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Nyhetsbrev                PRIVATJURIDIK 
nr 63              (2018-08-10)  
 
 

Kap     Källa      Innehåll 

   

0 Regeringen 
 
Publikt.se 

Utredning föreslår nya, statliga skolmyndigheter:  
https://www.regeringen.se 
 
Läs även här: https://www.publikt.se 
 

0 Altinget Så tycker kommunerna om lärarlönelyftet:  
https://www.altinget.se 
 

0 Skolverket Vad tycker lärare om karriärstegsreformen?  
Lyssna på podd:  https://www.skolverket.se 
 

0 Skolverket Skolverket presenterar nu förslag på förändringar i vissa 
läroplaner. Synpunkter välkomnas:   https://www.skolverket.se 
 

0 Skolverket Skolverkets statistik över antal elev på de olika programmen 
läsåret 2017/18 kan hämtas här:  https://siris.skolverket.se::: 
 
(Antal elever samtliga årskurser på ekonomiprogrammet 41 436. 
Därav med ekonomisk inriktning 17 934 och juridisk inriktning 
8 029) 
 

0 Regeringen Ämnesbetyg kan ersätta kursbetyg i gymnasieskolan:  
https://www.regeringen.se 
 

0 Skolverket Skärpta regler och rutiner för nationella prov:  
https://www.skolverket.se 
 

0 Regeringen Regeringen vill att fler elever ska fullfölja en gymnasieutbildning 
och föreslår därför en rad förbättringar för gymnasieskolan:  
http://www.regeringen.se 
 
Läs även här (flera länkar) : http://www.regeringen.se 
 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2018/06/sou-201841/
https://www.publikt.se/artikel/sammanslagning-av-myndigheter-far-tummen-ned-21527
https://www.altinget.se/artikel/saa-tycker-kommunerna-om-lararlonelyftet?ref=newsletter&refid=2574&SNSubscribed=true&utm_source=nyhedsbrev&utm_medium=e-mail&utm_campaign=altingetse
https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/leda-arbetet-i-skola-forskola-och-vuxenutbildning/forstelararens-uppdrag
https://www.skolverket.se/undervisning/forslag-som-ar-ute-pa-remiss/forslag-pa-forandrade-laroplaner?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=Skolverkets%20nyhetsbrev
https://siris.skolverket.se/siris/f?p=101:238:0::NO
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/04/amnesbetyg-kan-ersatta-kursbetyg-i-gymnasieskolan/
https://www.skolverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/pressmeddelanden/2018-05-09-skarpta-regler-och-rutiner-for-nationella-prov
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/02/tva-paket-for-att-fler-ska-fullfolja-en-gymnasieutbildning/
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/03/forslagen-om-gymnasieskolan-overlamnas-till-riksdagen/
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0 Regeringen Introduktionsprogrammen i gymnasieskolan ska förändras  
så att fler klarar av gymnasiet:   https://www.regeringen.se 
 

0 Dagens Samhälle ”Utöka undervisningen om privatekonomi i skolan”  
– läs debattartikel:   https://www.dagenssamhalle.se 
 

0 Svenskt Näringsliv 
 
CSN 

Allt fler skolkare blir av med sina studiebidrag:  
https://www.fplus.se 
 
Läs även här: http://news.cision.com 
 

0 Altinget SVEA: Agera för en stärkt trygghet och studiero:   
https://www.altinget.se 
 

0 Riksdagen Riksdagen inbjuder lärare till besök under hösten:  
http://www.riksdagen.se 
 

0 Gymnasieguiden TIPS: Sök skolor med viss inriktning, t.ex. Juridik:  
https://gymnasieguiden.se/ 
 

1 Dagens Juridik 
 
Kungl Biblioteket 
 
Riksdagen 

Lagstiftning sedan Gustav Vasa - här kan du läsa de tre miljoner 
dokumenten gratis på nätet:   http://www.dagensjuridik.se 
 
Läs även här: :  http://www.riksdagen.se 
 
Här finner man dokumenten:  https://riksdagstryck.kb.se// 
 

1 Riksdagen Riksdagen har ordnat en särskild sida som ska fyllas med 
information inför kommande riksdagsval:  http://www.riksdagen.se 
  

1 Dagens Juridik Veckans Juridik frågar ut partiföreträdare inför valet: 
http://www.dagensjuridik.se 
 
Veckans Juridiks samtliga videogram kan hämtas här: 
https://www.bgplay.se 
 

1 Dagens Juridik 
 
Nollautanförskapet 

Advokatbyråer startar läxverkstäder och tar sig an unga  
med juristdrömmar:   http://www.dagensjuridik.se 
 
Läs även här:  https://www.nollautanforskapet.nu/ 
 

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/06/introduktionsprogrammen-i-gymnasieskolan-ska-forandras-sa-fler-klarar-av-gymnasiet/
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/utoka-undervisningen-om-privatekonomi-i-skolan-23171
https://www.fplus.se/allt-fler-skolkare-blir-av-med-sina-studiebidrag/a/0ExRd2
http://news.cision.com/se/csn/r/rekordmanga-elever-far-studiebidraget-indraget-pa-grund-av-skolk,c2571964
https://www.altinget.se/artikel/svea-agera-for-en-starkt-trygghet-studiero?ref=newsletter&refid=2409&SNSubscribed=true&utm_source=nyhedsbrev&utm_medium=e-mail&utm_campaign=altingetse
http://www.riksdagen.se/sv/folj-och-prenumerera/utskick---riksdagen-for-larare/2018/riksdagen-for-larare-2018-04-25/
https://gymnasieguiden.se/
http://www.dagensjuridik.se/2018/03/lagstiftning-sedan-gustav-vasa-har-kan-du-lasa-de-tre-miljoner-dokumenten-gratis-pa-natet
http://www.riksdagen.se/
https://riksdagstryck.kb.se/
http://www.riksdagen.se/sv/valet-2018/
http://www.dagensjuridik.se/2018/07/centern-sager-nej-till-anonyma-vittnen-missa-inte-veckans-juridik-valspecial
https://www.bgplay.se/kategorier/veckans-juridik
http://www.dagensjuridik.se/2018/03/advokatbyraer-startar-laxverkstader-och-tar-sig-unga-med-juristdrommar-otroligt-motiverade
https://www.nollautanforskapet.nu/
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1 Legally Yours Tingsrätt satsar på Instagram: “Måste nå ungdomar”:   
https://www.legallyyours.se 
 

1 Dagens Juridik 
 
Domstolsverket 

"Viktigt att eleverna förstår domare, åklagare och advokater" -  
rättsväsendet ska ut på gymnasiet:  http://www.dagensjuridik.se 
 
Läs även här: http://www.goteborgstingsratt.domstol.se 
 

1 Advokatsamfundet Läs senaste numret av Advokaten här: https://www.advokaten.se/ 
  

1 Kvartal.se Kan generalsekreteraren i Advokatsamfundet ta så tydlig 
ställning i kontroversiella politiska frågor som Anne Ramberg har 
gjort under sin ämbetstid? Läs debattartikel: https://kvartal.se 
 

1 Legally Yours ”Advokatbranschen hänger inte med i kundernas utveckling”:   
https://www.legallyyours.se 
 

1 Sveriges Radio Ett intressant radioprogram om lagstiftning:   
https://sverigesradio.se 
 
Här ytterligare två radioprogram:  https://sverigesradio.se 
samt:   https://sverigesradio.se 
 

1 Sveriges Radio En förteckning över olika radioprogram som handlar om 
uppmärksammade brott:   https://sverigesradio.se 
 

1 Sveriges Radio Alla avsnitt från radioprogrammet I lagens namn kan hämtas här: 
https://sverigesradio.se 
 

1 Allt om Juridik Allt om Juridik har ny hemsida: https://www.alltomjuridik.se/ 
 

1 Regeringen Innehållet på regeringens webbplats för mänskliga rättigheter 
(manskligarattigheter.se) finns nu på regeringen.se.  
http://www.regeringen.se 
Se även här:  http://www.regeringen.se 
 

1 Domstolsverket Här en översikt över de ”domstolspoddar” som hittills publicerats:  
http://www.domstol.se 
 

https://www.legallyyours.se/artikel/tingsratt-satsar-pa-instagram-maste-na-ungdomar/
http://www.dagensjuridik.se/2018/05/viktigt-att-eleverna-forstar-domare-aklagare-och-advokater-nu-ska-rattsvasendet-ut-pa-gymnas
http://www.goteborgstingsratt.domstol.se/Om-tingsratten/Nyheter-och-pressmeddelanden/Gar-svenska-rattegangar-till-som-i-amerikanska-filmer--Rattsvasendet-moter-gymnasieelever/
https://www.advokaten.se/
https://kvartal.se/artiklar/vem-svarar-for-anne-rambergs-twittrande/
https://www.legallyyours.se/artikel/advokatbranschen-hanger-inte-med-kundernas-utveckling/
https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1089570?programid=3381
https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1089524?programid=3381
https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/291713?programid=3381
https://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3381&grupp=23863
https://sverigesradio.se/ilagensnamn
https://www.alltomjuridik.se/
http://www.regeringen.se/artiklar/2018/03/manskligarattigheter.se-har-flyttat-till-regeringen.se/
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/demokrati-och-manskliga-rattigheter/fakta-om-manskliga-rattigheter/
http://www.domstol.se/Ladda-ner--bestall/Domstolspodden/


 © Ralf Marek 2018-08-10  Nyhetsbrev 63             Sida 4 av 35                 PRIVATJURIDIK  (Sanoma Utbildning AB) 

1 Lexbase Rättegångspodden fördjupar sig i uppmärksammade brott och 
sammanställer ljudupptagningarna från rättegångarna till ett 
dokumentärliknande upplägg:  http://rattegangspodden.nu/ 
 

1 Domstolsverket En översikt över inläggen på Domarbloggen hittar man här:   
http://www.domarbloggen.se/ 
 

1 InfoTorg Juristerna som sommarpratar:  http://www.infotorgjuridik.se 
 

1 Dagens Juridik "Företagare vill inte lägga tid på att lösa rättsliga problem" - ny 
plattform för vardagens affärsjuridik:  http://www.dagensjuridik.se 
 

1 Dagens Juridik Hot från allmänheten har blivit vardag för jurister  
– ny undersökning från Jusek:  http://www.dagensjuridik.se 
 

1 Dagens Juridik "Det måste gå 25 år innan rättsövergreppen avslöjas" – några 
advokater har grävt i rättshistorien:   http://www.dagensjuridik.se 
 
Läs mer om den kommande boken här:  https://www.adlibris.com 
 

1 Legally Yours Quick-fallet blir film:  https://www.legallyyours.se 
 

1 Regeringen 
 
Dagens JUridik 

Nya antagningsregler till högskolan – mer fokus på kompetens:   
https://www.regeringen.se och här: https://www.regeringen.se 
 
Läs även här:  http://www.dagensjuridik.se 
 

2 PO 
 
Journalisten 

Pressens Opinionsnämnd fäller eller klandrar flera tidningar för 
artiklar om Timell samt Virtanen:  https://po.se 
 
Här fler länkar till den pressetiska debatten:  
https://po.se 
 
Påstående om brottsmisstanke ledde till flera PON-fällningar:  
https://www.journalisten.se 
 

2 RO Reklamombudsmannen friar reklamfilm om laddhybrid:  
http://reklamombudsmannen.org 
 

http://rattegangspodden.nu/
http://www.domarbloggen.se/
http://www.infotorgjuridik.se/premium/mittijuridiken/bransch/article243574.ece
http://www.dagensjuridik.se/2018/05/foretagare-vill-inte-lagga-tid-pa-att-losa-rattsliga-problem-ny-plattform-vardagens-affarsju
http://www.dagensjuridik.se/2018/05/hot-fran-allmanheten-har-blivit-vardag-jurister-ny-undersokning-fran-jusek
http://www.dagensjuridik.se/2018/05/det-maste-ga-25-ar-innan-rattsovergreppen-avslojas-advokaterna-har-gravt-i-rattshistorien
https://www.adlibris.com/se/bok/domardansen-9789164205810
https://www.legallyyours.se/artikel/quick-fallet-blir-film-visar-hur-rattsosakert-sverige-ar/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/07/nya-antagningsregler-till-hogskolan--mer-fokus-pa-kompetens/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/07/nya-antagningsregler-till-hogskolan--mer-fokus-pa-kompetens/
http://www.dagensjuridik.se/2018/08/betyg-och-hogskoleprov-far-konkurrens-av-nya-vagar-pa-universitetet-uhr-reder-ut-hur
https://po.se/senaste-fallningar/
https://po.se/po/kommentarer-fran-po-med-anledning-av-debatten-kring-namnpublicering-i-samband-med-pastadda-sexuella-trakasserier/
https://www.journalisten.se/nyheter/pastaende-om-brottsmisstanke-ledde-till-tre-fallningar-varav-tva-rewrites
http://reklamombudsmannen.org/uttalande/toyota-elhybridbil
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2 Domstolsverket De nya bestämmelserna om uppehållstillstånd för 
gymnasiestudier:   
http://www.forvaltningsrattenigoteborg.domstol.se 
 
Läs även här:  https://www.migrationsverket.se 
 

2 Migrationsverket Den som vill få skydd i Sverige ska lämna in sin ansökan om  
asyl hos gränspolisen när han eller hon reser in i Sverige  
– läs mer här:  https://www.migrationsverket.se 
 
Läs även om asylsökande inom EU:  
https://www.migrationsinfo.se 
 

2 Migrationsverket 
 

Migrationsstatistik kan hämtas här: 
 
Uppehållstillstånd 1980-2017:  https://www.migrationsverket.se 
Asylsökande 2000-2017:  https://www.migrationsverket.se 
Aktuell statistik för 2018:   https://www.migrationsverket.se 
 

2 Regeringen 
 
Riksdagen 

I en skrivelse redogör regeringen översiktligt för nuläget inom 
minoritetspolitiken:  https://www.regeringen.se 
 
Läs även här:  http://www.riksdagen.se 
 

2 Svenskt Näringsliv Uppslaget Immaterialrätt beskriver hur man skyddar en ny 
produkt, innovation eller idé innan lansering på marknaden:   
https://eduna.se 
 
(Eduna har mer skol-material för olika ämnen) 

2 Juridikbloggen Läs blogginlägg: ”Avskyvärda låtar har också verkshöjd”:  
https://juridikbloggen.wordpress.com 
 

2 Dagens Juridik "Uthängningssajter förblir lagliga och drabbade kan inte få 
upprättelse" - jurister kräver nya regler:  
http://www.dagensjuridik.se 
 

2 På Kryss Fartygsnamn inte längre skyddade:  http://pakryss.se 
 

2 Regeringen "Nu moderniserar vi reglerna för gode män":   
http://www.regeringen.se’ 
 
Läs även här:  http://www.regeringen.se 
 

http://www.forvaltningsrattenigoteborg.domstol.se/
https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Uppehallstillstand-for-gymnasiestudier/Nya-gymnasielagen-1-juli-till-30-september.html
https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Att-ansoka-om-asyl/Asylregler.html
https://www.migrationsinfo.se/
https://www.migrationsverket.se/download/18.c861a2c162e2ba0298691/1526641489990/Beviljade%20uppeh%C3%A5llstillst%C3%A5nd%201980-2017.pdf
https://www.migrationsverket.se/download/18.4a5a58d51602d141cf41003/1515076326490/Asyls%C3%B6kande%20till%20Sverige%202000-2017.pdf
https://www.migrationsverket.se/download/18.4cb46070161462db113174/1530528195535/Beviljade_uppeh%C3%A5llstillst%C3%A5nd_2018.pdf
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/skrivelse/2018/07/skr.-201718282/
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/en-starkt-minoritetspolitik_H501KU44
https://eduna.se/uppslaget-immaterialratt.html
https://juridikbloggen.wordpress.com/2018/07/06/avskyvarda-latar-har-ocksa-verkshojd/
http://www.dagensjuridik.se/2018/07/uthangningssajter-forblir-lagliga-och-drabbade-kan-inte-fa-upprattelse-jurister-kraver-nya-r
http://pakryss.se/fartygsnamn-inte-langre-skyddade/
http://www.regeringen.se/debattartiklar/2018/04/nu-moderniserar-vi-reglerna-for-gode-man/
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/07/uppdrag-att-forbattra-tillsynen-av-gode-man-och-forvaltare/
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2 Regeringen Riksrevisionens rapport om tillsynen av ställföreträdare och 
överförmyndare:  http://www.regeringen.se 
 

2 Regeringen Utredning föreslår juridiska åtgärder för att stötta digitalisering i 
offentlig förvaltning:   http://www.regeringen.se 
 

2 Dagens Juridik "Självkörande fordon och juridiken - snart på en väg nära dig..." 
http://www.dagensjuridik.se 
 

2 Domstolsverket Faran med att tala ut på sociala medier.  
Läs nytt avsnitt av Domarbloggen:  http://www.domarbloggen.se 
 

3 Regeringen Ny webbplats där nya lagar kungörs – läs mer här:  
https://svenskforfattningssamling.se 
 

3 Lagen.nu Lagen.nu (som används i hela läroboken) testar en ny version 
under adressen:  http://ferenda.lagen.nu  Läs om vad som är nytt 
– tidigare adresser fungerar utan problem. 
 
