera länkartill flera debattartiklar i samma ämne) 

https://www.bra.se/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2018-01-18-anmalda-brott-2017---preliminar-statistik.html
https://www.ekobrottsmyndigheten.se/om-oss/myndighetsstyrning/arsredovisning/
http://www.sakerhetspolisen.se/ovrigt/pressrum/aktuellt/aktuellt/2018-02-22-nytt-normallage-praglade-2017.html
https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2018/februari/polisen-summerar-aret-som-gatt/
https://www.affarsvarlden.se/bors-ekonominyheter/rekordmanga-ekobrottsatal-6900676#conversion-1583054874
http://www.dagensjuridik.se/2018/02/skattefusk-miljarder-ska-stoppas-har-ar-skatteverkets-priolista-2018
https://www.skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/2018/2018/skatteverketsinsatsermotfelochfusk2018.5.4a4d586616058d860bcd084.html
http://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2018/02/uppdrag-till-polismyndigheten-tullverket-och-kustbevakningen-att-forstarka-bekampningen-av-internationella-brottsnatverk-som-begar-tillgreppsbrott-i-sverige/
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/02/regeringen-vill-gora-det-svarare-for-kriminella-att-anvanda-foretag-som-brottsverktyg/
http://www.dagensjuridik.se/2018/03/fler-brottmal-genom-hela-rattskedjan-ny-prognos-fran-fem-myndigheter
https://www.uc.se/kunskap-inspiration/artiklar/id--stolder-okar-men-bluffakturabedragerier-minskar/?utm_medium=newsletter&utm_source=email&utm_campaign=ucinsightfebruari&utm_content=idstold&utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=newsletter&pe_data=D42415B467540425C4A734741594071%7C20749337
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/allt-fler-anmalda-sexualbrott-nu-utreder-bra
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/02/regeringen-presenterar-atgarder-mot-internationella-stoldligor/
https://www.svd.se/polis-de-kriminella-maste-lasas-in-snabbare
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17 Dagens Juridik Gängbrottslighet och hårdare kriminalpolitik får effekter  
– Kriminalvården kräver fler fängelseplatser:   
http://www.dagensjuridik.se 
 

17 Dagens Juridik Fler tonåringar ska drogtestas och straffas – Justitieutskottet 
kräver krafttag mot unga:  http://www.dagensjuridik.se 
 

17 Polisen När barn och unga blir inblandade i brottsutredningar skiljer sig 
oftast polisens metoder åt jämfört med när vuxna är inblandade:  
https://polisen.se 
 

17 Dagens Juridik Polisen ska få leta efter "papperslösa" utan brottsmisstanke  
– men bara i vissa branscher:  http://www.dagensjuridik.se 
  

17 Regeringen Fler som bryter mot kontaktförbud ska beläggas med fotboja:  
http://www.regeringen.se 
Propositionen kan hämtas här: http://www.regeringen.se 
 

17 Dagens Juridik Stöldgods ska inte kunna lämna Sverige – så ska de 
internationella ligorna stoppas:   http://www.dagensjuridik.se 
 

17 Regeringen Straffrättsliga åtgärder mot organiserad tillgreppsbrottslighet:   
http://www.regeringen.se 
Läs även här:  http://www.regeringen.se 
 

17 Brå Kommunens lägesbild fick polisen att tänka om:   
https://www.bra.se 
 

17 Dagens Juridik 8 000 barn har föräldrar i fängelse – "måste utreda om 
samhällets insatser lever upp till deras behov":  
http://www.dagensjuridik.se 
 

17 Domstolsverket Livstids fängelse – en livstid i fängelse?  
Läs nytt avsnitt av Domarbloggen:  http://www.domarbloggen.se 
 

17 Dagens Juridik Nu kan den som utsätts för kränkningar på nätet få statlig 
ersättning:  http://www.dagensjuridik.se 
 

http://www.dagensjuridik.se/2018/02/gangbrottslighet-och-hardare-kriminalpolitik-far-effekter-kriminalvarden-kraver-fler-fangels
http://www.dagensjuridik.se/2018/02/fler-tonaringar-ska-drogtestas-och-straffas-justitieutskottet-kraver-krafttag-mot-unga
https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2018/februari/sa-jobbar-polisen-med-barnutredningar/
http://www.dagensjuridik.se/2018/02/polisen-ska-fa-leta-efter-papperslosa-utan-brottsmisstanke-men-bara-i-vissa-branscher
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/01/fler-som-bryter-mot-kontaktforbud-ska-belaggas-med-fotboja/
http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2018/01/prop.-20171881/
http://www.dagensjuridik.se/2018/02/stoldgods-ska-inte-kunna-lamna-sverige-sa-ska-de-internationella-ligorna-stoppas
http://www.regeringen.se/rattsdokument/departementsserien-och-promemorior/2018/02/straffrattsliga-atgarder-mot-organiserad-tillgreppsbrottslighet/
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/02/regeringen-presenterar-atgarder-mot-internationella-stoldligor/
https://www.bra.se/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2018-01-31-kommunens-lagesbild-fick-polisen-att-tanka-om.html
http://www.dagensjuridik.se/2018/01/8-000-barn-har-foraldrar-i-fangelse-maste-utreda-om-samhallets-insatser-lever-upp-till-deras
http://www.domarbloggen.se/sodertorns-tingsratt/livstids-fangelse-en-livstid-i-fangelse/
http://www.dagensjuridik.se/2018/03/nu-kan-den-som-utsatts-krankningar-pa-natet-fa-statlig-ersattning
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17 Brottsoffer-
myndigheten 

Nya möjligheter till ersättning för brott på nätet:  
https://www.brottsoffermyndigheten.se 
 

17 Rättsmedicinal-
verket 

Medicinska åldersbedömningar:  https://www.rmv.se 
(flera länkar) 

17 Tidningen Brottsoffer Senaste numret av Tidningen Brottsoffer kan hämtas här: 
http://www.tidningenbrottsoffer.se/ 
 

17 Publikt 
 
Dagens Juridik 

Polisen vill ha 1 000 nya civilanställda:   http://www.publikt.se 
Läs även här: http://www.dagensjuridik.se 
 

https://www.brottsoffermyndigheten.se/nyheter/nya-mojligheter-till-ersattning-for-brott-pa-natet
https://www.rmv.se/verksamheter/medicinska-aldersbedomningar/
http://www.tidningenbrottsoffer.se/
http://www.publikt.se/artikel/polisen-vill-ha-1-000-nya-civilanstallda-21134
http://www.dagensjuridik.se/2018/03/polisen-kraver-1-000-nya-civila-experter-utvecklingen-staller-nya-krav

