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Nyhetsbrev                PRIVATJURIDIK 
nr 66              (2019-03-15)  
 

Kap     Källa      Innehåll 

   

0 Svenskt Näringsliv Gymnasiekommissionen har presenterat sin slutrapport  
om hur svensk gymnasieskola bör se ut år 2030:  
https://www.svensktnaringsliv.se   

0 Svenskt Näringsliv Ny webbplats med statistik: Hur har det gått för tidigare  
årskullar av elever på olika program och skolor?   
https://www.gymnasiekvalitet.se/ 
 

0 Svenskt Näringsliv TIPS: Spelet om glasskiosken  
– ett digitaliserat spel om företagsamhet: https://eduna.se 
 
Fler produkter kan hämtas här: https://eduna.se 
och här: https://eduna.se  och här: https://eduna.se 
 

0 Skolverket Skolverket vill revidera kurs- och ämnesplanerna för några 
ämnen (dock inte juridik eller ekonomiska ämnen denna gång). 
Läs mer i Skolverkets nyhetsbrev: http://www.anpdm.com 
 

0 Skolverket Lärarbehörigheten minskar i grundskolan men ökar i gymnasiet: 
https://www.skolverket.se 
 

0 Skolverket Skolverket fastställer teknik för digitala nationella prov:   
https://www.skolverket.se 
 
Läs även: Skolverkets anvisningar hur man hanterar  
nationella prov i gymnasiet: https://www.skolverket.se 

0 Skolverket Stora skillnader i betygssättningen i åk 9 mellan skolor:   
https://www.skolverket.se 
 

0 Skolverket Skolverket har erbjudit gymnasieskolor stöd för att  
förebygga avhopp:   https://www.skolverket.se 
 

https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/kvalitet-i-grund-och-gymnasiet/framtidens-gymnasieskola-kan-lara-av-naringslivets-effektivitet_729781.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=2019-02-08&utm_campaign=nfskola
https://www.gymnasiekvalitet.se/
https://eduna.se/glasskiosken.html
https://eduna.se/amne/foretagsekonomi.html
https://eduna.se/amne/affarsjuridik.html
https://eduna.se/amne/samhallskunskap.html
http://www.anpdm.com/newsletterweb/45445D467140425D4B70454A59/45455D4670494A51467946405A43
https://www.skolverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/pressmeddelanden/2019-03-12-lararbehorigheten-minskar-i-grundskolan-men-okar-i-gymnasiet?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=Skolverkets%20nyhetsbrev
https://www.skolverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/pressmeddelanden/2019-01-23-skolverket-faststaller-teknik-for-digitala-nationella-prov?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=Skolverkets%20nyhetsbrev
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/nationella-prov-i-gymnasieskolan/forbereda-och-bestalla-prov-i-gymnasieskolan/bestalla-och-hantera-prov-i-gymnasieskolan#Text2
https://www.skolverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/pressmeddelanden/2019-02-05-stora-skillnader-i-betygssattningen-mellan-skolor?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=Skolverkets%20nyhetsbrev
https://www.skolverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/pressmeddelanden/2019-03-01-effektiva-atgarder-for-att-forebygga-avhopp?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=Skolverkets%20nyhetsbrev
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0 Skolverket ” Mer trygghet och studiero”   
Läs debattartikel:  https://www.regeringen.se 
 
Lyssna här:  https://www.regeringen.se 
 

0 UHR UHR erbjuder finansiering för kompetens- och verksamhets-
utveckling för organisationer inom hela utbildningsområdet  
– från förskola till universitet:   https://www.utbyten.se/ 
 

0 UHR 
 
Sydsvenskan 

22 fuskdömda blir utan högskoleprovsresultat:  
https://www.uhr.se 
 
Läs även här:  https://www.sydsvenskan.se 
 

0 Regeringen Förslag som syftar till att utveckla skolans studie- 
och yrkesvägledning:   https://www.regeringen.se 
 

0 Samnytt Elever kan slippa bli polisanmälda för brott:   https://samnytt.se 
 

0 Dagens Samhälle ”Politikernas Ekonomibok” har uppdaterats för år 2019:  
https://www.dagenssamhalle.se 
 

1 Regeringen 
 
Lag & Avtal 

Sveriges nya regering:  https://www.regeringen.se 
Regeringsförklaringen innehåller mycket som rör rättsväsendet:  
https://www.regeringen.se 
 
Läs om justitieministern här: https://www.lag-avtal.se 
 

1 Dagens Juridik Lagstiftning från 1867 - nu blir alla dokument  
från tvåkammarriksdagen sökbara på nätet:   
http://www.dagensjuridik.se 
 

1 Regeringen Ett faktablad som kortfattat beskriver Justitiedepartementets 
organisation, ansvarsområden och uppgifter:  
https://www.regeringen.se 
 
Finns även på engelska: https://www.regeringen.se 
 

https://www.regeringen.se/debattartiklar/2019/02/mer-trygghet-och-studiero/
https://www.regeringen.se/artiklar/2019/02/larare-och-elever-maste-fa-forutsattningar-att-starka-sitt-arbete/
https://www.utbyten.se/
https://www.uhr.se/om-uhr/nyheter/pressmeddelanden/2019/22-fuskdomda-blir-utan-hogskoleprovsresultat/
https://www.sydsvenskan.se/2019-02-08/aklagare-vill-se-skarpta-straff-for-provfuskare
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2019/01/sou-20194/
https://samnytt.se/251017-2/
https://www.dagenssamhalle.se/tidningen/rapporter/politikernas-ekonomibok-14176
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/01/sveriges-nya-regering/
https://www.regeringen.se/tal/20192/01/regeringsforklaringen-den-21-januari-2019/
https://www.lag-avtal.se/nyhetsarkiv/morgan-johansson-ater-utsedd-till-justitieminister-6945354?source=carma&utm_custom%5bcm%5d=302766226,33270&
http://www.dagensjuridik.se/2019/01/lagstiftning-fran-1867-nu-blir-alla-dokument-fran-tvakammarriksdagen-sokbara-pa-natet
https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2019/03/justitiedepartementets-organisation-och-uppgifter/
https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2019/03/organisation-and-responsibilities-of-the-ministry-of-justice/
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1 Wikipedia TIPS: Wikipedia har en del information om juridik: 
 
Lagar: https://sv.wikipedia.org 
Sveriges rättsväsen:  https://sv.wikipedia.org 

 

1 Dagens Juridik Juristutbildningen i topp bland mest sökta utbildningar  
- fler än 4 000 sökande till vårterminen:  
http://www.dagensjuridik.se 
 

1 Dagens Juridik "Framtidens juristutbildning - krav på tre års teori och  
två års praktik för examen?":   http://www.dagensjuridik.se 
 