Kolla vidare här:  http://ferenda.lagen.nu/ 
 

3 Regeringen Viktigare lagar och förordningar inför halvårsskiftet 2018:  
https://www.regeringen.se 
 

3 Svt 
 
Aftonbladet 
 
Visma 
 
Svensk Handel 

Här är 13 nya lagar som började gälla den 1 juli 2018:  
https://www.svt.se 
  
Läs även här:  https://www.aftonbladet.se 
och här:  https://vismaspcs.se 
samt här: http://www.svenskhandel.se 
 

3 Regeringen Nytt lagförslag om barnkonventionen beslutas: 
http://www.regeringen.se 
Läs artikel:  http://www.regeringen.se 
 
Läs även här: Kartläggning av hur svensk lagstiftning  
och praxis överensstämmer med barnkonventionen  
http://www.regeringen.se 
 
Frågor och svar:  http://www.regeringen.se 
 

http://www.regeringen.se/rattsdokument/skrivelse/2018/04/skr.-201718128/
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/03/utredning-foreslar-juridiska-atgarder-for-att-stotta-digitalisering-i-offentlig-forvaltning/
http://www.dagensjuridik.se/2018/03/sjalvkorande-fordon-och-juridiken-snart-pa-en-vag-nara-dig
http://www.domarbloggen.se/sodertorns-tingsratt/faran-med-att-tala-ut-pa-sociala-medier/
https://svenskforfattningssamling.se/om-svensk-forfattningssamling.html
http://ferenda.lagen.nu/om/nytt
http://ferenda.lagen.nu/
https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2018/06/viktigare-lagar-och-forordningar-infor-halvarsskiftet-2018/
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/har-ar-13-nya-lagar-som-borjar-galla-den-1-juli-2018
https://www.aftonbladet.se/minekonomi/a/4dJA0q/har-ar-nya-lagarna-1-juli-2018
https://vismaspcs.se/ditt-foretagande/driva-eget-foretag/nya-lagar
http://www.svenskhandel.se/aktuellt-och-opinion/nyheter/2018/nio-nya-lagar-att-halla-koll-pa/
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/03/nytt-lagforslag-om-barnkonventionen-beslutas/
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/barnets-rattigheter/barnkonventionen-blir-ny-lag/
http://www.regeringen.se/rattsdokument/kommittedirektiv/2018/03/dir.-201820/
http://www.regeringen.se/artiklar/2018/03/fragor-och-svar-om-lagforslag-om-barnkonventionen/
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3 Regeringen Barnkonventionen som lag - vad innebär det i praktiken?:  
(Se och lyssna på seminarium):  http://www.regeringen.se 
 
Läs även här (flera länkar):  http://www.regeringen.se 
och här: http://www.regeringen.se 
 

3 Riksdagen FN:s barnkonvention blir svensk lag:   http://www.riksdagen.se 
Läs även här:  http://www.riksdagen.se 
 
Betänkandet kan hämtas här:  http://www.riksdagen.se 
Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2020 

3 Dagens Juridik Barnkonventionen blir svensk lag - klubbat i riksdagen trots  
kritik från höga jurister:   http://www.dagensjuridik.se 
 

3 Regeringen Regeringen har lämnat en proposition till riksdagen med  
förslag på en ny sexualbrottslagstiftning som bygger på 
samtycke: http://www.regeringen.se 
 
Hämta propositionen här: http://www.regeringen.se 
Läs även om uppdrag till Brå:  http://www.regeringen.se 
 

3 Riksdagen 
 
Lagrummet 

Ny sexualbrottslagstiftning införs:   http://www.riksdagen.se 
 
Lagändringarna avser främst Brottsbalken 6 kap 1-3 §§: 
http://rkrattsbaser.gov.se 
Lagändringarna började gälla den 1 juli 2018 

3 Juridikbloggen 
 
Dagens Juridik 

Apropå ”samtyckeslagen”: Upprördhet över ”samtyckesapp” som 
inte gör någon skillnad:  https://juridikbloggen.wordpress.com 
 
Läs om ”samtyckesappen” här:  http://www.dagensjuridik.se 
 

3 Riksdagen Högre straff för våldtäkt och köp av sexuell handling av barn:  
http://www.riksdagen.se 
 

3 Regeringen Skärpt straff för grovt barnpornografibrott och slopad 
preskriptionstid för de allvarligaste sexualbrotten mot barn:   
https://www.regeringen.se 
Läs även här:  https://www.regeringen.se 
 

3 Riksdagen Riksdagen har beslutat om ändrade mediegrundlagar:   
http://www.riksdagen.se 
De ändrade reglerna ska börja gälla den 1 januari 2019.  
Eftersom det handlar om ändringar i grundlagar fattar riksdagen 
beslut två gånger med val emellan. 

http://www.regeringen.se/artiklar/2018/03/barnkonventionen-som-lag--vad-innebar-det-i-praktiken/
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/barnkonventionens-vag-mot-svensk-lag/
http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2018/03/prop2.-201718186/
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/inkorporering-av-fns-konvention-om-barnets_H501SoU25
http://www.riksdagen.se/sv/aktuellt/2018/jun/5/barnkonventionen-blir-svensk-lag/
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/inkorporering-av-fns-konvention-om-barnets_H501SoU25
http://www.dagensjuridik.se/2018/06/barnkonventionen-blir-svensk-lag-klubbat-i-riksdagen-trots-kritik-fran-hoga-jurister
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/03/en-ny-sexualbrottslagstiftning-byggd-pa-frivillighet/
http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2018/03/prop.-201718177/
http://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2018/03/uppdrag-till-brottsoffermyndigheten-att-genomfora-informations--och-utbildningsinsatser-med-anledning-av-en-ny-sexualbrottslagstiftning/
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/en-ny-sexualbrottslagstiftning-byggd-pa_H501JuU29
http://rkrattsbaser.gov.se/sfst/adv?fritext=&sbet=1962%3A700&rub=&org=&upph=false
https://juridikbloggen.wordpress.com/2018/06/29/fattar-man-upprordhet-over-samtyckesapp-som-inte-gor-nagon-skillnad/
http://www.dagensjuridik.se/2018/06/nu-kan-du-signera-digitalt-innan-du-har-sex-advokaten-har-tagit-fram-en-samtyckesapp
http://www.riksdagen.se/sv/folj-och-prenumerera/utskick---aktuellt/2018/maj/17/hogre-straff-for-valdtakt-och-kop-av-sexuell-handling-av-barn-aktuellt-17-maj/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/06/skarpt-straff-for-grovt-barnpornografibrott-och-slopad-preskriptionstid-for-de-allvarligaste-sexualbrotten-mot-barn/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2018/06/ds-201823/
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/andrade-mediegrundlagar_H501KU16


 © Ralf Marek 2018-08-10  Nyhetsbrev 63             Sida 8 av 35                 PRIVATJURIDIK  (Sanoma Utbildning AB) 

3 Lexbase Det som grundlagsändringarna siktar in sig på i första hand  
är att förbjuda rättsfallsdatabaser typ Lexbase.  
Här är länken till denna webbplats:  https://www.lexbase.se 
 

3 Medborgaren 
 
Kvartal.se 
 
Timbro 
 
Dagens Juridik 

Alliansen överens – vissa grundlagsändringar bör stoppas:   
https://medborgaren.se 
 
Läs kritiskt debattinlägg om förslag till grundlagsändringarna:  
https://kvartal.se 
 
”Grundlagsändringen duger inte” – läs debattartikel:   
https://timbro.se 
 
Läs även här: http://www.dagensjuridik.se 
 

3 Regeringen 
 
Djurens Rätt 

Regeringen föreslår en ny djurskyddslag:   
http://www.regeringen.se 
 
Läs debattartikel här: https://www.regeringen.se 
 
Den nya djurskyddslagen är tänkt att träda i kraft  
den 1 april 2019:  https://www.regeringen.se 
 
Läs även här: https://www.djurensratt.se 
 

3 Regeringen 
 
Riksdagen 

En ny lag om ekonomiska föreningar:  http://www.regeringen.se 
Läs även pressmeddelande: http://www.regeringen.se 
 
Riksdagen beslutade om nya lagen:  http://www.riksdagen.se 
 
Läs faktablad om den nya lagen:  https://www.regeringen.se 
Trädde i kraft 1 juli 2018. 

3 Regeringen 
 
Riksdagen 

I en proposition till riksdagen föreslår regeringen en  
mer heltäckande terrorismlagstiftning där nästan alla 
straffbestämmelser på terrorismområdet utvidgas:  
http://www.regeringen.se 
 
Propositionen kan hämtas här: http://www.regeringen.se 
 
Riksdagen beslutade om nya bestämmelser:   
http://www.riksdagen.se 
 

3 Regeringen Nya skatteregler för företagssektorn:   http://www.regeringen.se 
 
Läs pressmeddelande:  http://www.regeringen.se 
och presentationsbilder:  http://www.regeringen.se 
 

https://www.lexbase.se/personsok
https://medborgaren.se/moderaterna-stodjer-inte-grundlagsandringarna/
https://kvartal.se/
https://timbro.se/
http://www.dagensjuridik.se/
http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2018/03/prop.-201718147/
https://www.regeringen.se/debattartiklar/2018/01/regeringen-presenterar-forslag-till-moderniserad-djurskyddslag/
https://www.regeringen.se/
https://www.djurensratt.se/blogg/sveriges-nya-djurskyddslag-har-rostats-igenom
http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2018/03/prop.-201718185/
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/03/battre-forutsattningar-for-kooperativt-foretagande/
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/en-ny-lag-om-ekonomiska-foreningar_H501CU25
https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2018/07/en-ny-lag-om-ekonomiska-foreningar/
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/03/regeringen-utvidgar-lagstiftningen-mot-terrorism/
http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2018/03/prop.-201718174/
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/en-mer-heltackande-terrorismlagstiftning_H501JuU35
http://www.regeringen.se/rattsdokument/lagradsremiss/2018/03/nya-skatteregler-for-foretagssektorn/
http://www.regeringen.se/rattsdokument/lagradsremiss/2018/03/nya-skatteregler-for-foretagssektorn/
http://www.regeringen.se/tal/2018/03/magdalena-anderssons-presentationsbilder-fran-presstraff-om-nya-skatteregler-for-foretagssektorn/


 © Ralf Marek 2018-08-10  Nyhetsbrev 63             Sida 9 av 35                 PRIVATJURIDIK  (Sanoma Utbildning AB) 

3 Riksdagen Skattetillägg kan tas ut även om oriktiga uppgifter rättats:  
http://www.riksdagen.se 
 

3 Regeringen Ändrade skatteregler för tillfälligt arbete i Sverige:  
https://www.regeringen.se 
Lagrådsremissen kan hämtas här: https://www.regeringen.se 
 

3 Regeringen 
 
Riksdagen 

Stärkt skydd för företagshemligheter:   http://www.regeringen.se 
Propositionen kan hämtas här:  http://www.regeringen.se 
 
Riksdagen beslutade:   http://www.riksdagen.se 
 

3 Regeringen 
 
Riksdagen 

Regeringen föreslår en ny strafftidslag:  
https://www.regeringen.se 
 
Riksdagens beslutade:   http://www.riksdagen.se 
 

3 Dagens Juridik "Okänd" paragraf kan ge strafflindring - även om 
ungdomsrabatten tas bort:  http://www.dagensjuridik.se 
 

3 Riksdagen Straffen för brott mot blåljuspersonal och hälso- och 
sjukvårdspersonal bör skärpas:   http://www.riksdagen.se 
 
Kammaren biföll utskottets förslag:   http://www.riksdagen.se 
 

3 Dagens Juridik 
 
Regeringen 
 

Brott mot förtroendevalda "särskilt allvarliga" - regeringen  
föreslår ny straffskärpningsgrund:   http://www.dagensjuridik.se 
 
Läs även här: https://www.regeringen.se 
 
Departementskrivelsen kan hämtas här: 
https://www.regeringen.se 
 

3 Regeringen Regeringen har utsett en utredare som ska föreslå ett utökat 
straffrättsligt skydd för barn som bevittnar våld eller andra 
brottsliga handlingar som begås av och mot närstående:  
https://www.regeringen.se 
 

3 Riksdagen 
 
Domstolsverket 

Skyddet för transpersoner utökas:  http://www.riksdagen.se 
 
Läs även nytt avsnitt ur Domarbloggen : Den nya lagstiftningen 
om straffrättsligt skydd för transpersoner och hur den kom till:  
http://www.domarbloggen.se 
 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/skattetillagg-vid-rattelse-pa-eget-initiativ_H501SkU18
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/05/andrade-skatteregler-for-tillfalligt-arbete-i-sverige/
https://www.regeringen.se/rattsdokument/lagradsremiss/2018/05/beskattning-och-betalning-av-skatt-vid-tillfalligt-arbete-i-sverige/
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/03/starkt-skydd-for-foretagshemligheter/
http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2018/03/prop.-201718200/
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/en-ny-lag-om-foretagshemligheter_H501CU24
https://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2018/04/prop.-201718250/
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/en-ny-strafftidslag_H501JuU30
http://www.dagensjuridik.se/2018/07/okand-paragraf-kan-ge-strafflindring-aven-om-ungdomsrabatten-tas-bort
http://www.riksdagen.se/sv/aktuellt/2018/apr/12/straffen-for-brott-mot-blaljuspersonal-och-halso--och-sjukvardspersonal-bor-skarpas/
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/straffrattsliga-fragor_H501JuU14
http://www.dagensjuridik.se/2018/07/brott-mot-fortroendevalda-sarskilt-allvarliga-regeringen-foreslar-ny-straffskarpningsgrund
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/06/skarpt-reglering-for-brott-mot-fortroendevalda/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2018/06/ds-201829/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/06/att-lata-barn-bevittna-brott-blir-straffbart/
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/ett-utvidgat-straffrattsligt-skydd-for_H501KU14
http://www.domarbloggen.se/sodertorns-tingsratt/den-nya-lagstiftningen-om-straffrattsligt-skydd-for-transpersoner-och-hur-den-kom-till/
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3 Regeringen 
 
Riksdagen 

Regeringen föreslår en ny kamerabevakningslag: 
http://www.regeringen.se 
Propositionen kan hämtas här:  http://www.regeringen.se 
 
Riksdagen bifaller förslaget:  http://www.riksdagen.se 
 

3 Riksdagen 
 
Sydsvenskan 

KU vill utöka straffansvaret för tjänstefel:  
http://www.riksdagen.se 
 
Läs även här:  http://www.riksdagen.se 
 
Läs  debattinlägg: ”Återinför tjänstemannaansvaret.  
Det handlar i första hand inte om att identifiera och  
hänga ut ansvariga tjänstemän”  https://www.sydsvenskan.se 
 

3 Regeringen 
 
Dagens Juridik 

Modernare regler för varumärken och företagsnamn:   
http://www.regeringen.se 
 
Lagrådsremiss kan läsas här:  http://www.regeringen.se 
 
Läs även här:  http://www.dagensjuridik.se 
 

3 Dagens Juridik Licenskrav och brottet spelfusk införs - regeringen vill "återta 
kontrollen" över spelmarknaden;  http://www.dagensjuridik.se 
 

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

3 Regeringen Befintlig lagstiftning måste anpassas till  EU:s nya 
dataskyddsdirektiv. Se regeringens proposition (603 sidor!):  
https://www.regeringen.se 
De nya lagarna och lagändringarna föreslås träda i kraft  
den 1 januari 2019. 