Läs replik på ovanstående artikel: http://www.dagensjuridik.se 
samt svar på denna: http://www.dagensjuridik.se 
 

1 Jusek Lönestatistik över JUSEKs medlemmar:  https://www.jusek.se 
 

1 Dagens Juridik 478 advokater anmälda till disciplinnämnden - en uteslöts ur 
Advokatsamfundet:   http://www.dagensjuridik.se 
 

1 Dagens Juridik Advokat upprättade avtal som möjliggjorde bolagsplundring på 
miljoner - varnas av samfundet   http://www.dagensjuridik.se 
 

1 Advokatsamfundet Nytt nummer (2/2019) av Advokaten:   https://www.advokaten.se/ 
 

1 Advokatsamfundet Advokatsamfundets verksamhetsberättelse för 2018 kan  
hämtas här:  https://www.advokatsamfundet.se 
 

1 Blendow Group De olika inslagen i ”Veckans Juridik” hittar man som vanligt här: 
https://www.bgplay.se 
 

1 Uppsala Universitet ”Juridik-podd” på Uppsala universitet:  http://www.jur.uu.se 
 

1 Domstolsverket ”Domstolspodden” hittar man som vanligt här: 
http://www.domstol.se 
 

1 SCB Nu kommer SCB:s podcast På tal om siffror där SCB på ett 
enkelt sätt kommer att förklara och popularisera statistik:  
https://www.scb.se 
 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Sveriges_lagar
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Sveriges_r%C3%A4ttsv%C3%A4sen
http://www.dagensjuridik.se/2019/01/juristutbildningen-i-topp-bland-mest-sokta-utbildningar-fler-4-000-sokande-till-varterminen
http://www.dagensjuridik.se/2019/01/framtidens-juristutbildning-krav-pa-tre-ars-teori-och-tva-ars-praktik-examen
http://www.dagensjuridik.se/2019/02/det-behovs-ett-lararlyft-pa-juristutbildningen2
http://www.dagensjuridik.se/2019/02/repliken-bekraftar-behovet-av-att-se-over-juristutbildningens-roll-i-en-foranderlig-omvarld
https://www.jusek.se/lon/lonestatistik/
http://www.dagensjuridik.se/2019/01/478-advokater-anmalda-till-disciplinnamnden-en-uteslots-ur-advokatsamfundet
http://www.dagensjuridik.se/2019/03/advokat-upprattade-avtal-som-mojliggjorde-bolagsplundring-pa-miljoner-varnas-av-samfundet
https://www.advokaten.se/
https://www.advokatsamfundet.se/Nyhetsarkiv/2019/mars/advokatsamfundets-verksamhetsberattelse-for-2018/
https://www.bgplay.se/kategorier/veckans-juridik
http://www.jur.uu.se/t1-podden/
http://www.domstol.se/Ladda-ner--bestall/Domstolspodden/
https://www.scb.se/om-scb/nyheter-och-pressmeddelanden/scb-startar-podden-pa-tal-om-siffror/
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1 Sveriges Radio TIPS: Programmet ”Plånboken” innehåller ibland avsnitt som 
berör ”vardagsjuridik”:  https://sverigesradio.se 
  

1 Sveriges Radio Kreditkriget (ett program i serien Kaliber) hittar man här: 
https://sverigesradio.se 
 

1 Johan Hirschfeldt TIPS: Johan Hirschfeldts blogg innehåller en del intressanta 
krönikor:  https://johanhirschfeldt.blog/ 
 

1 Utbudet.se TIPS: denna webbplats erbjuder gratis skol-material av vilka en 
del berör juridik-ämnet:  https://www.utbudet.se 
 

1 Legalahandboken.se TIPS: webbplatsen ”Legala handboken” innehåller användbar 
information: https://www.legalahandboken 
 

1 Domstolsverket Domstolsverket testar ny hemsida  
– kolla här och lämna förslag: https://beta.domstol.se/ 
 

1 Bolagsverket Starta Företag-broschyren 2019 är här:  https://bolagsverket.se 
 

1 Bolagsverket 
 
Lagen.nu 

Den 1 januari 2019 träder den nya lagen om företagsnamn i kraft: 
https://bolagsverket.se 
 
Lagen kan hämtas här: https://lagen.nu/2018:1653 
 

2 Dagens JUridik Datainspektionen slår fast – inte tillåtet att kameraövervaka 
grannen:  http://www.dagensjuridik.se 
 

2 Dagens Juridik 
 
World Justice Project 

Nordiska länder toppar lista i rättssäkerhet  
– Sverige kommer på fjärde plats: http://www.dagensjuridik.se 
 
Rapporten kan hämtas här: https://worldjusticeproject.org 
 

2 PON Aftonbladet fälls för publicering om Stadsteaterns förre chef:  
https://po.se 
 

2 Domstolsverket Får journalister skriva vad som helst?  
Nytt inlägg på Domarbloggen:   http://www.domarbloggen.se 
 

https://sverigesradio.se/planboken
https://sverigesradio.se/avsnitt/1245961
https://johanhirschfeldt.blog/
https://www.utbudet.se/produkter/samhallskunskap?cc=MB1901Raket
https://www.legalahandboken.se/index.html
https://beta.domstol.se/
https://bolagsverket.se/om/oss/nyheter/arkiv/nyhetsarkiv-2019/starta-foretag-broschyren-2019-ar-har-1.18370
https://bolagsverket.se/om/oss/nyheter/arkiv/2018/ordet-firma-blir-foretagsnamn-1.17842
https://lagen.nu/2018:1653
http://www.dagensjuridik.se/2019/02/datainspektionen-slar-fast-inte-tillatet-att-kameraovervaka-grannen
http://www.dagensjuridik.se/2019/03/nordiska-lander-toppar-lista-i-rattssakerhet-sverige-kommer-pa-fjarde-plats
https://worldjusticeproject.org/our-work/research-and-data/wjp-rule-law-index-2019
https://po.se/fallningar/aftonbladet-falls-for-publicering-om-stadsteaterns-forre-chef/
http://www.domarbloggen.se/sodertorns-tingsratt/far-journalister-skriva-vad-som-helst/
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2 Dagens Juridik "Olaga integritetsintrång vid hämndporr - och synen på 
brottsoffer"  Läs artikel om förtal:   http://www.dagensjuridik.se 
 

2 Lag & Avtal DO vill tvinga fram rättegångar om kränkningar:   
 https://www.lag-avtal.se 
 

2 Datainspektionen 
 
Myndigheten för 
press, radio och tv 

Läs om sajter med utgivningsbevis: 
https://www.datainspektionen.se 
 
Läs även här: http://www.mprt.se 
 

2 Expressen JK vill åtala 16 ansvariga utgivare för förtal:  https://archive.fo 
 

2 Infotorg DI granskar ansiktsigenkänning i skola:   
http://www.infotorgjuridik.se 
 

2 Dagens Juridik Stora ekonomier faller i nytt korruptionsindex 
- Sverige ligger stabilt i toppen:   http://www.dagensjuridik.se 
 