3 Dagens Juridik "Har slutat snegla på de politiska konsekvenserna" - professor 
om Lagrådets hårdare granskning:  http://www.dagensjuridik.se 
 

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/04/den-nya-kamerabevakningslagen-okar-mojligheterna-till-kamerabevakning/
http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2018/04/prop.-201718231/
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/ny-kamerabevakningslag_H501JuU36
http://www.riksdagen.se/sv/folj-och-prenumerera/utskick---aktuellt/2018/apr/10/ku-vill-utoka-straffansvaret-for-tjanstefel-aktuellt-10-april/
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/offentlig-forvaltning_H501KU37
https://www.sydsvenskan.se/2018-04-16/aterinfor-tjanstemannaansvaret-det-handlar-i-forsta-hand-inte-om-att-identifiera-och-hanga-ut-ansvariga-tjansteman
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/04/modernare-regler-for-varumarken-och-foretagsnamn/
http://www.regeringen.se/rattsdokument/lagradsremiss/2018/04/modernare-regler-om-varumarken-och-en-ny-lag-om-foretagsnamn/
http://www.dagensjuridik.se/2018/05/nya-regler-varumarken-och-foretagsnamn-och-tullen-far-okade-befogenheter
http://www.dagensjuridik.se/2018/04/licenskrav-och-brottet-spelfusk-infors-regeringen-vill-aterta-kontrollen-over-spelmarknaden
http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2018/04/prop.-201718232/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2018/06/prop.-201718269/
http://www.dagensjuridik.se/2018/04/har-slutat-snegla-pa-de-politiska-konsekvenserna-professor-om-lagradets-hardare-granskning
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3 Maria Abrahamsson Läs Maria Abrahamssons blogg-serie ”Lagstiftaren och Lagrådet” 
 
nr 1  (samtyckeslagen) http://www.mariaabrahamsson.nu 
nr 2  (utökat rökförbud) http://www.mariaabrahamsson.nu 
nr 3  (barnkonventionen) http://www.mariaabrahamsson.nu 
nr 4  (bostadskrisen) http://www.mariaabrahamsson.nu 
nr 5  (sexköp utomlands) http://www.mariaabrahamsson.nu 
nr 6  (smmanfattning) http://www.mariaabrahamsson.nu 
 

3 Altinget Lagrådet underkänner förslag om friskolor:   
https://www.altinget.se 
 

3 Ledarsidorna.se 
 
Lagen.nu 

”Förvaltningslagen – en kostnadsbomb som väntar på att brisera” 
Läs debattartikel:   https://ledarsidorna.se 
 
Här hittar man lagtexten (som trädde i kraft 2018-07-01):  
https://lagen.nu/2017:900 
 

3 Altinget Det finns inget rättsligt bindande för på vilket sätt ett 
tillkännagivande ska behandlas av regeringen.  
Läs mer här:  https://www.altinget.se 
 
Läs även här:   KU-ledamöter kritiserar oppositionens 
tillkännagivanden: https://www.altinget.se 
 

3 Regeringen Regeringen vill ha vinterdäck på lastbilar och bussar:  
http://www.regeringen.se 
 

3 Dagens Juridik Polisen ska få låsa fast lastbilar i 36 timmar - ska komma åt 
oseriösa utländska åkare:   http://www.dagensjuridik.se 
 

3 Regeringen Översyn av lagstiftningen mot s.k. fordonsmålvakter:  
https://www.regeringen.se 
 

3 Regeringen Förenklat tillvägagångssätt vid beslut om hemlig avlyssning:  
http://www.regeringen.se 
 
Utredningen kan hämtas här: http://www.regeringen.se 
 

3 Regeringen Lagändringar ska stoppa nätdrogerna:   http://www.regeringen.se 
 

http://www.mariaabrahamsson.nu/index.php/2018/04/20/lagstiftaren-och-lagradet-avsnitt-1-samtyckeslagen/
http://www.mariaabrahamsson.nu/index.php/2018/04/24/lagstiftaren-och-lagradet-avsnitt-2-utvidgat-rokforbud/
http://www.mariaabrahamsson.nu/index.php/2018/04/30/lagstiftaren-och-lagradet-avsnitt-3-barnkonventionen/
http://www.mariaabrahamsson.nu/index.php/2018/05/16/lagstiftaren-och-lagradet-avsnitt-4-fel-metod-att-losa-bostadskrisen/
http://www.mariaabrahamsson.nu/index.php/2018/06/12/lagstiftaren-och-lagradet-avsnitt-5-sexkop-utomlands-och-amnestilagen/
http://www.mariaabrahamsson.nu/index.php/2018/06/18/lagstiftaren-och-lagradet-avsnitt-6-skarpning-eller-gor-lagradets-yttranden-bindande/
https://www.altinget.se/artikel/lagraadet-underkanner-forslag-om-friskolor?ref=newsletter&refid=2406&SNSubscribed=true&utm_source=nyhedsbrev&utm_medium=e-mail&utm_campaign=altingetse
https://ledarsidorna.se/2018/03/forvaltningslagen-en-kostnadsbomb-som-vantar-pa-att-brisera/
https://lagen.nu/2017:900
https://www.altinget.se/artikel/171-punkter-av-misslyckad-opposition?ref=newsletter&refid=2426&SNSubscribed=true&utm_source=nyhedsbrev&utm_medium=e-mail&utm_campaign=altingetse
https://www.altinget.se/artikel/ku-ledamoter-kritiserar-oppositionens-tillkannagivanden?ref=newsletter&refid=2609&SNSubscribed=true&utm_source=nyhedsbrev&utm_medium=e-mail&utm_campaign=altingetse
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/03/regeringen-vill-ha-vinterdack-pa-lastbilar-och-bussar/
http://www.dagensjuridik.se/2018/03/polisen-ska-fa-lasa-fast-lastbilar-i-36-timmar-ska-komma-oseriosa-utlandska-akare
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2018/07/ds-201833/
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/04/forenklat-tillvagagangssatt-vid-beslut-om-hemlig-avlyssning/
http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2018/04/sou-201830/
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/04/lagandringar-ska-stoppa-natdrogerna/
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3 Regeringen Krav på elektronisk betalning för rut- och rotavdrag:  
https://www.regeringen.se 
 
Lagrådsremissen kan hämtas här: https://www.regeringen.se 
 

3 Regeringen Regeringen ser över artskyddet:  https://www.regeringen.se 
 

3 Riksdagen Fler beslut om kontaktförbud ska kombineras med fotboja:  
http://www.riksdagen.se 
 

3 Dagens Juridik Fel ålder ska kunna leda till ny rättegång - lagändring efter  
HD-beslut om gruppvåldtäkt:   http://www.dagensjuridik.se 
 

3 Regeringen Utredning om behovet av regler för att anordna offentliga 
danstillställningar: https://www.regeringen.se 
 

3 Regeringen Parlamentarisk kommitté ska säkerställa public services 
oberoende:  https://www.regeringen.se 
 

3 Dagens Juridik 
 
Regeringen 

Eventuellt lagförslag nästa vår om fler förbud mot rasistiska 
symboler:   http://www.dagensjuridik.se 
 
Läs även här:  https://www.regeringen.se 
 

3 Dagens Juridik 15-årsgräns för vattenskotrar nästa sommar  
- men inga sanktioner för den som bryter mot reglerna:   
http://www.dagensjuridik.se 
 

3 Riksdagen Personuppgifter ska kunna behandlas och utbytas mellan 

myndigheter när det behövs för att förebygga, förhindra eller 

avslöja brott. Riksdagen sa ja till regeringens förslag om en ny  

brottsdatalag: http://www.riksdagen.se 

 

3 Svenskhandel.se Regeringen och oppositionen överens om tillträdesförbud i 

butiker:  http://www.svenskhandel.se 

4 Dagens Juridik 20 miljoner extra till rättsväsendet efter #metoo –  
"för att informera och utbilda":   http://www.dagensjuridik.se 
 

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/05/krav-pa-elektronisk-betalning-for-rut--och-rotavdrag/
https://www.regeringen.se/rattsdokument/lagradsremiss/2018/05/krav-pa-elektronisk-betalning-for-ratt-till-rut--och-rotavdrag/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/05/regeringen-ser-over-artskyddet/
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/elektronisk-overvakning-av-kontaktforbud_H501JuU25
http://www.dagensjuridik.se/2018/05/fel-alder-ska-kunna-leda-till-ny-rattegang-lagandring-efter-hd-beslut-om-gruppvaldtakt
https://www.regeringen.se/49d7a6/contentassets/a399b22b172c429aa250aace610259b8/tillstand-till-offentlig-danstillstallning-ds-201820
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/06/parlamentarisk-kommitte-ska-sakerstalla-public-services-oberoende/
http://www.dagensjuridik.se/2018/07/hon-ska-stoppa-fler-rasistiska-symboler-lagforslag-kan-komma-nasta-var
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/07/straffansvaret-for-rasistiska-symboler-ses-over/
http://www.dagensjuridik.se/2018/07/15-arsgrans-vattenskotrar-nasta-sommar-men-inga-sanktioner-den-som-bryter-mot-reglerna
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/brottsdatalag_H501JuU37
http://www.svenskhandel.se/aktuellt-och-opinion/nyheter/2018/regeringen-och-oppositionen-overens-om-tilltradesforbud/
http://www.dagensjuridik.se/2018/07/20-miljoner-extra-till-rattsvasendet-efter-metoo-att-informera-och-utbilda
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4 Allt om Juridik Domstolsprövning – dyr lyx eller rättighet?   
https://www.alltomjuridik.se 
 

4 Domstolsverket Hovrätten och Högsta domstolen – för parterna eller samhället? 
Nytt inlägg i Domarbloggen: http://www.domarbloggen.se 
 

4 Riksdagen Regeringen bör utreda om domstolarnas och domarnas 
oberoende behöver stärkas:   http://www.riksdagen.se 
 

4 Dagens Juridik "Du kommer känna krav från domstolar på lojalitet med  
samhället - var då stark nog att stå emot"  Läs om hur det  
är att arbeta som försvarsadvokat:  http://www.dagensjuridik.se 
 
Läs även här:  http://www.dagensjuridik.se 
 

4 Dagens Juridik "Domstolar döljer sina gissningar bakom uttryck som  
'måste anses' - i stället för att utreda frågan":   
Läs debattartikel:  http://www.dagensjuridik.se 
 

4 Dagens Juridik Mer debatt om nämndemän:   http://www.dagensjuridik.se 
 
Läs replik här:  http://www.dagensjuridik.se 
Ytterligare ett debattinlägg:  http://www.dagensjuridik.se 
 

4 Publikt.se Advokater dömer ut förvaltningsdomstolarna:  
https://www.publikt.se 
 

4 Regeringen 
 
Dagens Juridik 

Stärkt rättssäkerhet i de allmänna förvaltningsdomstolarna:  
https://www.regeringen.se 
 
Den restriktiva huvudregeln om skriftlig handläggning slopas  
och rätten till muntlig förhandling utökas. Det är en av flera 
förändringar som regeringen vill genomföra i landets 
förvaltningsdomstolar:   http://www.dagensjuridik.se 
 

4 Legally Yours “Få vill sticka ut hakan – kan behövas mer sekretess vid 
domarutnämningar” :   https://www.legallyyours.se 
 

https://www.alltomjuridik.se/nyheter/domstolsprovning-dyr-lyx-eller-rattighet/
http://www.domarbloggen.se/sodertorns-tingsratt/hovratten-och-hogsta-domstolen-for-parterna-eller-samhallet/
http://www.riksdagen.se/sv/aktuellt/2018/apr/12/regeringen-bor-utreda-om-domstolarnas-och-domarnas-oberoende-behover-starkas/
http://www.dagensjuridik.se/2018/03/du-kommer-kanna-krav-fran-domstolar-pa-lojalitet-med-samhallet-var-da-stark-nog-att-sta-emot
http://www.dagensjuridik.se/2018/03/jag-forsoker-tanka-som-en-polis
http://www.dagensjuridik.se/2018/03/domstolar-doljer-sina-gissningar-bakom-uttryck-som-maste-anses-i-stallet-att-utreda-fragan
http://www.dagensjuridik.se/2018/03/ar-juristerna-i-domstolarna-ofelbara-i-motsats-till-de-hart-kritiserade-namndemannen
http://www.dagensjuridik.se/2018/03/skillnad-pa-fel-och-fel-i-domandet-och-namndemannen-okar-sannolikt-risken-fel
http://www.dagensjuridik.se/2018/03/lat-allmanheten-valja-namndeman-i-samband-med-ovriga-val-ett-satt-att-radda-systemet
https://www.publikt.se/artikel/advokater-domer-ut-forvaltningsdomstolarna-21383
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/lagradsremiss/2018/06/starkt-rattssakerhet-i-de-allmanna-forvaltningsdomstolarna/
http://www.dagensjuridik.se/2018/07/andrade-forutsattningar-forvaltningsratter-part-kan-krava-muntlig-forhandling
https://www.legallyyours.se/artikel/fa-vill-sticka-ut-hakan-kan-behovas-mer-sekretess-vid-domarutnamningar/
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4 Domstolsverket 
 
Dagens Juridik 
 
Lagen.nu 
 

Ny delgivningsform ska ge färre inställda förhandlingar:   
http://domstol.se 
 
Riksdagen sa ja till förslaget:   http://www.riksdagen.se 
 
Nya lagen kan hämtas här:   https://lagen.nu/2018:160 
Läs även här:  http://www.dagensjuridik.se 
 

4 Regeringen Utredning om hur man med bibehållen rättssäkerhet och  
kvalitet åstadkommer en snabbare lagföring av brott: 
http://www.regeringen.se 
 

4 Advokatsamfundet Utredaren avråder från jourdomstolar:  
https://www.advokatsamfundet.se 
 

4 Riksdagen 
 
Dagens Juridik 

En mer digital hantering av ärenden i myndigheter  
inom rättsväsendet möjliggörs: http://www.riksdagen.se 
 
Läs även här: http://www.dagensjuridik.se 
  

4 Riksdagen 
 
Dagens Juridik 

Möjlighet förhöra barn utan att underrätta föräldrarna  
bör övervägas:   http://www.riksdagen.se 
 
Läs även här:  http://www.dagensjuridik.se/ 
 

4 Riksdagen Effektivare användning av målsägandebiträden:  
http://www.riksdagen.se 
 

4 Domstolsverket Domare diskuterar säsong tre av SVT-serien Domstolen:   
http://www.domarbloggen.se 
 

4 Domstolsverket Rättsliga rådets verksamhet – en bred blandning av ärenden 
 – läs nytt inlägg från Domarbloggen:   
http://www.domarbloggen.se 
 

4 Domstolsverket Vad är ”billighetshänsyn”?  Domarbloggen förklarar:  
http://www.domarbloggen.se 
 

4 Domstolsverket Nytt inlägg på Domarbloggen:  Transpersoners situation  
i Sverige och ett jämställt bemötande av transpersoner:  
http://www.domarbloggen.se 
 

http://domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/Sveriges-Domstolars-pressrum/Nyheter-och-pressmeddelanden/Ny-delgivningsform-ska-ge-farre-installda-forhandlingar---/
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/tillganglighetsdelgivning---forsok-med-ett-nytt_H501JuU23
https://lagen.nu/2018:160
http://www.dagensjuridik.se/2018/07/radda-vittnen-inte-orsak-till-installda-rattegangar-domstolsverket-kritiserar-uppgifter-i-me
http://www.regeringen.se/rattsdokument/departementsserien-och-promemorior/2018/04/ds-20189/
https://www.advokatsamfundet.se/Nyhetsarkiv/2018/april/utredaren-avrader-fran-jourdomstolar/
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/digital-hantering-av-domstolsavgorande_H501JuU31
http://www.dagensjuridik.se/2018/05/snart-gar-startskottet-digitala-ordningsboter-strafforelagganden-och-handrackning
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/valdsbrott-och-brottsoffer_H501JuU17
http://www.dagensjuridik.se/2018/05/foraldrar-ska-inte-alltid-ha-ratt-att-fa-veta-att-barn-ska-forhoras-skapar-risk-vald
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/mer-andamalsenliga-bestammelser-om-rattsliga_H501JuU24
http://www.domarbloggen.se/sodertorns-tingsratt/panelsamtal-domare-diskuterar-sasong-tre-av-svt-serien-domstolen/
http://www.domarbloggen.se/sodertorns-tingsratt/rattsliga-radets-verksamhet-en-bred-blandning-av-arenden/
http://www.domarbloggen.se/sodertorns-tingsratt/billighetshansyn-ett-konstigt-ord-for-nagot-ganska-sjalvklart/
http://www.domarbloggen.se/sodertorns-tingsratt/transpersoners-situation-i-sverige-och-ett-jamstallt-bemotande-av-transpersoner/
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4 Domstolsverket Domstolens arkiv – vårt gemensamma kulturarv och en förträfflig 
tidskapsel:  http://www.domarbloggen.se 
 

4 Riksåklagaren Riksåklagarens uppgift som åklagare i Högsta domstolen  
syftar till att få fram en enhetlig och tydlig praxis.  
Listan över 2018 års prioriterade prejudikatfrågor kan  
hämtas här:  https://www.aklagare.se 
 

4 Advokatsamfundet Regeringen föreslår nya regler för säkerheten i domstolarna.:   
https://www.advokatsamfundet.se 
Läs även här:  https://www.advokaten.se 
 