2 IMM Utbildningsfilmer stödjer arbete mot korruption:  
https://www.institutetmotmutor.se 
 
Filmerna hittar man här: https://www.youtube.com 
 

2 Fores Hur många sökte asyl 2018? Hur många fick arbetstillstånd?  
http://www.migrationsinfo.se 
 

2 Riksdagen ”Nystart för en stärkt minoritetspolitik”  
Läs konstitutionsutskottets betänkande:  http://www.riksdagen.se 
 

2 Skolinspektionen Vad säger lagen om fasthållningar av utåtagerande elever?  
https://beo.skolinspektionen.se 
 

2 Timbro Vid årsskiftet infördes en ny lag om av alkohol och tobak  
– läs debattartikel:  https://timbro.se 
 

2 Altinget Djurrättsaktivister hotar demokratin:  https://www.altinget.se 
 

http://www.dagensjuridik.se/2019/01/olaga-integritetsintrang-vid-hamndporr-och-synen-pa-brottsoffer
https://www.lag-avtal.se/nyhetsarkiv/do-vill-tvinga-fram-rattegangar-om-krankningar-6945216?source=carma&utm_custom%5bcm%5d=302766226,33270&
https://www.datainspektionen.se/vagledningar/for-dig-som-privatperson/utgivningsbevis/
http://www.mprt.se/sv/att-sanda/internetpublicering/utgivningsbevis/
https://archive.fo/xfM0J#selection-2108.0-2115.1
http://www.infotorgjuridik.se/premium/mittijuridiken/bransch/article248457.ece
http://www.dagensjuridik.se/2019/01/stora-ekonomier-faller-i-nytt-korruptionsindex-sverige-ligger-stabilt-i-toppen
https://www.institutetmotmutor.se/news/utbildningsfilmer-stodjer-arbete-mot-korruption/
https://www.youtube.com/channel/UCPo2aFLgR4GVNjerVVvWZzQ/featured
http://www.migrationsinfo.se/migrationsinfo-sammanfattar-migrationsaret-2018/
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/nystart-for-en-starkt-minoritetspolitik_H601KU13
https://beo.skolinspektionen.se/sv/Nyheter/beo-bloggen-beo-pa-manskliga-rattighetsdagarna---vad-sager-lagen-om-fasthallningar-av-utatagerande-elever/
https://timbro.se/smedjan/formynderireflexen-slar-till-igen/?mc_cid=5b9603adf8&mc_eid=17b5558e28
https://www.altinget.se/artikel/ola-johansson-c-djurrattsaktivister-hotar-demokratin
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2 Lag & Avtal Illustratör drar igång insamling till AD-mål:    
https://www.lag-avtal.se 
 
Läs även här:  https://www.lag-avtal.se 
 

3 Aftonbladet ”Minst 99 nya lagar på gång i år”:   https://www.aftonbladet.se 
 

3 Riksdagen TIPS: se sidan ”så funkar riksdagen” : http://www.riksdagen.se 
 

3 Dagens Juridik "Angeläget att Lagrådets centrala roll inte urholkas" 
 - KU-kritik mot regeringens lagstiftningsarbete: 
http://www.dagensjuridik.se 
 

3 Lagen.nu 
 
Wikipedia 

Vad är ”Lex Sarah”?  Socialtjänstlagen 14:3:   
https://lagen.nu/2001:453#K14 
 
Vad är ”Lex Maria”?  Patientsäkerhetslagen 3:5   
https://lagen.nu/2010:659#K3 
 
Läs mer här: https://sv.wikipedia.org 
och här: https://sv.wikipedia.org 
 

3 Wikipedia 
 
Aftonbladet 
 
Breakit.se 

Lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor antogs 1998  
men har inte använts förrän nu:   https://sv.wikipedia.org 
 
Läs om aktuellt rättsfall: https://www.aftonbladet.se 
Läs även här: https://www.breakit.se 
 

3 Regeringen Regeringen har tagit emot slutbetänkandet  
Kamerabevakning i kollektivtrafiken:   https://www.regeringen.se 
 
Utredningen kan hämtas här:   https://www.regeringen.se 
 

3 Regeringen Polisen får ökad tillgång till underrättelser från  
Försvarets radioanstalt:   https://www.regeringen.se 

 
Lagrådsremissen kan hämtas här:  https://www.regeringen.se 
 

https://www.lag-avtal.se/arbetsdomstolen/illustrator-drar-igang-insamling-till-ad-mal-6949408
https://www.lag-avtal.se/nyhetsarkiv/strid-om-ratten-till-babblarna-6916881
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/QlVoGx/minst-99-nya-lagar-pa-gang-i-ar
http://www.riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/riksdagens-uppgifter/beslutar-om-lagar/
http://www.dagensjuridik.se/2019/01/angelaget-att-lagradets-centrala-roll-inte-urholkas-ku-kritik-mot-regeringens-lagstiftningsa
https://lagen.nu/2001:453#K14
https://lagen.nu/2010:659#K3
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lex_Sarah
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lex_Maria
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lagen_om_ansvar_f%C3%B6r_elektroniska_anslagstavlor
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/8wy1l1/sta-upp-for-sverige-gruppens-grundare-kan-domas-till-fangelse
https://www.breakit.se/artikel/18937/aatalet-mot-facebook-gruppen-kan-forandra-maktbalansen-pa-internet
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/02/regeringen-har-tagit-emot-slutbetankandet-kamerabevakning-i-kollektivtrafiken/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2019/02/sou-20198/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/lagradsremiss/2019/02/polisens-tillgang-till-underrattelser-fran-forsvarets-radioanstalt/
https://www.regeringen.se/4925d6/contentassets/5c360f3f450140c1b8ab7cf439ef8d5f/polisens-tillgang-till-underrattelser-fran-forsvarets-radioanstalt
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3 Regeringen 
 
Djurens Rätt 
 
Lagen.nu 

Djurskyddsförordningen har uppdaterats så att den stämmer 
överens med den nya djurskyddslagen som träder i kraft den  
1 april i år:  https://www.regeringen.se 
 
Här en länk till nya djurskyddslagen: https://lagen.nu/2018:1192 
och här till djurskyddsförordningen: https://lagen.nu/2019:66 
 
Här referenser till EU-lagstiftning inom detta område: 
https://lagen.nu/2019:67 
 
Läs även här: https://www.djurensratt.se 
 

3 Riksdagen 
 
Dagens Juridik 
 
Regeringen 
 
SXK 
 
Lagen.nu 
 
Kustbevakningen 

Ett flertal av kustbevakningens befogenheter samlas  
i en ny kustbevakningslag:  http://www.riksdagen.se 
 