4 Dagens Juridik 
 
Wikipedia 

Läs om Fittja-målet på Wikipedia:  https://sv.wikipedia.org 
 
Chefen för tingsrätten efter debatten om Fittjadomen 
- "det här skadar domstolarna":   http://www.dagensjuridik.se 
 
"Bevisningen räcker inte" - åklagaren återkallar överklagandet  
av Fittjadomen:   http://www.dagensjuridik.se 
 

4 Sveriges Radio 
 
Samtiden 
 
Lagen.nu 
 
Domstolsverket 

Ny prövning av Fittjafallet, målsäganden driver själv  
målet med hjälp av sitt målsägarbiträde:  
”Blir en rejäl uppförsbacke”:  https://sverigesradio.se 
 
Läs även här: https://samtiden.nu 
 
Reglerna för en målsägande som själv vill driva ett brottmål  
finns i BrB 20 8§  https://lagen.nu/1942:740#K20P8S4 
 
Vilken uppgift har domstolen i ett brottmål? Vad får domstolen 
pröva? Några svar på frågor som ställts i debatten om Fittjamålet:   
http://www.domarbloggen.se 
 

4 JO 
 
Sveriges Radio 
 
Dagens Juridik 
 
Maria Abrahamsson 

JO granskar domen i Solna tingsrätt:   https://www.jo.se 
 
Läs även här: http://www.dagensjuridik.se 
 
Läs även här: http://sverigesradio.se 
 
Läs två kommentarer:  http://www.mariaabrahamsson.nu 
samt här:  http://www.mariaabrahamsson.nu 
 

http://www.domarbloggen.se/sodertorns-tingsratt/domstolens-arkiv-vart-gemensamma-kulturarv-och-en-fortrafflig-tidskapsel/
https://www.aklagare.se/nyheter-press/nyheter-fran-aklagarmyndigheten/prioriterade-prejudikatfragor2018/
https://www.advokatsamfundet.se/Nyhetsarkiv/2018/juni/lagradsremiss-om-starkt-ordning-och-sakerhet-i-domstol/
https://www.advokaten.se/Tidningsnummer/2018/nr-5-2018-argang-84/stort-behov-ger-standiga-sakerhetskontroller-i-domstolarna/
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fittjam%C3%A5let
http://www.dagensjuridik.se/2018/03/chefen-tingsratten-efter-debatten-om-fittjadomen-det-har-skadar-domstolarna
http://www.dagensjuridik.se/
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=6985980
https://samtiden.nu/2018/06/gruppvaldtakten-i-fittja-tas-upp-i-hovratten-offret-driver-sjalv-fallet/
https://lagen.nu/1942:740#K20P8S4
http://www.domarbloggen.se/sodertorns-tingsratt/vilken-uppgift-har-domstolen-i-ett-brottmal-vad-far-domstolen-prova/
https://www.jo.se/sv/Om-JO/Press1/Presskatalog/JO-granskar-domen-i-Solna-tingsratt/
http://www.dagensjuridik.se/2018/05/jo-kritik-mot-skandaldomeni-solna-radmannen-borde-gatt-igenom-domskalen-med-namndemannen
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6923574
http://www.mariaabrahamsson.nu/index.php/2018/04/05/f-d-namndeman-hassan-fransson-ar-med-ratta-missnojd/
http://www.mariaabrahamsson.nu/index.php/2018/04/04/solnafallet-jo-riskerar-starka-namndemannens-stallning/
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4 Domstolsverket 
 
Regeringen 
 
Lagrådet 
 
Samtiden 
 
Dagens Juridik 

Migrationsdomstolen tillämpar inte den så kallade 
gymnasielagen:  http://www.forvaltningsrattenimalmo.domstol.se 
 
(Läs lagrådsremissen här: https://www.regeringen.se ) 
 
Här är Lagrådets yttrande: http://www.lagradet.se 
 
Ännu en migrationsdomstol underkänner gymnasielagen:  
https://samtiden.nu 
 
Läs även här:   http://www.dagensjuridik.se    
och här:  http://www.dagensjuridik.se   
samt här:  http://www.dagensjuridik.se 
 
Överklagandena har fått prövningstillstånd: 
http://www.kammarrattenistockholm  
Läs även här: http://www.dagensjuridik.se 
 

4 Domstolsverket 
 
Dagens Juridik 

Migrationsdomstolen i Göteborg hämtar in ett förhandsavgörande 
från EU-domstolen om den s.k. gymnasielagens förenlighet med 
EU-rätten:  http://www.forvaltningsrattenigoteborg. 
 
Läs även här: http://www.dagensjuridik.se 
 

4 Dagens Juridik 
 
Lagen.nu 

"Så bristfällig att den inte går att tillämpa" - Migrationsdomstolen 
underkänner "gymnasielagen":   http://www.dagensjuridik.se 
 
Lagtexten kan hämtas här (SFS 2016:752 §§ 16 ff):  
https://lagen.nu/2016:752 
 
(Ändring: SFS 2018:756, i kraft 2018-07-01:  
http://rkrattsbaser.gov.se ) 
 

4 Dagens Juridik 
 
Kvartal 

"Öppen strid mellan juridik och politik" - expert varnar  
för konstitutionell kris efter migrationsdom:  
http://www.dagensjuridik.se 
 
Läs debattartikeln här: https://kvartal.se 
 

4 Domstolsverket 
 
Dagens Juridik 

Fällande dom på smitning från trafikolycksplats har  
inte ansetts kränka rätten till en rättvis rättegång:  
http://www.hogstadomstolen.se 
 
Domen i fulltext kan hämtas här:  http://www.hogstadomstolen.se 
 
Läs även här:  http://www.dagensjuridik.se 
 

http://www.forvaltningsrattenimalmo.domstol.se/Om-forvaltningsratten/Nyheter-och-pressmeddelanden/Migrationsdomstolen-tillampar-inte-den-sk-gymnasielagen/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/03/ny-mojlighet-till-uppehallstillstand/
http://www.lagradet.se/yttranden/Kompletteringar%20av%20den%20tillfalliga%20lagen%20for%20uppehallstillstand%20rorande%20studier%20pa%20gymnasieniva.pdf
https://samtiden.nu/2018/07/annu-en-migrationsdomstol-underkanner-gymnasielagen/
http://www.dagensjuridik.se/2018/07/10-av-4-000-har-fatt-stanna-men-nu-stoppar-migrationsverket-tillampningen-av-gymnasielagen
http://www.dagensjuridik.se/
http://www.dagensjuridik.se/2018/08/frysta-ansokningar-enligt-gymnasielagen-stoppar-utvisningar-tills-rattslaget-har-klarnat
http://www.kammarrattenistockholm.domstol.se/Om-kammarratten-/Nyheter-och-pressmeddelanden/Provningstillstand-i-migrationsmal20/
http://www.dagensjuridik.se/2018/08/fortur-hos-migrationsoverdomstolen-gymnasielagen-arbetet-redan-paborjat
http://www.forvaltningsrattenigoteborg.domstol.se/Om-forvaltningsratten/Nyheter-och-pressmeddelanden/xx/
http://www.dagensjuridik.se/2018/07/migrationsdomstolen-gar-till-eu-domstolen-strider-gymnasielagen-mot-eu-ratten
http://www.dagensjuridik.se/2018/07/sa-bristfallig-att-den-inte-gar-att-tillampa-migrationsdomstolen-underkanner-gymnasielagen
https://lagen.nu/2016:752
http://rkrattsbaser.gov.se/sfsr?bet=2016:752
http://www.dagensjuridik.se/2018/07/oppen-strid-mellan-juridik-och-politik-expert-varnar-konstitutionell-kris-efter-migrationsdo
https://kvartal.se/essaer/kwk9sj5nk9duugpnmv3oq5hrxaabp5
http://www.hogstadomstolen.se/Om-Hogsta-domstolen/Nyheter-fran-Hogsta-domstolen/Fallande-dom-pa-smitning-fran-trafikolycksplats-har-inte-ansetts-kranka-ratten-till-en-rattvis-rattegang/
http://www.hogstadomstolen.se/Domstolar/hogstadomstolen/Avgoranden/2018/2018-06-12%20B%204918-17%20Dom.pdf
http://www.dagensjuridik.se/2018/07/hd-faller-ishockeyproffs-misshandel-efter-crosschecking-mot-oskyddad-nacke
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4 Svenskt Näringsliv Luddiga skattedomar förvirrar företagare:  
https://www.svensktnaringsliv.se 
 

4 SCC Svea Hovrätt upphävde delvis en skiljedom:  
http://www.sccinstitute.se 
 

5 Regeringen 
 
Riksdagen 
 
Dagens Juridik 
 
Dagens Samhälle 

Regeringen stramar upp tillsynen av förvaltare och  
gode män - högre krav på lämplighet:  
https://www.regeringen.se 
 
Se webb-tv här: http://www.riksdagen.se 
Läs även här: http://www.dagensjuridik.se 
 
”Se över reglerna – men behåll ideella gode män”  
Läs debattartikel:   https://www.dagenssamhalle.se 
 

5 Riksdagen Tillsynen av ställföreträdare och överförmyndare har granskats:  
http://www.riksdagen.se 
  

5 Domstolsverket Svenska Akademien är inte skyldig att tillämpa  
regler om handlingsoffentlighet:  
http://www.kammarrattenistockholm.domstol.se 
Beslutet kan hämtas här:   
http://www.kammarrattenistockholm.domstol.se 
 

5 Riksåklagaren Tillsynsavdelningen är ansvarig för riksåklagarens rättsliga 
tillsynsverksamhet – här kan man hämta rapporten från 2017:  
https://www.aklagare.se 
 

5 Domstolsverket Förvaltningsrätten prövar inte överklagande av  
tillstånd till allmän sammankomst:   
http://www.forvaltningsrattenistockholm 
 

5 Dagens Juridik Rektor får upp sitt fall i HFD - ska pröva om han kan "straffas" 
som legitimerad lärare:   http://www.dagensjuridik.se 
 

5 Allt om Juridik Kammarrätten i Göteborg ger Sahlgrenska sjukhuset  
tillstånd att spela in bilder från övervakningskamera:   
https://www.alltomjuridik.se 
 

https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/minska-skatt-pa-foretagande/luddiga-skattedomar-forvirrar-foretagare_714802.html
http://www.sccinstitute.se/om-scc/nyheter/2018/nytt-pa-swedish-arbitration-portal-svea-hovratt-upphavde-delvis-en-skiljedom/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/05/atgarder-for-en-battre-tillsyn-pa-omradet-for-gode-man-och-forvaltare/
http://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/oppen-utfragning/oppen-utfragning-om-tillsyn-av-stallforetradare_H5C220180503ou1
http://www.dagensjuridik.se/2018/05/regeringen-stramar-upp-tillsynen-av-forvaltare-och-gode-man-hogre-krav-pa-lamplighet
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/se-over-reglerna-men-behall-ideella-gode-man-21226
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/riksrevisionens-rapport-om-tillsynen-av_H501CU35
http://www.kammarrattenistockholm.domstol.se/Om-kammarratten-/Nyheter-och-pressmeddelanden/Svenska-Akademien-ar-inte-skyldig-att-tillampa-regler-om-handlingsoffentlighet/
http://www.kammarrattenistockholm.domstol.se/Domstolar/kammarrattenistockholm/Domar/2018%20jan-juni/3982-18.pdf
https://www.aklagare.se/nyheter-press/nyheter-fran-aklagarmyndigheten/tillsynsavdelningens-arsrapport-2017/
http://www.forvaltningsrattenistockholm.domstol.se/Om-forvaltningsratten/Nyheter-och-pressmeddelanden/Forvaltningsratten-provar-inte-overklagande-av-tillstand-till-allman-sammankomst/
http://www.dagensjuridik.se/2018/06/rektor-far-upp-sitt-fall-i-hfd-ska-prova-om-han-kan-straffas-som-legitimerad-larare
https://www.alltomjuridik.se/nyheter/hotbild-mot-sjukhus-motiverar-kameraovervakning-sahlgrenska-tillats-spara-overvakningsbilder/
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5 Allt om Juridik Patent- och marknadsdomstolen häver ett bolags registreringar 
av varumärket MADE BY SWEDEN och dömer bolaget att 
ersätta Volvos rättegångskostnader:   https://www.alltomjuridik.se 
 

5 Domstolsverket Massutskick av kravbrev för fildelning av film  
– klargörande av Patent- och marknadsdomstolens roll:   
http://www.stockholmstingsratt.se 
 

5 Domstolsverket En advokat har bedömts inte ha gjort sig skyldig  
till skadeståndsgrundande vårdslöshet:   
http://www.hogstadomstolen.se 
Domen i fulltext kan hämtas här:  http://www.hogstadomstolen.se 
 

5 Dagens Juridik Inte olagligt med "straffavgift" för de som inte deltog på städdag  
– arbetet kompenserades med avdrag:   
http://www.dagensjuridik.se 
 

5 Dagens Juridik Kvinnan använde ett mycket grovt språk med könsord  
när hon överklagade ett beslut om trängselskatt.  
Hon dömdes av kammarrätten för rättegångsförseelse:   
http://www.dagensjuridik.se 
 

5 Allt om Juridik 
 
Dagens Juridik 

JO: genomsökning av elevskåp stred inte mot grundlag:   
https://www.alltomjuridik.se 
 
Läs även här:  http://www.dagensjuridik.se 
 

5 ARN Läs om två id-bedrägerier:  https://www.arn.se 
 

5 Transportstyrelsen Ökat antal återkallade körkort:  https://www.transportstyrelsen.se 
 

5 Riksdagen Konstitutionsutskottet, KU, är klart med sin årliga granskning  
av regeringen. Totalt har KU behandlat 33 anmälningar från 
riksdagsledamöterna:   http://www.riksdagen.se 
 
Läs även här:  http://www.riksdagen.se 
 

https://www.alltomjuridik.se/nyheter/volvo-vinner-varumarkestvist-made-sweden-far-anvandas-av-volvo/
http://www.stockholmstingsratt.se/Om-tingsratten/Nyheter-och-pressmeddelanden/Massutskick-av-kravbrev-for-fildelning-av-film--Klargorande-av-Patent--och-marknadsdomstolens-roll/
http://www.hogstadomstolen.se/Om-Hogsta-domstolen/Nyheter-fran-Hogsta-domstolen/En-advokat-har-bedomts-inte-ha-gjort-sig-skyldig-till-skadestandsgrundande-vardsloshet/
http://www.hogstadomstolen.se/Domstolar/hogstadomstolen/Avgoranden/2018/2018-06-13%20%20T%2012-17%20Dom.pdf
http://www.dagensjuridik.se/2018/07/inte-olagligt-med-straffavgift-de-som-inte-deltog-pa-staddag-arbetet-kompenserades-med-avdra
http://www.dagensjuridik.se/2018/03/hfd-sager-nej-ingen-anledning-prova-boter-konsord-i-overklagande-till-domstol
https://www.alltomjuridik.se/nyheter/jo-beslut-genomsokning-av-elevskap-strider-inte-mot-grundlag/
http://www.dagensjuridik.se/2018/05/skola-letade-sprit-i-elevernas-lasta-skap-men-varken-husrannsakan-eller-grundlagsbrott
https://www.arn.se/globalassets/extern/pdfer/referat-2018/referat-2017-07814-referat-2017-13660.pdf
https://www.transportstyrelsen.se/sv/Nyhetsarkiv/okat-antal-aterkallade-korkort/
http://www.riksdagen.se/sv/aktuellt/2018/jun/7/kus-granskning-av-regeringen-ar-klar/
http://www.riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/riksdagens-uppgifter/kontrollerar-regeringen/
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6 Riksdagen Riksdagen tycker inte att nuvarande lagstiftning kring utländska 
barnäktenskap är tillräcklig.  http://www.riksdagen.se 
 
Betänkandet innehåller en del intressant:  
https://data.riksdagen.se 
 

6 Regeringen 
 
Lagrådet 

Regeringen vill se totalförbud mot barnäktenskap:  
https://www.regeringen.se 
 
Hämta lagrådsremissen här:   https://www.regeringen.se 
Här är Lagrådets yttrande:  https://www.lagradet.se 
 
Lagrådet sågar förbud mot utländska barnäktenskap:    
http://www.dagensjuridik.se 
 
Totalförbud mot barnäktenskap - har ökat till följd av "stora 
luckor" i lagen:   http://www.dagensjuridik.se 
 

6 Dagens Juridik Sjuårig flicka riskerar tvångsgifte - omhändertas efter 
"oroväckande" uppgifter från syster:   http://www.dagensjuridik.se 
 

6 Regeringen 
 
Skatteverket 
 
Dagens Juridik 

Nya regler mot utländska månggiften:   https://www.regeringen.se 
Utredningsdirektiven kan hämtas här:  https://www.regeringen.se 
 