Läs även här:  http://www.dagensjuridik.se 
 
Regeringens pressmeddelande: https://www.regeringen.se 
 
Läs även här: http://pakryss.se   
och här:  https://www.kustbevakningen.se 
 
Länk till nya lagen:  https://lagen.nu/2019:32 
 

3 Regeringen 
 
Publikt.se 

Nya regler om datalagring vid brottsbekämpning:  
https://www.regeringen.se  
 
Lagrådsremissen kan hämtas här:   https://www.regeringen.se 
Läs även här: https://www.publikt.se 
 

3 Regeringen Regeringen föreslår ett särskilt straffansvar för den  
som deltar i verksamheten i en terroristorganisation:   
https://www.regeringen.se 
 
Läs även här:  https://www.regeringen.se 
 

3 Regeringen Genomförande av EU:s rättshjälpsdirektiv 
– hämta proposition här:  https://www.regeringen.se 
 
Läs även här:  https://www.regeringen.se 
 

3 Advokat Sjöqvist 
 
Brottsofferjouren 

Införande av frivillighetsrekvisit och oaktsam våldtäkt:   
http://advokatsjoqvist.se 
 
Läs även här:  https://www.brottsofferjouren.se 
 

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/02/battre-djurskyddsforordning-pa-plats/
https://lagen.nu/2018:1192
https://lagen.nu/2019:66
https://lagen.nu/2019:67
https://www.djurensratt.se/blogg/ny-djurskyddsforordning-fran-1-april
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/en-ny-kustbevakningslag_H601F%C3%B6U4
http://www.dagensjuridik.se/2019/02/motsvarar-allmanhetens-forvantningar-pa-oss-ny-lag-ger-kustbevakningen-utokade-befogenheter
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/02/en-ny-kustbevakningslag/
http://pakryss.se/kustbevakningen-far-utreda-fler-sjorelaterade-brott/
https://www.kustbevakningen.se/om-oss/nyhetsarkiv/kustbevakningslag-ger-en-samlad-lagstiftning-och-befogenhet-att-utreda-fler-brott-med-maritim-koppling/
https://lagen.nu/2019:32
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/02/nya-regler-om-datalagring-vid-brottsbekampning/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/lagradsremiss/2019/02/datalagring-vid-brottsbekampning-anpassningar-till-eu-ratten/
https://www.publikt.se/artikel/regeringen-foreslar-nya-regler-datalagring-22280
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/lagradsremiss/2019/02/ett-sarskilt-straffansvar-for-deltagande-i-en-terroristorganisation/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/02/regeringen-foreslar-skarpt-terrorlagstiftning/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2019/01/prop.-20181942/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/01/offentlig-forsvarare-pa-natten/
http://advokatsjoqvist.se/2019/01/03/inforande-av-frivillighetsrekvisit-och-oaktsam-valdtakt/
https://www.brottsofferjouren.se/nyheter/sa-fungerar-nya-sexualbrottslagstiftningen/
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3 Legally Yours ”Undervisning om samtyckeslagen bör införas i skolans läroplan” 
https://www.legallyyours.se 
 

3 Dagens Juridik Riksdagspartier vill se slopad preskription för sexbrott mot barn 
 - men flertalet jurister skeptiska:   http://www.dagensjuridik.se 
 

3 Arbetarskydd.se Kunder som trakasserar anställda i butiker kan komma att 
portförbjudas av åklagare:   https://www.arbetarskydd.se 
 

3 Svensk Handel Svensk Handel vill se ett nationellt förbud mot tiggeri:   
https://www.svenskhandel.se 

 

3 Regeringen Nya nätdroger narkotikaklassas:  https://www.regeringen.se 
 

3 Regeringen Lagändringar för att förhindra förfalskade läkemedel:   
https://www.regeringen.se 
 

3 Regeringen En lagrådsremiss som behandlar regleringen av den så kallade. 
PKU-biobanken i lagen om biobanker i hälso- och sjukvården 
m.m. (biobankslagen):  https://www.regeringen.se 
 
Läs även här: https://www.regeringen.se 
 

3 Altinget ”Gör bilfusket olagligt”:   https://www.altinget.se 
 

4 Dagens Juridik 
 
Regeringen 
 
Riksdagen 

Förslag om att åklagare ska utse försvarare mötte hård kritik 
 – här några debattinlägg på Dagens Juridik: 
 
15 febr: http://www.dagensjuridik.se 
20 febr: http://www.dagensjuridik.se 
20 febr:  http://www.dagensjuridik.se 
12 mars: http://www.dagensjuridik.se 
 
Riksdagen har också en uppfattning som strider mot regeringens: 
http://www.riksdagen.se 
 
Läs även här: http://www.dagensjuridik.se 
 

4 Regeringen 
 
 

Regeringen uppdrar åt Domstolsverket att föreslå hur offentlig 
försvarare kan utses i vissa fall: https://www.regeringen.se 
 

https://www.legallyyours.se/artikel/undervisning-om-samtyckeslagen-bor-inforas-skolans-laroplan/
http://www.dagensjuridik.se/2019/02/riksdagspartier-vill-se-slopad-preskription-sexbrott-mot-barn-men-flertalet-jurister-skeptis
https://www.arbetarskydd.se/arbetsmiljo/lagandring-kan-stoppa-trakasserande-kunder-6946603
https://www.svenskhandel.se/nyhetscenter/debattartiklar/2019/svensk-handel-vill-se-ett-nationellt-forbud-mot-tiggeri/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/02/nya-natdroger-narkotikaklassas/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/02/lagandringar-for-att-forhindra-forfalskade-lakemedel/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/lagradsremiss/2019/02/vissa-andringar-som-galler-pku-biobanken/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/02/lagandring-ska-mojliggora-screening-for-dodlig-sjukdom-hos-nyfodda/
https://www.altinget.se/artikel/sd-gor-bilfusket-olagligt?ref=newsletter&refid=3146&SNSubscribed=true&utm_source=nyhedsbrev&utm_medium=e-mail&utm_campaign=altingetse
http://www.dagensjuridik.se/2019/02/aklagare-ska-inte-kunna-utse-offentliga-forsvarare
http://www.dagensjuridik.se/2019/02/aklagare-ska-inte-fa-utse-offentliga-forsvarare-regeringen-luckrar-upp-rattsstatens-principe
http://www.dagensjuridik.se/2019/02/justiteministern-forsvarar-forslaget-om-att-aklagare-ska-utse-forsvarare-finns-inget-battre-
http://www.dagensjuridik.se/2019/03/forslag-om-att-aklagare-ska-utse-forsvarare-motte-hard-kritik-nu-utreds-alternativ-ordning
http://www.riksdagen.se/sv/folj-och-prenumerera/utskick---aktuellt/2019/mar/14/en-nationell-domstolsjour-for-att-utse-offentliga-forsvarare-bor-inforas-aktuellt-14-mars/
http://www.dagensjuridik.se/2019/03/en-seger-rattssakerheten-justitieutskottet-sager-nej-till-att-aklagare-ska-utse-forsvarare
https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2019/03/uppdrag-till-domstolsverket/
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4 Advokatsamfundet Åklagare får inte överklaga beslut om nekat målsägandebiträde:  
https://www.advokatsamfundet.se 
  

4 Kvartal.se ”Därför har moralen ingen plats i domstolen”:  https://kvartal.se 
 

4 Dagens Juridik "Inrätta specialdomstolar för skattebrottmål - en fråga om 
rättssäkerhet och processekonomi":  http://www.dagensjuridik.se 
 

4 Dagens Juridik "Starka lagar för barn betyder inget när de inte tillämpas  
- inrätta en barndomstol":   http://www.dagensjuridik.se 
 

4 Dagens Juridik "JK:s och JO:s tillsyn över domstolarna bör upphöra  
- inrätta ett fristående Domarråd":   http://www.dagensjuridik.se 
 

4 Domstolsverket Högsta domstolen berättar om sin verksamhet:   
http://www.hogstadomstolen.se 
 
Hämta publikationen här:   http://www.hogstadomstolen.se 
 

4 Dagens Juridik "Det är inte fult att skvallra om allvarliga brott  
- kronvittnen behövs i Sverige":   http://www.dagensjuridik.se 
 

4 Dagens Juridik Kronvittnen räcker inte - nu ställs krav på utredning om  
anonyma vittnen i domstolarna:   http://www.dagensjuridik.se 
 

4 Realtid.se ”Tysta vittnen – ett hot mot demokratin?”  https://www.realtid.se 
 

4 Dagens Juridik "Ska försöka på alla sätt att få folk att vittna" - nya riksåklagaren 
öppnar för anonyma vittnen:   http://www.dagensjuridik.se 
 

4 Dagens Juridik Filmade vittnen blev hotade på sociala medier – 16-åring döms 
för övergrepp i rättssak:  http://www.dagensjuridik.se 
 

4 Legally Yours “Miljön i rättssalarna har blivit tuffare”:  
https://www.legallyyours.se 
 

4 Dagens Juridik "Motverka skamstraff i vår tid - förbjud fotografering både  
i och utanför domstolarna": http://www.dagensjuridik.se 
 

https://www.advokatsamfundet.se/Nyhetsarkiv/2019/januari/aklagare-far-inte-overklaga-beslut-om-nekat-malsagandebitrade/
https://kvartal.se/artiklar/moralen-i-ratten/
http://www.dagensjuridik.se/2019/03/inratta-specialdomstolar-skattebrottmal-en-fraga-om-rattssakerhet-och-processekonomi
http://www.dagensjuridik.se/2019/02/starka-lagar-barn-betyder-inget-nar-de-inte-tillampas-inratta-en-barndomstol
http://www.dagensjuridik.se/2019/02/jks-och-jos-tillsyn-over-domstolarna-bor-upphora-inratta-ett-fristaende-domarrad
http://www.hogstadomstolen.se/Om-Hogsta-domstolen/Nyheter-fran-Hogsta-domstolen/Hogsta-domstolen-berattar-om-sin-verksamhet/
http://www.hogstadomstolen.se/Domstolar/hogstadomstolen/dokument/H%c3%b6gsta%20domstolens%20verksamhetsber%c3%a4ttelse%202018.pdf
http://www.dagensjuridik.se/2019/02/det-ar-inte-fult-att-skvallra-om-allvarliga-brott-kronvittnen-behovs-i-sverige
http://www.dagensjuridik.se/2019/01/kronvittnen-racker-inte-nu-stalls-krav-pa-utredning-om-anonyma-vittnen-i-domstolarna
https://www.realtid.se/kronika/tysta-vittnen-ett-hot-mot-demokratin
http://www.dagensjuridik.se/2019/01/ska-forsoka-pa-alla-satt-att-fa-folk-att-vittna-nya-riksaklagaren-oppnar-anonyma-vittnen
http://www.dagensjuridik.se/2019/01/filmade-vittnen-blev-hotade-golare-pa-sociala-medier-16-aring-doms-overgrepp-i-rattssak
https://www.legallyyours.se/artikel/miljon-rattssalarna-har-blivit-tuffare/
http://www.dagensjuridik.se/2019/01/forbjud-fotografering-bade-i-och-utanfor-domstolarna
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4 Dagens Juridik "Angiveri och anonymitet i rättssalarna - det kan aldrig reparera 
det som redan blivit gravt eftersatt":   http://www.dagensjuridik.se 
 

4 Dagens Juridik "Falsk uppdelning mellan känslor och rationalitet" - ny forskning 
om dynamiken i rättssalen:   http://www.dagensjuridik.se 
 

4 Dagens Juridik "Juridikfabriken göder extremisternas berättelse  
- och marinerar domarnas fördomar"  
Läs debattartikel:   http://www.dagensjuridik.se 
 

4 Riksåklagaren Ny film om åklagaryrket:   https://www.aklagare.se 
 

4 Dagens Juridik Ett försök med så kallad "Snabbare lagföring" har slagit väl ut, 
meddelar Polisen:   http://www.dagensjuridik.se 
 

4 Dagens Juridik ”Bibehållen rättssäkerhet och kvalitet” – snabbförfarande i 
brottmål för unga testas:   http://www.dagensjuridik.se 
 

4 Regeringen Snabbförfarande i brottmål för unga lagöverträdare under 18 år: 
https://www.regeringen.se 
 
Läs även här:  https://www.regeringen.se 
 

4 Domstolsverket Nya avsnitt av Domarbloggen: 
 
Om utbildning till fiskal:   http://www.domarbloggen.se 
 
Vad händer efter notariat-tiden?   http://www.domarbloggen.se 
 
Domstolen och media:  http://www.domarbloggen.se 
 
Att komma till domstolen för första gången: 
http://www.domarbloggen.se 
 

4 Domstolsverket  Avgöranden under 2018 från Högsta förvaltningsdomstolen  
hittar man här (klicka på ”referat”):    
http://www.hogstaforvaltningsdomstolen.se 
 