Läs även Skatteverkets rapport:   https://www.skatteverket.se 
samt här:  http://www.dagensjuridik.se 
 

6 Altinget 
 
Regeringen 
 
Dagens Juridik 
 

”Det behöver tydliggöras hur staten ska se på kön och vilka 
begrepp som ska användas”:  https://www.altinget.se 
 
Läs debattartikel: ”Att byta juridiskt kön ska bli snabbt och enkelt” 
https://www.regeringen.se 
 
Personen själv, inte staten, ska få bestämma sitt kön - nya 
lagförslaget färdigt:   http://www.dagensjuridik.se 
 

6 Riksdagen 
 
Adoptionscentrum 

Barnrättsperspektivet vid adoption stärks:  
http://www.riksdagen.se 
 
Läs även här: https://www.adoptionscentrum.se 
 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/familjeratt_H501CU8
https://data.riksdagen.se/fil/FE930D08-F078-4DE9-AA22-55F3033D4289
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/05/regeringen-vill-se-totalforbud-mot-barnaktenskap/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/lagradsremiss/2018/05/forbud-mot-erkannande-av-utlandska-barnaktenskap/
https://www.lagradet.se/yttranden/Forbud%20mot%20erkannande%20av%20utlandska%20barnaktenskap.pdf
http://www.dagensjuridik.se/2018/06/lagradet-sagar-forbud-mot-utlandska-barnaktenskap-hjalper-inte-att-barnkonventionen-blir-sve
http://www.dagensjuridik.se/2018/05/totalforbud-mot-barnaktenskap-har-okat-till-foljd-av-stora-luckor-i-lagen
http://www.dagensjuridik.se/2018/06/sjuariga-flicka-riskerar-tvangsgifte-omhandertas-efter-orovackande-uppgifter-fran-syster#comments
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/07/nya-regler-mot-utlandska-manggiften/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2018/07/dir.-201868/
https://www.skatteverket.se/download/18.4a4d586616058d860bc7b3a/1516808177859/M%C3%A5nggifte+i+folkbokf%C3%B6ringsregistret+204+402+092+-+17+113.pdf
http://www.dagensjuridik.se/2018/07/manggiften-bland-asylsokande-stoppas-i-sverige-hon-ska-tappa-igen-lucka-i-lagen
https://www.altinget.se/artikel/sd-vill-utreda-statens-syn-paa-kon?ref=newsletter&refid=2502&SNSubscribed=true&utm_source=nyhedsbrev&utm_medium=e-mail&utm_campaign=altingetse
https://www.regeringen.se/debattartiklar/2018/05/att-byta-juridiskt-kon-ska-bli-snabbt-och-enkelt/
http://www.dagensjuridik.se/2018/05/personen-sjalv-inte-staten-ska-fa-bestamma-sitt-kon-nya-lagforslaget-fardigt
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/modernare-adoptionsregler_H501CU14
https://www.adoptionscentrum.se/sv/Nyhetsarkiv/nya-adoptionsregler-starker-barnets-ratt/
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6 Regeringen 
 
Riksdagen 

Modernare regler om assisterad befruktning och föräldraskap: 
http://www.regeringen.se 
Läs propositionen här: http://www.regeringen.se 
 
Läs Riksdagens beslut: http://www.riksdagen.se 
 

6 Domstolsverket Samkönat föräldrapar från Island ska registreras som föräldrar  
i Sverige:   http://www.kammarrattenijonkoping 
 
Domen kan hämtas här:  http://www.kammarrattenijonkoping 
 

6 Dagens Juridik Förlorar bodelningstvist mot ex-sambo - nycklar bevisar  
inte tillgång till bostaden:   http://www.dagensjuridik.se 
 

6 Familjerätt på nätet Vite för att ha hindrat umgänge:  http://www.socfamratt.se 
 
(fler rättsfall här: http://www.socfamratt.se ) 
 

6 Allt om Juridik Svältande ettåring omhändertas – matades med  
”strikt vegankost”   https://www.alltomjuridik.se 
 

6 Allt om Juridik Högsta domstolen ska pröva om spelmissbruk kan ge  
rätt till förvaltare:  https://www.alltomjuridik.se 
 

7 Regeringen 
 
Socialstyrelsen 

En särskild utredare ska föreslå en ändamålsenlig och rättssäker 
ordning för donation av biologiskt material från människa:   
http://www.regeringen.se 
Läs även här:   http://www.regeringen.se 
 
Regeringen har beslutat om en ny förordning som kommer göra 
det enklare att både donera och att få organ donerade:  
https://www.regeringen.se 
 
Socialstyrelsen stärker arbetet för att främja fler donationer:  
http://www.socialstyrelsen.se 
 

7 Dagens Juridik Vinner mot sin bror i HD - bouppteckning inte avslutad förrän 
samtliga åtgärder genomförts:   http://www.dagensjuridik.se 
 

7 Allt om Juridik Sekretesskydd gäller även i förhållande till avlidna personer.  
Det konstaterar Kammarrätten i ett avgörande:   
https://www.alltomjuridik.se 
 

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/03/modernare-regler-om-assisterad-befruktning-och-foraldraskap/
http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2018/03/prop.-201718155/
http://www.riksdagen.se/
http://www.kammarrattenijonkoping.domstol.se/Om-kammarratten/Nyheter-och-pressmeddelanden/Samkonat-foraldrapar-fran-Island-ska-registreras-som-foraldrar-i-Sverige/
http://www.kammarrattenijonkoping.domstol.se/Domstolar/kammarrattenijonkoping/Pressmeddelanden/667%e2%80%93668-17.pdf
http://www.dagensjuridik.se/2018/03/forlorar-bodelningstvist-mot-ex-sambo-nycklar-bevisar-inte-tillgang-till-bostaden
http://www.socfamratt.se/rattsfall/umgaenge/511-vite-for-att-ha-hindrat-umgange
http://www.socfamratt.se/rattsfall
https://www.alltomjuridik.se/svaltande-ettaring-omhandertas-matades-med-strikt-vegankost/
https://www.alltomjuridik.se/nyheter/fraga-om-spelmissbruk-kan-ge-ratt-till-forvaltare-ska-nu-provas-av-hd/
http://www.regeringen.se/rattsdokument/kommittedirektiv/2018/03/dir.-201822/
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/03/sten-heckscher-ska-sakerstalla-att-fler-kan-donera-sina-organ/
https://www.regeringen.se/
http://www.socialstyrelsen.se/
http://www.dagensjuridik.se/2018/06/vinner-mot-sin-bror-i-hd-bouppteckning-inte-avslutad-forran-samtliga-atgarder-genomforts
https://www.alltomjuridik.se/nyheter/dotter-nekas-information-om-sin-bortgangna-mamma-kan-kranka-den-avlidnes-frid/
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7 Dagens Juridik Ingen sekretess för avlidens patientjournal när Allmänna 
arvsfonden ville granska testamente:  http://www.dagensjuridik.se 
 

7 Advokat Sjöqvist Läs kommentar om framtidsfullmakter:  http://advokatsjoqvist.se 
 

8 Riksdagen Skriftlighetskrav vid telefonförsäljning införs:   
http://www.riksdagen.se 
 
Läs betänkandet här:  http://www.riksdagen.se 
 

8 Domstolsverket HD-dom:  Passivitet i ett avtalsförhållande har medfört  
att rättigheter för förfluten tid gått förlorade:   
http://www.hogstadomstolen.se 
 
Domen kan hämtas här:  http://www.hogstadomstolen.se 
 

8 Allt om Juridik Kursdeltagande bekräftades för sent – företag bör inte få rätt  
till betalning:   https://www.alltomjuridik.se 
 

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

8 STIM McDonald’s har ingått ett centralt avtal med Stim, Sami och 
Soundtrack Your Brand. Samtliga 207 McDonald’s-restauranger  
i Sverige ska följaktligen spela varumärkesanpassad, 
upphovsrättsskyddad musik: https://www.stim.se 
 

8 Norstedts Juridik ”Det är framför allt på avtalsrättens område som Christina 
Ramberg menar att lagstiftaren under lång tid förhållit sig så 
passiv att någon annan måste kliva in och ta över ansvaret för 
den rättsutveckling som ett fungerande rättssamhälle behöver”. 
https://www.nj.se 
 

8 Domstolsverket Hade smyckena överlämnats vid köpet?  
Läs HD-dom: http://www.hogstadomstolen.se 
 

8 ARN Frågan om en kurs i hunddressyr är en sådan fritidsaktivitet  
som undantas från  ångerrätten i distansavtalslagen:  
https://www.arn.se 
 

http://www.dagensjuridik.se/2018/08/ingen-sekretess-avlidens-patientjournal-nar-allmanna-arvsfonden-ville-granska-testamente
http://advokatsjoqvist.se/blogg/2017/07/03/framtidsfullmakt/
http://www.riksdagen.se/sv/aktuellt/2018/jun/7/skriftlighetskrav-vid-telefonforsaljning-infors/
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/skriftlighetskrav-vid-telefonforsaljning_H501CU36
http://www.hogstadomstolen.se/Om-Hogsta-domstolen/Nyheter-fran-Hogsta-domstolen/Passivitet-i-ett-avtalsforhallande-har-medfort-att-rattigheter-for-forfluten-tid-gatt-forlorade/
http://www.hogstadomstolen.se/Domstolar/hogstadomstolen/Avgoranden/2018/2018-03-23%20T%201566-17%20Dom.pdf
https://www.alltomjuridik.se/kursdeltagande-bekraftades-sent-foretag-bor-inte-fa-ratt-till-betalning/
https://www.alltomjuridik.se/quiz/konsumententreprenader/?utm_campaign=campaign%20name&utm_medium=email&utm_source=source%20name
https://www.stim.se/sv/artiklar/mcdonalds-sverige-vi-gjorde-musiken-till-marknadsforing
https://www.nj.se/nyheter/att-beharska-prejudikaten-ger-dig-overtaget-pa-hds-nya-spelplan
http://www.hogstadomstolen.se/Domstolar/hogstadomstolen/Avgoranden/2018/2018-07-12%20T%205243-17%20Dom.pdf
https://www.arn.se/globalassets/extern/pdfer/referat-2018/referat---2017-06733.pdf
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8 Konsumentverket ABS 18 bra när du ska bygga småhus:  
https://www.konsumentverket.se 
 

8 Konsumentverket Biluthyrarna måste ändra villkor:  
https://www.konsumentverket.se 
 

8 Lindmark Welinder Läs om avtalsproblem vid lego-bearbetning av rör: 
http://www.lwadvokat.se 
 

9 Domstolsverket Nytt inlägg på Domarbloggen:  Konsumenträtt är något som  
rör oss alla:  http://www.domarbloggen.se 
 

9 Regeringen 
 
Riksdagen 
 
Kammarkollegiet 
 
Dagens Juridik 
 
Lagen.nu 

Regeringen stärker konsumentskyddet i samband med 
paketresor:   http://www.regeringen.se 
 
Propositionen kan hämtas här:  http://www.regeringen.se 
 
Riksdagen antog utskottets förslag:   http://www.riksdagen.se 
 
Läs även här:  https://www.kammarkollegiet.se 
och här: http://www.dagensjuridik.se 
 
Lag (1992:1672) om paketresor §18 hittar man här: 
https://lagen.nu 
 

10 Regeringen Modernare regler för prövning av hyres- och arrendetvister:   
https://www.regeringen.se 
 
Lagrådsremissen kan läsas här:  https://www.regeringen.se 
 

10 SABO TIPS: Ny tidning/webbplats om byggande, boende och förvaltning 
med fokus på allmännyttan. : https://www.allmannyttan.se 
 

10 Fastighetstidningen ”Genom att dela bostad har fler råd att flytta hemifrån.  
Två hyreskontrakt på en lägenhet skulle öka intresset för 
en ny modell av kollektivboende”: http://fastighetstidningen.se 
 

10 Expressen 
 
SvD 

Ny boendeform för den som har svårt att få lån:  
https://www.expressen.se 
 
Läs även här: https://www.svd.se 
 

https://www.konsumentverket.se/aktuella-konsumentproblem/nyheter-och-pressmeddelanden/nyheter/2018/uppdaterad-branschoverenskommelse-pa-plats/
https://www.konsumentverket.se/aktuella-konsumentproblem/nyheter-och-pressmeddelanden/pressmeddelanden/2018/biluthyrarna-maste-andra-villkor/
http://www.lwadvokat.se/page/7/artID/1809/html/ror-inte-vara-ror-de-ar-vara.html
http://www.domarbloggen.se/sodertorns-tingsratt/konsumentratt-ar-nagot-som-ror-oss-alla/
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/04/regeringen-starker-konsumentskyddet-i-samband-med-paketresor/
http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2018/04/prop.-201718225/
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/ny-paketreselag-och-ny-resegarantilag_H501CU29
https://www.kammarkollegiet.se/nyheter/ny-lag-om-resegaranti-fran-1-augusti
http://www.dagensjuridik.se/2018/08/idag-gar-startskottet-nya-paketreselagen-sa-fungerar-den
https://lagen.nu/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/07/modernare-regler-for-provning-av-hyres--och-arrendetvister/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/lagradsremiss/2018/07/en-modernare-och-mer-andamalsenlig-provning-av-hyres--och-arrendearenden/
https://www.allmannyttan.se/tidningen-allmannyttan/
http://fastighetstidningen.se/white-vill-mojliggora-for-fler-att-flytta-hemifran/
https://www.expressen.se/dinapengar/ny-boendeform-for-den-som-har-svart-att-fa-lan/
https://www.svd.se/ny-bostadsrattform-till-dem-som-inte-kan-lana
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10 Dagens Juridik Sju personer folkbokförda på 20 kvadratmeter - men hyresgästen 
får behålla kontraktet:   http://www.dagensjuridik.se 
 

10 Hem & Hyra 28 personer fuskade sig till lägenheter – alla får bo kvar:  
https://www.hemhyra.se 
 

10 Hem & Hyra 
 
Hyresgästföreningen 

Straff för att köpa svartkontrakt allt närmare:  
https://www.hemhyra.se 
 
Läs även här: https://www.hyresgastforeningen.se 
 

10 Hem & Hyra TIPS för den som ska anlita hantverkare för att renovera 
lägenheten:  https://www.hemhyra.se 
 

10 Hyresgästföreningen TIPS för den som ska hyra ut i andra hand:  
https://www.hyresgastforeningen.se 
 

10 Dagens Juridik Förlorar mot fd sambo - tillgång till lägenhet genom nycklar ger 
ingen skyldighet dela kostnader:  http://www.dagensjuridik.se 
 

10 Affärsvärlden Konsumentverket ska granska bostadsrättsavtal:  
https://www.affarsvarlden.se 
 

10 Lantmäteriet Lantmäteriet: släpp kravet på pappershandlingar vid 
fastighetsöverlåtelser:  https://www.lantmateriet.se 
 

11 Comboloan Comboloan har gjort en artikelserie om bolånemarknaden. 
Del 1: https://www.comboloan.se 
Del 2: https://www.comboloan.se 
Del 3:  https://www.comboloan.se 
 

11 Regeringen Från och med den 1 september införs möjligheten att ta  
CSN-lån för körkortsutbildning:  https://www.regeringen.se 
 
Riksdagen biföll utskottets förslag:  http://www.riksdagen.se 
 

11 Riksdagen Räntetak införs för snabblån:  http://www.riksdagen.se 
 

http://www.dagensjuridik.se/2018/05/sju-personer-folkbokforda-pa-20-kvadratmeter-men-hyresgasten-far-behalla-kontraktet
https://www.hemhyra.se/nyheter/28-personer-fuskade-sig-till-lagenheter-ingenting-har-hant/
https://www.hemhyra.se/nyheter/straffbart-att-kopa-svartkontrakt-allt-narmare/
https://www.hyresgastforeningen.se/aktuellt/nyheter/00/11/nyheter-2018/kraftigare-tag-mot-svartkontrakt/
https://www.hemhyra.se/tips-rad/7-tips-nar-du-anlitar-hantverkare/
https://www.hyresgastforeningen.se/aktuellt/nyheter/00/11/nyheter-2018/regler-for-att-hyra-ut-i-andra-hand/
http://www.dagensjuridik.se/2018/05/forlorar-mot-fd-sambo-tillgang-till-lagenhet-genom-nycklar-ger-ingen-skyldighet-dela-kostnad
https://www.affarsvarlden.se/bors-ekonominyheter/konsumentverket-ska-granska-bostadsrattsavtal-6922398
https://www.lantmateriet.se/sv/nyheter-och-press/nyheter/2018/lantmateriet-slapp-kravet-pa-pappershandlingar-vid-fastighetsoverlatelser/
https://www.comboloan.se/nyheter/nyheter.asp?Menu=Nyheter&NId=3217
https://www.comboloan.se/nyheter/nyheter.asp?Menu=Nyheter&NId=3221
https://www.comboloan.se/nyheter/nyheter.asp?Menu=Nyheter&NId=3226
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/06/regeringen-infor-lan-for-korkort/
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/en-mojlighet-till-korkortslan_H501TU19
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/rantetak-och-andra-atgarder-pa-marknaden-for_H501CU20


 © Ralf Marek 2018-08-10  Nyhetsbrev 63             Sida 24 av 35                 PRIVATJURIDIK  (Sanoma Utbildning AB) 

12 KFM 176 000 barn lever i skuldsatta familjer:  
https://www.kronofogden.se 
 

12 UC Betalningsanmärkningar ökar inför sommaren:   
https://www.uc.se 
 

12 UC TIPS: UC har en hemsida med tips mot ID-kapningar med mera:  
https://www.minuc.se 
 

13 Regeringen Ökat skadeståndsansvar och skärpta försäkringskrav för 
reaktorinnehavare:   http://www.regeringen.se 
 

13 Dagens Juridik Inget skadestånd till polis som blivit biten - "skedde i direkt 
anslutning till ingripande":  http://www.dagensjuridik.se 
 

13 Domstolsverket 
 
Dagens Juridik 
 
Expressen 
 
Advokatsamfundet 

Staten döms att betala ytterligare 1 500 000 kr i ersättning  
för lidande till en 45-årig man (Jonas Falk i det s.k. Playa-målet) 
som suttit häktad i tre år och fem månader:   
http://www.stockholmstingsratt.se 
 
Läs även här:  http://www.dagensjuridik.se 
 
och här: https://www.expressen.se 
samt här: https://www.expressen.se 
 
Läs debattinlägg: https://www.advokatsamfundet.se 
  

13 Infotorg Två flickor utsattes för spridning av nakenbilder och filmer.  
De får nu 125.000 respektive 80.000 kronor i brottsskade-
ersättning:  http://www.infotorgjuridik.se 
 

13 Dagens Juridik 
 
Riksdagen 
 
Regeringen 

Riksdagen sa ja - 225 000 kr i ersättning till transpersoner  
som tvingats till sterilisering:   http://www.dagensjuridik.se 
 
Läs även här:  http://www.riksdagen.se 
och här:  http://www.regeringen.se 
 

13 Dagens Juridik Nödsituation när cyklist sparkade på bil - frias från skadegörelse 
av oenig tingsrätt:   http://www.dagensjuridik.se 
 

https://www.kronofogden.se/74156.html
https://www.uc.se/kunskap-inspiration/artiklar/nu-okar-betalningsanmarkningarna-infor-skatteaterbaringen/?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=ucinsightjuni&utm_content=betalningsanmarkning&utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=newsletter&pe_data=D42415B467540425C4A734741594071%7C21472996
https://www.minuc.se/?_ga=2.78486164.1890188488.1531072071-1500937436.1508330763
http://www.regeringen.se/rattsdokument/lagradsremiss/2018/03/okat-skadestandsansvar-och-skarpta-forsakringskrav-for-reaktorinnehavare/
http://www.dagensjuridik.se/2018/05/inget-skadestand-till-polis-som-blivit-biten-skedde-i-direkt-anslutning-till-ingripande
http://www.stockholmstingsratt.se/Om-tingsratten/Nyheter-och-pressmeddelanden/Staten-doms-att-betala-ytterligare-1-500-000-kr-i-ersattning-for-lidande-till-en-45-arig-man-som-suttit-haktad-i-tre-ar-och-fem-manader/
http://www.dagensjuridik.se/2018/06/jonas-falk-far-ratt-mot-svenska-staten-ska-betala-ytterligare-15-miljoner-kronor-i-skadestan
https://www.expressen.se/gt/kokainsmugglaren-hela-min-familj-har-fatt-lida/
https://www.expressen.se/nyheter/nyckelpersonerna-i-playa-harvan/
https://www.advokatsamfundet.se/Nyhetsarkiv/2018/maj/anne-ramberg-kritisk-mot-hanteringen-av-playa-malet/
http://www.infotorgjuridik.se/premium/mittijuridiken/bransch/article243968.ece
http://www.dagensjuridik.se/2018/03/riksdagen-sa-ja-225-000-i-ersattning-till-transpersoner-som-tvingats-till-sterilisering
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/statlig-ersattning-till-personer-som-har-fatt_H501SoU19
http://www.regeringen.se/artiklar/2018/03/personer-som-drabbats-av-steriliseringskrav-ska-kunna-fa-ersattning-pa-225-000-kronor/
http://www.dagensjuridik.se/2018/06/nodsituation-nar-cyklist-sparkade-pa-bil-frias-fran-skadegorelse-av-oenig-tingsratt
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13 Dagens Juridik "Inte uppfyllt sin bevisbörda" - 80-åring förlorade skadeståndsmål 
om halkolycka i Stockholm:  http://www.dagensjuridik.se 
 

13 Dagens Juridik Nattklubb ansvarig för jacka som försvann vid utlämning från 
garderob - inte i gästens besittning:   http://www.dagensjuridik.se 
 

13 Dagens Juridik Därför säger JK nej till skadestånd för Bergwall - "morddomarna 
orsakade inte frihetsberövandet":   http://www.dagensjuridik.se 
 

13 Brottsoffer-
myndigheten 

Ersättning vid olovlig identitetsanvändning:  
https://www.brottsoffermyndigheten.se 
 

13 Riksdagen Ny lag ska ge stärkt konsumentskydd vid försäljning av 
försäkringar:   http://www.riksdagen.se 
 

13 Dagens Juridik 
 
Konsumenternas 

Så luras försäkringsbolag med olagliga villkor och löften  
- Konsumentverket granskar bilförsäkringarna:   
http://www.dagensjuridik.se 
 
Läs även här: https://www.konsumenternas.se 
 

13 Konsumenternas TIPS: Här kan du jämföra hemförsäkringar:  
https://www.konsumenternas.se 
 

13 Arbetsgivarverket Karensavdrag ersätter karensdagen:  
https://www.arbetsgivarverket.se 
 

13 Försäkringskassan Socialförsäkringsstatistik för 2017 hittar man här: 
https://www.forsakringskassan.se 
 

13 Försäkringskassan Under sommaren 2018 träder flera regeländringar i kraft inom 
socialförsäkringsområdet:  https://www.forsakringskassan.se 
 

14 JUSEK JUSEK introducerar en podd som handlar om olika aspekter av 
arbetsrätt:  https://www.jusek.se 
 

14 Skatteverket Många kan sommarjobba skattefritt:  https://www.skatteverket.se 
 

http://www.dagensjuridik.se/2018/08/inte-uppfyllt-sin-bevisborda-80-aring-forlorade-skadestandsmal-om-halkolycka-i-stockholm
http://www.dagensjuridik.se/2018/03/nattklubb-ansvarig-jacka-som-forsvann-vid-utlamning-fran-garderob-inte-i-gastens-besittning
http://www.dagensjuridik.se/2018/06/darfor-sager-jk-nej-till-skadestand-bergwall-morddomarna-orsakade-inte-frihetsberovandet
https://www.brottsoffermyndigheten.se/nyheter/ersattning-vid-olovlig-identitetsanvandning
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/en-ny-lag-om-forsakringsdistribution_H501FiU45
http://www.dagensjuridik.se/2018/06/sa-luras-forsakringsbolag-med-olagliga-villkor-och-loften-konsumentverket-granskar-bilforsak
https://www.konsumenternas.se/aktuellt/svart-att-forsta-vad-bilforsakringen-tacker-tank-pa-det-har
https://www.konsumenternas.se/forsakring/olika-forsakringar/om-hemforsakringar/jamfor-hemforsakringar
https://www.arbetsgivarverket.se/medlem/medlemsnyheter/2018/karensavdrag-ersatter-karensdagen/
https://www.forsakringskassan.se/!ut/p/z0/LchBCoAgEEDRs7RwGWqBRDtvIW5i0KEkHSXFrp-LVp_3ueWGW4IeTmghE8Rh87q0F2gXk6tmwmVqSK3i8WAtmWroyEQZqH8Seo8RyCONk2a5CbUoXm49fXYvpIM!/
https://www.forsakringskassan.se/privatpers/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTTxcnA3dnQ28LdyNTQ0cAwMMjU38jby8gg30w_Wj9KOASgxwAEcD_YLsbEUAFUIRCA!!/?1dmy&mapping=%2Fprivatpers%2Fnyhetsarkiv&urile=wcm%3apath%3a%2FContentSE_Responsive%2Fnyheter%2Fregelandringar-sommaren-2018
https://www.jusek.se/Rad-och-stod/jusekpodden/
https://www.skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/2018/2018/mangakansommarjobbaskattefritt.5.2cf1b5cd163796a5c8b64a1.html
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14 Arbetet.se Alla har rätt till semester:  https://arbetet.se 
 

14 Lag & Avtal Forskaren: ”Dags att reformera LAS”:  https://www.lag-avtal.se 
 
Läs även här: https://www.lag-avtal.se 
 

14 Lag & Avtal Vad vill de politiska partierna göra med LAS?   
 https://www.lag-avtal.se 
 
Läs debattinlägg här:  https://www.lag-avtal.se 
 

14 Riksdagen 
 
Skatteverket 

Fler branscher behöver införa personalliggare:   
http://www.riksdagen.se 
 
Läs även här om de nya reglerna:  https://www.skatteverket.se 
 
Debatt om systemet med personalliggare:  
https://www.skatteverket.se 
 

14 Dagens Juridik 
 
Riksdagen 
 
 

Polisen får större möjligheter att göra inspektioner på 
arbetsplatser i jakten på otillåten utländsk arbetskraft:    
http://www.riksdagen.se 
 
Läs även här: http://www.dagensjuridik.se 
 

14 Lag & Avtal 
 
Regeringen 

En vecka efter att parterna lagt fram sitt förslag om strejkrätten 
kom regeringens utredning:   https://www.lag-avtal.se 
 
Utredningen kan hämtas här:  https://www.regeringen.se 
 
Läs även debattinlägg (flera länkar):   https://www.lag-avtal.se 
 

14 Regeringen 
 
Arbetaren 
 
LO 
 
Lag & Avtal 

Parallellt med utredningen om strejkrätten har arbetsmarknadens 
parter tagit fram ett lagförslag i syfte att lösa samma problematik. 
Parternas förslag har överlämnats till Ylva Johansson:    
https://www.regeringen.se 
 
Läs kritiska kommentarer här: https://www.arbetaren.se 
 
Lyssna på pressträff: http://www.lo.se 
och läs här:     https://www.aftonbladet.se 
samt här:  https://www.lag-avtal.se 
 

https://arbetet.se/2015/06/18/alla-har-ratt-till-semester/
https://www.lag-avtal.se/arbetsratt/forskaren-dags-att-reformera-las-6909351?source=carma&utm_campaign=586616_LA_-_allm%C3%A4nna_180424&utm_medium=email&utm_source=Master+list-All_Users&utm_custom%5bcm%5d=302766226,33270&
https://www.lag-avtal.se/arbetsratt/las-skiljer-anstandigheten-fran-godtycket-6910351
https://www.lag-avtal.se/arbetsratt/enkat-vad-vill-ni-gora-med-las-varfor-6919891?source=carma&utm_campaign=609532_LA_allm%C3%A4nna_180626&utm_medium=email&utm_source=Master+list-All_Users&utm_custom%5bcm%5d=302766226,33270&
https://www.lag-avtal.se/avtalsrorelsen/problemet-med-las-ar-inte-turordningen-6915244?source=carma&utm_campaign=602851_LA_-_allm%C3%A4nna_180605&utm_medium=email&utm_source=Master+list-All_Users&utm_custom%5bcm%5d=302766226,33270&
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/personalliggare-i-fler-verksamheter_H501SkU14
https://www.skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/2018/2018/nyabranscherochreglerforpersonalliggare.5.2cf1b5cd163796a5c8bdbee.html
https://www.skatteverket.se/omoss/press/debattartiklarochkommentarer/2018/2018/replikompersonalliggare.5.2cf1b5cd163796a5c8b3fa2.html
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/utokade-mojligheter-till-arbetsplatsinspektioner_H501SfU26
http://www.dagensjuridik.se/2018/06/lattare-med-inspektioner-i-polisens-jakt-pa-illegal-arbetskraft-startskottet-kritiserad-lag
https://www.lag-avtal.se/avtalsrorelsen/nu-slapps-forslaget-fran-regeringens-strejkutredning-6919279?source=carma&utm_campaign=605229_LA_allm%C3%A4nna_180612_&utm_medium=email&utm_source=Master+list-All_Users&utm_custom%5bcm%5d=302766226,33270&
https://www.regeringen.se/49c931/contentassets/a735e9e2a454417db847dc28526db38e/vissa-fredspliktsfragor-sou-201840
https://www.lag-avtal.se/avtalsrorelsen/mats-glava-forslaget-riskerar-forsvaga-den-svenska-modellen-6918508?source=carma&utm_campaign=605229_LA_allm%C3%A4nna_180612_&utm_medium=email&utm_source=Master+list-All_Users&utm_custom%5bcm%5d=302766226,33270&
https://www.regeringen.se/artiklar/2018/06/ylva-johansson-om-arbetsmarknadens-parters-forslag-om-strejkratten/
https://www.arbetaren.se/2018/06/06/ett-drapslag-mot-den-svenska-strejkratten/
http://www.lo.se/start/play_startsida/fack_och_arbetsgivare_haller_presstraff_om_strejkratten
https://www.aftonbladet.se/minekonomi/a/21kO4y/parterna-foreslar-begransad-strejkratt
https://www.lag-avtal.se/avtalsrorelsen/har-ar-kritiken-mot-parternas-forslag-6919914
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14 Lag & Avtal Regeringen skjuter upp utredning om strejkrätt:  
https://www.lag-avtal.se 
 
Hamnarbetarförbundet öppnar för fredsplikt:    
https://www.lag-avtal.se 
 
Mer om hamnarbetarkonflikten:   
https://www.lag-avtal.se 
 
Tidigare medlaren föreslår lösning på hamnkonflikten:    
https://www.lag-avtal.se 
 

14 Lag & Avtal 
 
Arbetsdomstolen 

Hallands hamnar bryter med Hamnarbetarförbundet:  
https://www.lag-avtal.se 
(flera länkar) 
 
Läs domen här: http://www.arbetsdomstolen.se 
 

14 Dagens Arena Läs debattartikel: ”Inte självklart att lagstiftning leder till färre 
strejker”: http://www.dagensarena.se 
 

14 Lag & Avtal Nytt kostnadsfritt kompendium från Lag & Avtal med tema:  
GDPR och arbetsgivarrollen:   http://mailings.adamello.se 
 

14 TCO Handbok mot sexuella trakasserier i arbetslivet:  
https://www.tco.se 
 

14 LO-TCO Rättsskydd Arbetsdomstolen om sopkonflikten i Stockholm 2017:   
http://news.cision.com 
 

14 Arbetarskydd.se Åklagaren: risker med tingsrättsdom efter arbetsolycka:  

https://www.arbetarskydd.se 

14 Arbetarskydd.se Två olika HFD-domar om ”normalt förekommande arbete”:  
https://www.arbetarskydd.se 
 

14 Regeringen 
 
Riksdagen 
 
Arbetarskydd.se 

Ett entreprenörsansvar för lönefordringar i bygg- och 
anläggningsbranschen:   http://www.regeringen.se 
 
Läs om Riksdagens beslut: http://www.riksdagen.se 
 
Omdiskuterad lag om entreprenörers ansvar skjuts upp:   
https://www.arbetarskydd.se 
 

https://www.lag-avtal.se/nyhetsarkiv/regeringen-skjuter-upp-het-utredning-om-strejkratt-6914459?source=carma&utm_campaign=594347_LA_-_allm%C3%A4nna_180515&utm_medium=email&utm_source=Master+list-All_Users&utm_custom%5bcm%5d=302766226,33270&
https://www.lag-avtal.se/arbetsratt/hamnarbetarforbundet-oppnar-for-fredsplikt-6905373
https://www.lag-avtal.se/avtalsrorelsen/arbetsgivarkanga-till-transport-ni-har-redan-fatt-46-ar-pa-er-6906938
https://www.lag-avtal.se/arbetsratt/tidigare-medlaren-foreslar-losning-pa-hamnkonflikten-6909347
https://www.lag-avtal.se/arbetsratt/hallands-hamnar-bryter-med-hamnarbetarforbundet-6904121?source=carma&utm_campaign=574715_Lag_%26_Avtal_Nyhetsbrev_20_mars_2018&utm_medium=email&utm_source=Master+list-All_Users&utm_custom%5bcm%5d=302766226,33270&
http://www.arbetsdomstolen.se/
http://www.dagensarena.se/essa/inte-sjalvklart-att-lagstiftning-leder-till-farre-strejker/
http://mailings.adamello.se/x/event/?event=LagAvtal_April2018_UG&MIDRID=S7a1tAAAA50&Z=-2018557971&lang=sv#11
https://www.tco.se/Aktuellt/publikationer2/2018/handbok-mot-sexuella-trakasserier-i-arbetslivet/
http://news.cision.com/se/lo-tco-rattsskydd-ab/r/arbetsdomstolen-om-sopkonflikten-i-stockholm-2017,c2490939
https://www.arbetarskydd.se/arbetsskador/aklagaren-risker-med-tingsrattsdom-efter-arbetsolycka-6921122
https://www.arbetarskydd.se/arbetsskador/tva-olika-hfd-domar-om-normalt-forekommande-arbete-6921261
http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2018/04/prop-201718214/
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/ett-entreprenorsansvar-for-lonefordringar-i-bygg-_H501AU14
https://www.arbetarskydd.se/nyhetsarkiv/omdiskuterad-lag-om-entreprenorers-ansvar-skjuts-upp-6920799
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14 Regeringen Starkare anställningsskydd för arbetstagare som vill arbeta 
längre upp i åldrarna:   https://www.regeringen.se 
 