4 Dagens Juridik "Varför räcker inte de tekniska bevisen vid gängskjutningar  
- när de inte behövs i andra fall?"   http://www.dagensjuridik.se 
 

http://www.dagensjuridik.se/2019/02/angiveri-och-anonymitet-i-rattssalarna-det-kan-aldrig-reparera-det-som-redan-blivit-gravt-ef
http://www.dagensjuridik.se/2019/01/falsk-uppdelning-mellan-kanslor-och-rationalitet-ny-forskning-om-dynamiken-i-rattssalen
http://www.dagensjuridik.se/2019/01/juridikfabriken-goder-extremisternas-berattelse4
https://www.aklagare.se/nyheter-press/aktuellt-pa-aklagarmyndigheten/ny-film-om-aklagaryrket/
http://www.dagensjuridik.se/2019/02/projektet-snabbare-lagforing-framgang-uppger-polisen-planer-pa-utokning-finns
http://www.dagensjuridik.se/2019/02/bibehallen-rattssakerhet-och-kvalitet-snabbforfarande-i-brottmal-unga-testas
https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2019/02/uppdrag-om-forsoksverksamhet-med-ett-snabbforfarande-i-brottmal-for-unga-lagovertradare-under-18-ar/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/02/forsok-med-ett-snabbforfarande-i-brottmal-for-unga-lagovertradare/
http://www.domarbloggen.se/sodertorns-tingsratt/fiskalsutbildningen-att-lara-vidare/
http://www.domarbloggen.se/sodertorns-tingsratt/fran-sodertorn-till-bryssel/
http://www.domarbloggen.se/sodertorns-tingsratt/domstolen-och-media/
http://www.domarbloggen.se/sodertorns-tingsratt/att-komma-till-domstolen-for-forsta-gangen/
http://www.hogstaforvaltningsdomstolen.se/Avgoranden/Prejudikat/2018/
http://www.dagensjuridik.se/2019/01/varfor-racker-inte-de-tekniska-bevisen-vid-gangskjutningar-nar-de-inte-behovs-i-andra-fall
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4 Maria Abrahamsson ”Därför bör HD bevilja Arnault prövningstillstånd”:  
http://www.mariaabrahamsson.nu 
 
Läs även här:  http://www.mariaabrahamsson.nu 
 

4 Domstolsverket Överklagandet från den man som i media benämns som 
”kulturprofilen” – Högsta domstolen skjuter på prövningen:  
http://www.hogstadomstolen.se 
Beslutet kan hämtas här: http://www.hogstadomstolen.se 
 

4 Dagens Juridik "Man kan tycka vad man vill om hennes åsikt men hon förtjänar 
respekt - svårt debattera sexbrott":  http://www.dagensjuridik.se 
 

4 Domstolsverket Under vissa förutsättningar kan en svensk medborgare dömas  
för brott som skett utomlands:   
http://www.goteborgstingsratt.domstol.se 
 

5 Dagens Juridik Företrädare solidariskt betalningsskyldig för miljonbelopp  
i skatteskulder:  http://www.dagensjuridik.se 
 

5 Transportstyrelsen 
 
Dagens Juridik 

Under 2018 fattade Transportstyrelsen beslut om att  
återkalla 34 617 körkort.:  https://www.transportstyrelsen.se 
 
Läs även här: http://www.dagensjuridik.se 
 

5 Konsumentverket Konsumentombudsmannen ville att Patent- och marknads-
överdomstolen skulle pröva om påståenden i en vinannons 
kunde anses vara måttfull marknadsföring:   
https://www.konsumentverket.se 
 
Läs domen här:  https://www.konsumentverket.se 
 

5 Domstolsverket Dom från Kammarrätten i Stockholm: Fortsatt sjuårsgräns  
för filmen Spiderman- Into the Spider-Verse: 
http://www.kammarrattenistockholm.domstol.se 
 
Läs domen här:  http://www.kammarrattenistockholm.domstol.se 
 

5 Skogsstyrelsen Domar om avverkning i fjällnära skog överklagas:  
https://www.skogsstyrelsen.se 
 

http://www.mariaabrahamsson.nu/index.php/2019/01/08/darfor-bor-hd-bevilja-arnault-provningstillstand/
http://www.mariaabrahamsson.nu/index.php/2018/12/03/hovrattsdomen-mot-arnault-ar-ett-uttryck-for-hyperkorrektion/
http://www.hogstadomstolen.se/Om-Hogsta-domstolen/Nyheter-fran-Hogsta-domstolen/Overklagandet-fran-den-man-som-i-media-benamns-som-kulturprofilen--Hogsta-domstolen-skjuter-pa-provningen-/
http://www.hogstadomstolen.se/Domstolar/hogstadomstolen/Avgoranden/2019/2019-03-05%20B%206156-18%20Protokoll.pdf
http://www.dagensjuridik.se/2019/01/man-kan-tycka-vad-man-vill-om-hennes-asikt-men-hon-fortjanar-respekt-svart-debattera-sexbrot
http://www.goteborgstingsratt.domstol.se/Om-tingsratten/Nyheter-och-pressmeddelanden/Tingsratten-domer-for-valdtakt-som-skett-i-Frankrike/
http://www.dagensjuridik.se/2019/03/foretradare-solidariskt-betalningsskyldig-miljonbelopp-i-skatteskulder
https://www.transportstyrelsen.se/sv/Nyhetsarkiv/fler-aterkallade-korkort-under-2018/
http://www.dagensjuridik.se/2019/01/halften-av-alla-bilister-kor-fort-over-34-000-blev-av-med-korkortet-under-forra-aret
https://www.konsumentverket.se/aktuella-konsumentproblem/mal-domar-och-forelagganden2/domar/domar-2019/dom-i-malet-ko-och-chris-wine-sweden-ab/
https://www.konsumentverket.se/globalassets/artikel/pagaende-mal-domar-och-forelagganden/domar/dom-chris-wine-sweden-ab-190115.pdf
http://www.kammarrattenistockholm.domstol.se/Om-kammarratten-/Nyheter-och-pressmeddelanden/Dom-Spiderman-Into-the-Spider-Verse-godkanns-fran-sju-ar/
http://www.kammarrattenistockholm.domstol.se/Domstolar/kammarrattenistockholm/Domar/2019%20jan-juni/Dom%20i%20m%c3%a5l%20nr%2010410-18.pdf
https://www.skogsstyrelsen.se/nyhetslista/domar-om-avverkning-i-fjallnara-skog-overklagas/
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5 Domstolsverket Markägarna vann mot staten:   
http://www.umeatingsratt.domstol.se 
 

5 Entreprenör.se Tunga jurister: ”Skogsstyrelsen struntar i grundlagen”:   
https://www.entreprenor.se 
 
Läs även här:  https://www.entreprenor.se 
 

5 JO 
 
Dagens Juridik 

Kritik mot polismyndigheten för att en intagen inte  
fick behålla sin benprotes i arresten:  http://www.jo.se 
 
Läs även här: http://www.dagensjuridik.se 
 

5 Säkerhets- och 
integritetsskydds-
nämnden 

Material från hemlig tvångsmedelsanvändning har bevarats  
hos polisen trots att åklagare beslutat om förstöring: 
http://www.sakint.se 
 

5 Resumé ”Någon har registrerat vår kunds varumärke som domännamn  
– vad kan vi göra? ”    https://www.resume.se 
 

5 Domstolsverket Fråga om regeringens beslut att neka tillstånd att bedriva 
vadhållning enligt lotterilagen strider mot EU-rätten:   
http://www.hogstaforvaltningsdomstolen.se 
 
Domen kan hämtas här:   
http://www.hogstaforvaltningsdomstolen.se 
 

5 Dagens Juridik Tingsrättens rutiner för tillsättning av nämndemän är allmän och 
offentlig handling - ska lämnas ut:   http://www.dagensjuridik.se 
 

5 Dagens Juridik "Vi har tagit till oss av kritiken" - skiljedomar kan bli offentliga 
efter två år:   http://www.dagensjuridik.se 
 

5 Lantmäteriet Tillstånd enligt lagen om skydd för geografisk information  
(drönare):   https://www.lantmateriet.se 
 

5 Advokatsamfundet TIPS: Konsumenttvistnämndens webbplats:  
https://www.advokatsamfundet.se 
 

http://www.umeatingsratt.domstol.se/Om-tingsratten-/Nyheter-och-pressmeddelanden/Markagarna-vann-mot-staten/
https://www.entreprenor.se/nyheter/tunga-jurister-skogsstyrelsen-struntar-i-grundlagen_731207.html
https://www.entreprenor.se/nyheter/staten-gar-till-mottack-overklagar-skogsdomarna_730175.html
http://www.jo.se/sv/Sok/?searchType=decision&query=benprotes
http://www.dagensjuridik.se/2019/03/arresterad-man-blev-ifrantagen-benprotes-polisen-far-kritik-fran-jo
http://www.sakint.se/Dnr-120-2018-Uttalande-med-beslut-intyg-om-foerstoering.pdf
https://www.resume.se/blogg/fraga-advokaten/2018/12/19/nagon-har-registrerat-var-kunds-varumarke-som-domannamn.-vad-kan-vi-gora/
http://www.hogstaforvaltningsdomstolen.se/Om-Hogsta-forvaltningsdomstolen/Nyheter-fran-Hogsta-forvaltningsdomstolen/Dom-i-mal-om-rattsprovning35/
http://www.hogstaforvaltningsdomstolen.se/Domstolar/regeringsratten/Avg%c3%b6randen/2019/415-18.pdf
http://www.dagensjuridik.se/2019/02/tingsrattens-rutiner-tillsattning-av-namndeman-ar-allman-och-offentlig-handling-ska-lamnas-u
http://www.dagensjuridik.se/2019/02/vi-har-tagit-till-oss-av-kritiken-skiljedomar-kan-bli-offentliga-efter-tva-ar
https://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Rattsinformation/spridningstillstand/
https://www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden/
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6 Dagens Juridik 
 
DO 

”Jämlik och modern reglering” – nytt lagförslag om 
föräldraskapspresumtion för partner:  http://www.dagensjuridik.se 
 
Läs även här: http://www.do.se 
 

6 RFSL Vid årsskiftet trädde flera lagändringar i kraft som gäller regler 
kring föräldraskap:   https://www.rfsl.se 
 

6 MFOF Ny lagstiftning om föräldraskap:   http://www.mfof.se 
 

6 Domstolsverket 
 
Dagens Juridik 

Maka i polygamt äktenskap har inte rätt till bostadsbidrag som 
ensamstående:   http://www.kammarratten.goteborg.se 
 
Kammarrättens dom kan hämtas här:    
http://www.kammarratten.goteborg.se 
 
Läs även här:  http://www.dagensjuridik.se 
 

6 Regeringen 
 
EUR-LEX 

Regeringen lämnar förslag till nya regler om bodelning och  
andra frågor om makars och sambors förmögenhetsförhållanden 
i internationella situationer:   https://www.regeringen.se 
 
Läs även här:  https://eur-lex.europa.eu 
och här:  https://eur-lex.europa.eu 
 

6 Dagens Juridik Ansökningarna om juridiskt könsbyte som skickas till Social-
styrelsens rättsliga råd har mer än sjudubblats sedan 2012: 
http://www.dagensjuridik.se 
    

6 Dagens Juridik Inget umgänge med pappa mot tolvårings vilja - men hovrätten 
oenig om sonens bästa:   http://www.dagensjuridik.se 
 

6 Advokat Sjöqvist Svea Hovrätt ger pappa dömd för barnmisshandel  
ensam vårdnad då mamman anses sabotera umgänge:   
http://advokatsjoqvist.se 
 

6 Familjerätt på nätet Riskbedömning i vårdnadsmål:  http://www.socfamratt.se 
 

6 Statens Medicinsk-
etiska råd 

Ny rapport ”Livstecken efter sen rapport” behandlar den etiska 
konflikten mellan förbudet att abortera livsdugliga foster och den 
medicinska utvecklingen:   http://www.smer.se 
 

http://www.dagensjuridik.se/2019/03/jamlik-och-modern-reglering-nytt-lagforslag-om-foraldraskapspresumtion-partner
http://www.do.se/om-do/pressrum/aktuellt/aktuellt-under-2019/ser-positivt-till-att-infora-foraldraskapspresumtion-i-lagen/
https://www.rfsl.se/aktuellt/nya-regler-kring-foraldraskap/
http://www.mfof.se/nyheter/Ny-lagstiftning-om-foraldraskap/
http://www.kammarratten.goteborg.se/Om-kammarratten/Nyheter-och-pressmeddelanden/Maka-i-polygamt-aktenskap-har-inte-ratt-till-bostadsbidrag-som-ensamstaende/
http://www.kammarratten.goteborg.se/Pages/291648/Dom%203707-18.pdf
http://www.dagensjuridik.se/2019/01/kvinna-i-manggifte-nekas-bidrag-som-ensamstaende-trots-att-maken-ar-skriven-med-andra-hustru
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/lagradsremiss/2019/01/makars-och-sambors-formogenhetsforhallanden-i-internationella-situationer/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1547575323095&uri=CELEX:32016R1103
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R1935&qid=1547575323095&from=SV
http://www.dagensjuridik.se/2019/01/sammankopplat-med-otroligt-mycket-ohalsa-453-svenskar-ansokte-om-juridiskt-konsbyte-forra-ar
http://www.dagensjuridik.se/2019/02/inget-umgange-med-pappa-mot-tolvarings-vilja-men-hovratten-ar-oenig-om-sonens-basta
http://advokatsjoqvist.se/2019/02/03/svea-hovratt-ger-pappa-domd-for-misshandel-av-barn-ensam-vardnad-da-mamman-saboterat-barnens-umgange-med-honom/
http://www.socfamratt.se/aemnen/vardnad/602-dnadsmal
http://www.smer.se/rapporter/livstecken-efter-sen-abort/
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6 Skatteverket Vill du byta förnamn? Läs mer här: https://www.skatteverket.se 
 