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

14 Lag & Avtal ”Att säga upp någon av personliga skäl är alltid det sämsta 
tänkbara”   https://www.lag-avtal.se 
 

14 Lag & Avtal Uppsägning: Oftast förlikas parterna redan innan de når AD:   
https://www.lag-avtal.se 
 

14 Lag & Avtal Sparkas efter att ha visat marinbasen för flickvän:  
https://www.lag-avtal.se 
 

14 Dagens Juridik 
 
Arbetsdomstolen 

"Allvarligt och flagrant" - rätt avskeda tandhygienist som  
"slagit larm" om nyanländas ålder:   http://www.dagensjuridik.se 
 
Läs AD-domen här: http://www.arbetsdomstolen.se 
 

14 Dagens Juridik Kvinna som vägrade ta i hand av religiösa skäl förlorar i 
Arbetsdomstolen:  http://www.dagensjuridik.se 
 

14 Allt om Juridik Låsföretaget blev inte bara av med fyra anställda 
 – de gick också över till att jobba med konkurrerande 
verksamhet som de startat under tiden de fortfarande varit 
anställda:  https://www.alltomjuridik.se 
 

14 Lag & Avtal Sexmail från jobbdator inte tillräckligt för avskedande:   
https://www.lag-avtal.se 
 

14 Allt om Juridik Fängelse för man som ljög om sjuksköterskeexamen: 
https://www.alltomjuridik.se 
 

14 Lag & Avtal Strikt regelverk för polisers bisysslor:  https://www.lag-avtal.se 
 

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/06/starkare-anstallningsskydd-for-arbetstagare-som-vill-arbeta-langre-upp-i-aldrarna/
https://www.alltomjuridik.se/fick-saga-upp-franvarande-anstalld-men-skadestandsskyldig-pa-grund-av-uppsagning-via-sms/
https://www.lag-avtal.se/arbetsratt/forsok-alltid-att-hitta-en-annan-losning-6904463?source=carma&utm_campaign=577749_LA_allm%C3%A4nna_180327&utm_medium=email&utm_source=Master+list-All_Users&utm_custom%5bcm%5d=302766226,33270&
https://www.lag-avtal.se/arbetsdomstolen/oftast-forlikas-parterna-redan-innan-de-nar-ad-6904466?source=carma&utm_campaign=579019_LA_-_allm%C3%A4nna_180403&utm_medium=email&utm_source=Master+list-All_Users&utm_custom%5bcm%5d=302766226,33270&
https://www.lag-avtal.se/arbetsdomstolen/sparkas-efter-att-ha-visat-marinbasen-for-flickvan-6913756?source=carma&utm_campaign=594347_LA_-_allm%C3%A4nna_180515&utm_medium=email&utm_source=Master+list-All_Users&utm_custom%5bcm%5d=302766226,33270&
http://www.dagensjuridik.se/2018/07/allvarligt-och-flagrant-ratt-avskeda-tandhygienist-som-slagit-larm-om-nyanlandas-alder
http://www.arbetsdomstolen.se/pages/page.asp?lngID=4&lngNewsID=1675&lngLangID=1
http://www.dagensjuridik.se/2018/04/kvinna-som-vagrade-ta-i-hand-av-religiosa-skal-forlorar-i-arbetsdomstolen-dom-idag
https://www.alltomjuridik.se/nyheter/fore-detta-anstallda-vinner-mot-arbetsgivare-saknas-bevis-for-att-deras-konkurrerande-verksamhet-inneburit-ekonomisk-skada/
https://www.lag-avtal.se/ovriga-nyheter/sexmail-fran-jobbdator-inte-tillrackligt-for-avskedande-6915764?source=carma&utm_campaign=597254_Senaste_nytt_fr%C3%A5n_Lag_%26_Avtal,_22_maj_2018&utm_medium=email&utm_source=Master+list-All_Users&utm_custom%5bcm%5d=302766226,33270&
https://www.alltomjuridik.se/nyheter/fangelse-for-man-som-ljog-om-sjukskoterskeexamen/?utm_campaign=campaign%20name&utm_medium=email&utm_source=source%20name
https://www.lag-avtal.se/arbetsdomstolen/polisers-bisysslor-granskas-hardare-6904436?source=carma&utm_campaign=581459_LA_-_allm%C3%A4nna_180410&utm_medium=email&utm_source=Master+list-All_Users&utm_custom%5bcm%5d=302766226,33270&
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14 Ny Teknik  
 
Frilansfinans 

Lyssna på intervjuer om egenanställning:  
https://www.nyteknik.se 
 
Här ett företag som sysslar med detta:  
https://www.frilansfinans.se/ 
 

14 Skatteverket Internetinkomster blir allt vanligare bland unga:  
https://www.skatteverket.se 
 

14 Delphi Konsult eller arbetstagare?  Läs här:  http://www.delphi.se 
 

14 Lag & Avtal Säljskola stäms för grovt utnyttjande av ungdomar:   
https://www.lag-avtal.se 
 

14 Lag & Avtal Vem äger egentligen rättigheterna till de välkända barnfigurerna 
Babblarna? Företaget bakom barnfigurerna stämmer nu 
animatören i Arbetsdomstolen:   https://www.lag-avtal.se 
 

15 Regeringen Verksamheten i Europeiska unionen under 2017  
– hämta skrivelse här: http://www.regeringen.se 
 

15 Riksdagen EU-förslag om europeisk arbetsmyndighet onödigt:  
http://www.riksdagen.se 
 

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

15 Riksdagen ”Riksdagens arbete med EU-frågor fungerar väl men kan 
utvecklas”:  http://www.riksdagen.se 
 

15 Migrationsverket 
 
EMN 

Vad innebär reformen av EU:s asylsystem?  
http://www.migrationsinfo.se 
 
Läs även informationsblad: http://www.emnsweden.se 
 

15 Regeringen UD publicerar 19 nya landrapporter om mänskliga rättigheter:  
https://www.regeringen.se 
 
Rapporterna kan hämtas här:  https://www.regeringen.se 
 

https://www.nyteknik.se/sponsrad/egenanstallningens-roll-pa-arbetsmarknaden-6916712
https://www.frilansfinans.se/
https://www.skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/2018/2018/dagsattdeklareraforinfluencersochgamers.5.41f1c61d16193087d7f13cf8.html
http://www.delphi.se/$-1/file/nyhetsbrev/svenska-artiklar/1306-thornjonsson-konsult.pdf
https://www.lag-avtal.se/arbetsdomstolen/saljskola-stams-for-grovt-utnyttjande-av-ungdomar-6919924?source=carma&utm_campaign=607952_LA_allm%C3%A4nna_180620&utm_medium=email&utm_source=Master+list-All_Users&utm_custom%5bcm%5d=302766226,33270&
https://www.lag-avtal.se/nyhetsarkiv/strid-om-ratten-till-babblarna-6916881?source=carma&utm_campaign=600245_Senaste_nytt_fr%C3%A5n_Lag_och_Avtal_29_maj_2018&utm_medium=email&utm_source=Master+list-All_Users&utm_custom%5bcm%5d=302766226,33270&
http://www.regeringen.se/rattsdokument/skrivelse/2018/03/skr.-201718118/
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/utlatande/subsidiaritetsprovning-av-kommissionens-forslag_H501AU17
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/utlatande/subsidiaritetsprovning-av-kommissionens-forslag_H501CU33
http://www.riksdagen.se/sv/press/pressmeddelanden/2018/feb/15/riksdagens-arbete-med-eu-fragor-fungerar-val-men-kan-utvecklas/
http://www.migrationsinfo.se/vad-innebar-reformen-av-eus-asylsystem/
http://www.emnsweden.se/download/18.4100dc0b159d67dc614205b/1487255852106/ORD%20OM%20MIGRATION_webb.pdf
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/06/ud-publicerar-19-nya-landrapporter-om-manskliga-rattigheter/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/demokrati-och-manskliga-rattigheter/rapporter-om-manskliga-rattigheter-i-varlden/
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16 Domstolsverket Det nionde avsnittet av Domstolspodden handlar om sexualmål:    
https://domstolspodden. 
 

16 Domstolsverket Nytt inlägg på Domarbloggen:  Vad är medling med anledning av 
brott?:  http://www.domarbloggen.se 
 

16 Dagens Juridik Dokumentär om en av årets mest uppmärksammade rättegångar 
- Dagens Juridik lanserar podd:   http://www.dagensjuridik.se 
 

16 Riksåklagaren Bröder avförda från utredning i Arvika (Kevinfallet):   
https://www.aklagare.se 
 
Läs även här:  https://www.aklagare.se 
Läs beslutet här:  https://www.aklagare.se 
 

16 Riksåklagaren 
 
Domstolsverket 

Läs om ett pågående resningsärende. 
 
12 januari:  https://www.aklagare.se 
21 mars: http://www.hogstadomstolen.se 
22 mars:  https://www.aklagare.se 
 

16 Domstolsverket 
 
Maria Abrahamsson 
 
Brottsoffer-
myndigheten 

Tingsrätten dömer en person till livstids fängelse för terrorist- 
brott m.m. i anledning av händelserna på Drottninggatan:  
http://www.stockholmstingsratt.se 
 
Domen i sin helhet kan hämtas här: https://samnytt.se 
 
Läs kommentarer här: http://www.mariaabrahamsson.nu 
 
Råd om ersättning efter attentatet:  
https://www.brottsoffermyndigheten.se 
 

16 Domstolsverket 
 
Dagens Juridik 
 
Polisen 

Två bröder döms för åtta fall av grovt vållande till annans  
död för försäljning av fentanylanaloger på internet:   
http://www.sodertornstingsratt. 
 
Läs sammanfattning av domen:  http://www.sodertornstingsratt. 
 
Läs även här:  http://www.dagensjuridik.se 
och här: https://polisen.se 
 

16 Domstolsverket Hovrätten dömer tre män för våldsamt upplopp i samband  
med motdemonstrationer i Göteborg:   
http://www.vastrahovratten.domstol.se 
 

https://domstolspodden.podbean.com/e/avsnitt-9-sexualmal-i-domstol-%e2%80%93-om-bemotande-ny-lagstiftning-och-fragan-om-korta-kjolar/
http://www.domarbloggen.se/sodertorns-tingsratt/medling-med-anledning-av-brott/
http://www.dagensjuridik.se/2018/05/dokumentar-om-en-av-arets-mest-uppmarksammade-rattegangar-dagens-juridik-lanserar-podd
https://www.aklagare.se/nyheter-press/pressmeddelanden/?newsId=6120BEA3595DA9C2
https://www.aklagare.se/nyheter-press/pressmeddelanden/?newsId=921F361BA52758CF
https://www.aklagare.se/globalassets/diverse-filer-pa-webbplatsen/tillhor-pressmeddelanden/beslut_am62022_17.pdf
https://www.aklagare.se/nyheter-press/pressmeddelanden/?newsId=0FE76E7BBD2C80D4
http://www.hogstadomstolen.se/Om-Hogsta-domstolen/Nyheter-fran-Hogsta-domstolen/Resning-i-ett-uppmarksammat-mordmal/
https://www.aklagare.se/nyheter-press/pressmeddelanden/?newsId=DC98AB1D342EDB8C
http://www.stockholmstingsratt.se/Om-tingsratten/Nyheter-och-pressmeddelanden/Tingsratten-domer-en-person-till-livstids-fangelse-for-terroristbrott-mm-i-anledning-av-handelserna-pa-Drottninggatan/
https://samnytt.se/wp-content/uploads/2018/06/dom_B_4708-17.pdf
http://www.mariaabrahamsson.nu/index.php/2018/06/08/olustigt-att-terroristen-akilov-ager-rattegangsfilmerna/
https://www.brottsoffermyndigheten.se/nyheter/rad-om-ersattning-efter-attentatet-pa-drottninggatan-i-stockholm
http://www.sodertornstingsratt.domstol.se/Om-tingsratten/Nyheter-och-pressmeddelanden/Tva-broder-doms-for-atta-fall-av-grovt-vallande-till-annans-dod-for-forsaljning-av-fentanylanaloger-pa-internet/
http://www.sodertornstingsratt.domstol.se/Domstolar/sodertornstingsratt/13806-16/Anonym%20sammanfattning.pdf
http://www.dagensjuridik.se/2018/05/salde-icke-narkotikaklassade-droger-pa-natet-doms-till-fem-och-ett-halvt-ars-fangelse
https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2018/juni/sa-arbetar-polisen-mot-fentanyldoden/
http://www.vastrahovratten.domstol.se/Om-hovratten-/Nyheter-och-pressmeddelanden/Hovratten-domer-tre-man-for-valdsamt-upplopp-i-samband-med-motdemonstrationer-i-Goteborg/
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16 Domstolsverket Fällande dom i mål om angrepp mot Göteborgs synagoga:   
http://www.goteborgstingsratt.domstol.se 
 

16 Domstolsverket Livstids fängelse för folkmord i Rwanda:   
http://www.stockholmstingsratt.se 
 

16 SÄPO Döms till fängelse för spionage:  http://www.sakerhetspolisen.se 
 

16 Aftonbladet 
 
Domstolsverket 

Föräldrar döms - försökte gifta bort 13-åring:  
https://www.aftonbladet.se 
 
Läs även här: http://www.varmlandstingsratt. 
 