7 Dagens Juridik Allmänna Arvsfonden vinner mot systrar - styvmammas 
testamente inte tillräckligt tydligt:  http://www.dagensjuridik.se 
 

7 Dagens Juridik Vinner mot styvfar i hovrätten - mammas nya  
testamente upphävde inte hennes första testamente:   
http://www.dagensjuridik.se 
 

7 Fullmaktskollen.se TIPS:  Fullmaktskollen.se är en tjänst för att hantera fullmakter 
för pensioner och livförsäkringar:  https://www.fullmaktskollen.se 
 

7 Hem & Hyra Inför döden: Det här ska hyresgäster tänka på:  
https://www.hemhyra.se 
 

7 Dagens Juridik "Ett pappersark kan vara värt miljoner - hög tid att inrätta ett 
testamentsregister":  http://www.dagensjuridik.se 
 

8 Precisely 
 
Avvoka 
 
Synergist 

Precisely är ett företag som digitaliserar och automatiserar 
hantering av avtal – läs mer här:  https://precisely.se 
 
Här några andra företag som använder AI för avtals-hantering: 
https://avvoka.com/ samt:  https://www.synergist.co.uk/ 
 

8 Villaägarna Skriv alltid avtal med din hantverkare!   https://www.villaagarna.se 
 

8 Lawline Hur länge kan en hantverkare göra ett betalningskrav gällande?: 
https://lawline.se 
 

8 Hallå konsument Tips för dig som ska anlita hantverkare eller köpa begagnad bil: 
https://www.hallakonsument.se 
  

9 Villaägarna Ångerrätt för hantverkstjänster:   https://www.villaagarna.se 
 

9 Hallå konsument Tänk på det här innan du köper biljett till konsert eller 
evenemang:  https://www.hallakonsument.se 
 

https://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/namn/bytafornamn.4.76a43be412206334b89800020631.html
http://www.dagensjuridik.se/2019/01/allmanna-arvsfonden-vinner-mot-systrar-styvmammas-testamente-inte-tillrackligt-tydligt
http://www.dagensjuridik.se/2019/01/vinner-mot-styvfar-i-hovratten-mammas-nya-testamente-upphavde-inte-hennes-forsta-testamente
https://www.fullmaktskollen.se/om-fullmaktskollen/
https://www.hemhyra.se/tips-rad/infor-doden-det-har-ska-hyresgaster-tanka-pa/
http://www.dagensjuridik.se/2019/03/ett-pappersark-kan-vara-vart-miljoner-hog-tid-att-inratta-ett-testamentsregister
https://precisely.se/about/
https://avvoka.com/
https://www.synergist.co.uk/
https://www.villaagarna.se/radgivning-och-tips/juridik/artiklar/hantverkare---skriva-avtal2/
https://lawline.se/answers/hur-lange-kan-en-hantverkare-gora-ett-betalningskrav-gallande
https://www.hallakonsument.se/aktuellt/2019/snabba-tips-for-dig-som-vill-undvika-problem-med-hantverkstjanster-eller-kop-av-begagnad-bil/
https://www.villaagarna.se/radgivning-och-tips/juridik/artiklar/angerratt-for-hantverkstjanster/
https://www.hallakonsument.se/aktuellt/2019/tank-pa-det-har-innan-du-koper-biljetter-till-konserter-och-evenemang/
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9 Regeringen Tydligare regler vid konsumentavtal:   https://www.regeringen.se 
 

9 Resumé 
 
SPER 

”Vad gäller för reklam för spel efter att den nya spellagen 
trätt i kraft?”  Läs här:  https://www.resume.se 
 
Läs även här:   https://www.sper.se 
 

9 ARN Statistik från ARN:  https://www.arn.se 
 

9 Konsumentverket KO stämmer personerna bakom ”Trafikstyrelsen”: 
https://www.konsumentverket.se 
 
Stämningsansökan hittar man här: 
https://www.konsumentverket.se 
 

10 Boverket Regeländringar på bostadsmarknaden 2019:  
https://www.boverket.se 
 

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

10 Dagens Juridik Bostadsrättsköpare vinner mot föreningen i oenig HD - får 
skadestånd för fel i pantregistret:  http://www.dagensjuridik.se 
 

10 Domstolsverket Bostadsrättsförening skadeståndsskyldig på grund av  
fel i lägenhetsförteckningen:  http://www.hogstadomstolen.se 
 

10 Dagens Juridik Sålde fyra bostadsrätter på två år - beskattas som 
näringsverksamhet:   http://www.dagensjuridik.se 
 

10 Dagens Juridik Barnbarn till bostadsrättsinnehavare förlorar i hovrätten - nekas 
medlemskap trots ägarandel:   http://www.dagensjuridik.se 
 

10 Hallå konsument Snårigt om undersökningsplikt av bostadsrätt:  
https://www.hallakonsument.se 
 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2019/02/ds-20193/
https://www.resume.se/blogg/fraga-advokaten/2019/01/10/vad-galler-for-reklam-for-spel-efter-att-den-nya-spellagen-tratt-ikraft-vid-arsskiftet/
https://www.sper.se/wp-content/uploads/2018/12/Spers-riktlinjer-för-spelansvar-2019.pdf
https://www.arn.se/om-arn/statistik/
https://www.konsumentverket.se/aktuella-konsumentproblem/mal-domar-och-forelagganden2/pagaende-mal/pagaende-mal-2019/ko-stammer-personerna-bakom-trafikstyrelsen/
https://www.konsumentverket.se/
https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/nyheter/regelandringar-fran-1-januari/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/03/modernare-regler-for-provning-av-hyres--och-arrendetvister/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2019/03/prop.-20181966/
http://www.dagensjuridik.se/2019/03/bostadsrattskopare-vinner-mot-foreningen-i-oenig-hd-far-skadestand-fel-i-pantregistret
http://www.hogstadomstolen.se/Om-Hogsta-domstolen/Nyheter-fran-Hogsta-domstolen/Bostadsrattsforening-skadestandsskyldig-pa-grund-av-fel-i-lagenhetsforteckningen/
http://www.dagensjuridik.se/2019/01/salde-fyra-bostadsratter-pa-tva-ar-beskattas-som-naringsverksamhet
http://www.dagensjuridik.se/2019/02/barnbarn-till-bostadsrattsinnehavare-forlorar-i-hovratten-nekas-medlemskap-trots-agarandel
https://www.hallakonsument.se/aktuellt/2019/snarigt-om-undersokningsplikt-av-bostadsratt/
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10 Hyresgästföreningen Film: Så går en hyresförhandling till:   
https://www.hyresgastforeningen.se 
 

10 Dagens