16 Allt om Juridik Fängelse för tvåbarnspappa som planerat könsstympning  
– släkthot friar inte från ansvar:  https://www.alltomjuridik.se 
 

16 Domstolsverket Dom i mål om olaga frihetsberövande av barn:  
http://www.kalmartingsratt.domstol.se 
 

16 Dagens Juridik "Inget motiv att ljuga" om sexbrott - men nu beviljas tonårspojke 
resning sedan flicka erkänt lögn:   http://www.dagensjuridik.se 
 

16 Domstolsverket 
 
Dagens Juridik 

Ett åtal för sexuellt ofredande alternativt ofredande har ogillats:   
http://www.hogstadomstolen.se 
 
Domen i fulltext kan hämtas här:  http://www.hogstadomstolen.se 
Läs även här:  http://www.dagensjuridik.se 
 

16 Dagens Juridik Skickade bilder på penis till skolkamrat - födelsemärke fällande 
bevisning i hovrätten:   http://www.dagensjuridik.se 
 

16 Domstolsverket Fotbollsspelare döms för våldtäkt mot barn:   
http://www.malmotingsratt 
 

16 Dagens Juridik 46-årig kvinna döms för våldtäkt mot 13-årig pojke:   
http://www.dagensjuridik.se 
 

http://www.goteborgstingsratt.domstol.se/Om-tingsratten/Nyheter-och-pressmeddelanden/Fallande-dom-i-mal-om-angrepp-mot-Goteborgs-synagoga/
http://www.stockholmstingsratt.se/Om-tingsratten/Nyheter-och-pressmeddelanden/Livstids-fangelse-for-folkmord-i-Rwanda/
http://www.sakerhetspolisen.se/ovrigt/pressrum/aktuellt/aktuellt/2018-06-15-doms-till-fangelse-for-spionage.html
https://www.aftonbladet.se/nyheter/krim/a/p6bMxj/villkorlig-dom-for-tvangsaktenskap
http://www.varmlandstingsratt.domstol.se/Om-tingsratten/Nyheter-och-pressmeddelanden/Foraldrapar-doms-till-villkorlig-dom-for-forsok-till-aktenskapstvang/
https://www.alltomjuridik.se/fangelse-for-tvabarnspappa-som-planerat-konsstympning-slakthot-friar-inte-fran-ansvar/?utm_campaign=campaign%20name&utm_medium=email&utm_source=source%20name
http://www.kalmartingsratt.domstol.se/Om-tingsratten/Nyheter-och-pressmeddelanden/Dom-i-mal-om-olaga-frihetsberovande-av-barn/
http://www.dagensjuridik.se/2018/05/inget-motiv-att-ljuga-om-sexbrott-men-nu-beviljas-tonarspojke-resning-sedan-flicka-erkant-lo
http://www.hogstadomstolen.se/Om-Hogsta-domstolen/Nyheter-fran-Hogsta-domstolen/Ett-atal-for-sexuellt-ofredande-alternativt-ofredande-har-ogillats/
http://www.hogstadomstolen.se/Domstolar/hogstadomstolen/Avgoranden/2018/2018-06-14%20B%202066-17%20Dom.pdf
http://www.dagensjuridik.se/2018/06/inget-brott-nar-vuxen-man-smekte-tonarsflickas-ben-i-mysig-situation-hd-river-upp-oenig-hovr
http://www.dagensjuridik.se/2018/03/skickade-bilder-pa-penis-till-skolkamrat-fodelsemarke-fallande-bevisning-i-hovratten
http://www.malmotingsratt.domstol.se/Om-tingsratten/Nyheter-och-pressmeddelanden/Fotbollsspelare-doms-for-tva-fall-av-valdtakt-mot-barn/
http://www.dagensjuridik.se/2018/06/46-arig-kvinna-doms-valdtakt-mot-13-arig-pojke-bilder-och-sms-styrker-anklagelserna


 © Ralf Marek 2018-08-10  Nyhetsbrev 63             Sida 32 av 35                 PRIVATJURIDIK  (Sanoma Utbildning AB) 

16 Domstolsverket 
 
Dagens Juridik 

Högsta domstolen meddelar dom i den kvarvarande delen  
av det s.k. Facebook-målet:   http://www.hogstadomstolen.se 
Domen i fulltext:  http://www.hogstadomstolen.se 
 
Läs även här:  http://www.dagensjuridik.se 
 

16 Domstolsverket Tingsrätten meddelar frikännande dom i målet med en TV-profil:  
http://www.attundatingsratt 
 

16 Domstolsverket Tingsrätten dömer en 17-årig person för bl.a. mord på Enskede 
Gårds gymnasium:   http://www.sodertornstingsratt. 
 

16 Domstolsverket Fällande dom mot man som knivhögg polis:  
http://www.stockholmstingsratt.se 
 

16 Domstolsverket Film:  Misshandel på krogen? Ett mål i tingsrätten:   
http://www.domstol.se 
 

16 Domstolsverket Högsta domstolen dömer ishockeyspelare för misshandel:  
http://www.hogstadomstolen.se 
 
Domen kan hämtas här: http://www.hogstadomstolen.se 
 

16 Allt om Juridik Ett års fängelse för mamma som kört på dotters pojkvän:   
https://www.alltomjuridik.se 
 

16 Dagens Juridik "Roterade i flera led" - djurplågeri när 16-åring kastade katt  
men kamrater som filmat frias:   http://www.dagensjuridik.se 
 

16 Dagens Juridik 50 000 för att ha tagit olydig son i örat - men HD prövar del av 
rättegångskostnaderna:   http://www.dagensjuridik.se 
 

16 Dagens Juridik Lärare skyddade kollega från 14-årings attack - åtalades, 
dömdes men frias nu av hovrätten:  http://www.dagensjuridik.se 
 

16 Dagens Juridik Tonårspojkar får upp sitt fall i HD för andra gången - är deras 
leksakspistoler kriminella?:  http://www.dagensjuridik.se 
 

http://www.hogstadomstolen.se/Om-Hogsta-domstolen/Nyheter-fran-Hogsta-domstolen/Hogsta-domstolen-meddelar-dom-i-den-kvarvarande-delen-av-det-sk-Facebook-malet/
http://www.hogstadomstolen.se/Domstolar/hogstadomstolen/Avgoranden/2018/2018-07-02%20B%203552-17%20dom.pdf
http://www.dagensjuridik.se/2018/07/livesand-facebookvaldtakt-inte-brottslig-passivitet-hd-definierar-begreppet-fara-igen
http://www.attundatingsratt.domstol.se/Om-tingsratten/Nyheter-och-pressmeddelanden/Tingsratten-meddelar-frikannande-dom-i-malet-med-en-TV-profil-/
http://www.sodertornstingsratt.domstol.se/Om-tingsratten/Nyheter-och-pressmeddelanden/Tingsratten-domer-en-17-arig-person-for-bla-mord-pa-Enskede-Gards-gymnasium/
http://www.stockholmstingsratt.se/Om-tingsratten/Nyheter-och-pressmeddelanden/Fallande-dom-mot-man-som-knivhogg-polis/
http://www.domstol.se/Brott--straff/Rattegang-i-tingsratten/Film-Misshandel-pa-krogen/
http://www.hogstadomstolen.se/Om-Hogsta-domstolen/Nyheter-fran-Hogsta-domstolen/Hogsta-domstolen-domer-ishockeyspelare-for-misshandel/
http://www.hogstadomstolen.se/Domstolar/hogstadomstolen/Avgoranden/2018/2018-07-10%20B%204888-17%20Dom.pdf
https://www.alltomjuridik.se/nyheter/ett-ars-fangelse-for-mamma-som-kort-pa-dotters-pojkvan/
http://www.dagensjuridik.se/2018/07/roterade-i-flera-led-djurplageri-nar-16-aring-kastade-katt-men-kamrater-som-filmat-frias
http://www.dagensjuridik.se/2018/03/50-000-att-ha-tagit-olydig-son-i-orat-men-hd-provar-del-av-rattegangskostnaderna
http://www.dagensjuridik.se/2018/05/larare-skyddade-kollega-fran-14-arings-attack-atalades-domdes-men-frias-nu-av-hovratten
http://www.dagensjuridik.se/2018/05/tonarspojkar-far-upp-sitt-fall-i-hd-andra-gangen-ar-deras-leksakspistoler-kriminella
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16 Dagens Juridik 16-årig flicka hade pistol med ljuddämpare i skolan 
 - döms för grovt vapenbrott:   http://www.dagensjuridik.se 
 

16 Dagens Juridik 
 
Allt om Juridik 

Brottsligt att inte hålla hunden kopplad - hundägare döms sedan 
joggare bitits:  http://www.dagensjuridik.se 
 
Läs även här: https://www.alltomjuridik.se 
 

16 Domstolsverket Tingsrätten dömer man för yttrandefrihetsbrottet hets mot 
folkgrupp i tio fall:  http://www.goteborgstingsratt. 
 

16 Domstolsverket 22-åring döms för hets mot folkgrupp:  
http://www.helsingborgstingsratt. 
 

16 Dagens Juridik HD prövar dom om människosmuggling när SVT-team hjälpte 
flyktingpojke till Sverige:   http://www.dagensjuridik.se 
 

16 Domstolsverket Dom i mål om brott mot griftefrid:   http://www.attundatingsratt. 
 

16 Allt om Juridik ”TV” kan ha varit datorskärm – man som inte betalat TV-avgift 
frias:   https://www.alltomjuridik.se 
 

16 Domstolsverket Hovrätten dömer för brott mot upphovsrättslagen i Swefilmer:  
http://www.vastrahovratten. 
 

16 Dagens Juridik Polisens spaningar avslöjade assistanshärvan  
- långa fängelsestraff och mångmiljonskadestånd:  
http://www.dagensjuridik.se 
 

16 Domstolsverket Dom i målet mot den s.k. bluffläkaren:  
http://www.goteborgstingsratt. 
 

16 Domstolsverket Hovrättens dom i det så kallade jaktmålet:   
http://www.hovrattenovrenorrland. 
 

16 Riksåklagaren Chaufför åtalas efter bussolycka i Sveg:   https://www.aklagare.se 
 

http://www.dagensjuridik.se/2018/06/16-arig-flicka-hade-pistol-med-ljuddampare-i-skolan-doms-grovt-vapenbrott
http://www.dagensjuridik.se/2018/04/brottsligt-att-inte-halla-hunden-kopplad-hundagare-doms-sedan-joggare-bitits
https://www.alltomjuridik.se/hund-bet-joggare-agare-doms-for-vallande-till-kroppsskada/
http://www.goteborgstingsratt.domstol.se/Om-tingsratten/Nyheter-och-pressmeddelanden/Tingsratten-domer-man-for-yttrandefrihetsbrottet-hets-mot-folkgrupp-i-tio-fall/
http://www.helsingborgstingsratt.domstol.se/Om-tingsratten/Nyheter-och-pressmeddelanden/22-aring-doms-for-hets-mot-folkgrupp/
http://www.dagensjuridik.se/2018/06/hd-provar-dom-om-manniskosmuggling-nar-svt-team-hjalpte-flyktingpojke-till-sverige
http://www.attundatingsratt.domstol.se/Om-tingsratten/Nyheter-och-pressmeddelanden/Dom-i-mal-om-brott-mot-griftefrid/
https://www.alltomjuridik.se/tv-kan-ha-varit-datorskarm/?utm_campaign=campaign%20name&utm_medium=email&utm_source=source%20name
http://www.vastrahovratten.domstol.se/Om-hovratten-/Nyheter-och-pressmeddelanden/Hovratten-domer-for-brott-mot-upphovsrattslagen-i-Swefilmer/
http://www.dagensjuridik.se/2018/08/polisens-spaningar-avslojade-assistansharvan-langa-fangelsestraff-och-mangmiljonskadestand
http://www.goteborgstingsratt.domstol.se/Om-tingsratten/Nyheter-och-pressmeddelanden/Dom-i-malet-mot-den-sk-blufflakaren/
http://www.hovrattenovrenorrland.domstol.se/Om-hovratten/Nyheter-och-pressmeddelanden/Hovrattens-dom-i-det-sa-kallade-jaktmalet/
https://www.aklagare.se/nyheter-press/pressmeddelanden/?newsId=A9ACEC275369811A
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16 Allt om Juridik Brott att behålla ”misstags-swish”:   https://www.alltomjuridik.se 
 

17 Brå Slutlig brottsstatistik 2017:   https://www.bra.se 
Läs även här: https://www.bra.se 
 
Här en del kriminalstatistik:  https://www.bra.se 
 

17 IMM Läs IMM:s rättsfallssamling: http://3afvm 
 

17 Konsumenternas 
 
Polisen 

Polisen tipsar om hur du kan skydda dig mot bedragare i telefon: 
https://www.konsumenternas.se 
 
Läs även här: https://www.youtube.com 
 

17 Riksåklagaren Satsning mot organiserad brottslighet ger resultat:  
https://www.aklagare.se 
 
Läs rapporten här: https://www.aklagare.se 
 

17 Regeringen Regeringen gav 2015 en utredare i uppdrag att göra en översyn 
av välfärdsstatens förmåga att stå emot organiserad och 
systematisk ekonomisk brottslighet. I maj 2017 lämnade 
utredningen ett trettiotal förslag på åtgärder.  
 
Här en kort beskrivning av några av de åtgärder som regeringen 
genomfört med anledning av utredningens förslag:   
https://www.regeringen.se 
 

17 Dagens Juridik 
 
Brå 

Ungdomar anmäler inte misshandel och kränkningar i relationer  
- betraktas som "en småsak":   http://www.dagensjuridik.se 
 
Läs även här: https://www.bra.se 
 

17 Regeringen Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten ska samråda med de 
aktörer som är relevanta för att åstadkomma en effektivare och 
förbättrad hantering av bidragsbrott:   https://www.regeringen.se 
 

17 Riksdagen Polisen bör kunna dela information med 
Kronofogdemyndigheten:  http://www.riksdagen.se 
 

https://www.alltomjuridik.se/nyheter/brott-att-behalla-misstags-swish/
https://www.bra.se/nytt-fran-bra/arkiv/press/2018-03-27-slutlig-brottsstatistik-2017.html
https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2018-06-12-brottsutvecklingen-for-ett-antal-brottstyper.html
https://www.bra.se/statistik/kriminalstatistik.html
http://3afvm642sqoq9muh73hsqhtz.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2018/01/IMM_mutbrott-i-sverige2017.pdf
https://www.konsumenternas.se/aktuellt/polisen-tipsar-om-hur-du-kan-skydda-dig-mot-bedragare-i-telefon
https://www.youtube.com/watch?v=0iD1Uj3AYw4&feature=youtu.be
https://www.aklagare.se/nyheter-press/nyheter-fran-aklagarmyndigheten/rapport-myndigheter-i-samverkan/
https://www.aklagare.se/globalassets/dokument/rapporter/ovriga-rapporter/myndigheter-i-samverkan-mot-den-organiserade-brottsligheten-2017.pdf
https://www.regeringen.se/artiklar/2018/07/atgarder-mot-valfardsbrottslighet/
http://www.dagensjuridik.se/2018/06/ungdomar-anmaler-inte-misshandel-och-krankningar-i-relationer-betraktas-som-en-smasak
https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2018-06-15-var-femte-ungdom-utsatt-for-brott-i-nara-relation.html
https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2018/06/uppdrag-till-polismyndigheten-och-aklagarmyndigheten-om-forbattrad-hantering-av-bidragsbrott/
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/polisfragor_H501JuU13
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17 Polisen TIPS:   Gallringsregler - hur länge uppgifter finns kvar i 
belastningsregistret:   https://polisen.se 
 

17 Dagens Juridik "Lagligt men kan vara etiskt tveksamt" - polisen vill leta DNA-
profiler via släktforskningssajter:  http://www.dagensjuridik.se 
 

17 Dagens Juridik Socialtjänsten försenar polisutredningar - riksdagen kräver 
åtgärder från regeringen:   http://www.dagensjuridik.se 
 

17 Dagens Juridik Polis utreder och delger direkt på brottsplatsen - försöket med 
"snabbförfarande" i full gång:   http://www.dagensjuridik.se 
 

17 Affärsvärlden 
 
PRV 

Piratkopiering värst i klädbranschen:  
https://www.affarsvarlden.se 
 
Läs även här: https://www.prv.se 
 

17 Norstedts Juridik Läs om ”skälig misstanke”:  https://www.nj.se 
 

17 Dagens Juridik Dubblering av hemlig avlyssning:   http://www.dagensjuridik.se 
 

17 SXK Drönare tillåts i jakten på tjuvfiskare:  http://pakryss.se 
 

17 Brå Brott i arbetslivet vanligare i kvinnodominerade yrken:   
https://www.bra.se 
 

17 Riksdagen För att ta större hänsyn till brottsoffer borde ett beslut om  
utvidgat kontaktförbud med fotboja kunna vara en 
förstahandsåtgärd:   http://www.riksdagen.se 
 

17 Domstolsverket Läs nytt inlägg på Domarbloggen: Utvisning på grund av brott:  
http://www.domarbloggen.se 
 

17 Svensk Handel Var femte handlare utsatt för hotfullt beteende senaste månaden: 
http://www.svenskhandel.se 
 

https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/gallringsregler/
http://www.dagensjuridik.se/2018/05/lagligt-men-kan-vara-etiskt-tveksamt-polisen-vill-leta-dna-profiler-slaktforskningssajter
http://www.dagensjuridik.se/2018/03/socialtjansten-forsenar-polisutredningar-riksdagen-kraver-atgarder-fran-regeringen
http://www.dagensjuridik.se/2018/06/polis-utreder-och-delger-direkt-pa-brottsplatsen-forsoket-med-snabbforfarande-i-full-gang
https://www.affarsvarlden.se/bors-ekonominyheter/piratkopiering-varst-i-kladbranschen-6918487
https://www.prv.se/sv/om-oss/nyheter/ny-rapport-fran-euipo-piratkopior-leder-till-stora-forluster-i-eu/
https://www.nj.se/nyheter/skalig-misstanke-ar-svaret-nar-magkanslan-vill-ta-over-brottsutredningen-1530781243917
http://www.dagensjuridik.se/2018/06/dubblering-av-hemlig-avlyssning-kriminella-gang-och-uppgorelser-en-av-orsakerna
http://pakryss.se/dronare-tillats-i-jakten-pa-tjuvfiskare/
https://www.bra.se/nytt-fran-bra/arkiv/press/2018-03-20-brott-i-arbetslivet-vanligare-i-kvinnodominerade-yrken.html
http://www.riksdagen.se/sv/aktuellt/2018/apr/17/kontaktforbud-med-fotboja-borde-kunna-vara-forstahandsatgard/
http://www.domarbloggen.se/sodertorns-tingsratt/utvisning-pa-grund-av-brott/
http://www.svenskhandel.se/aktuellt-och-opinion/pressmeddelanden/2018/var-femte-handlare-utsatt-for-hotfullt-beteende-senaste-manaden/

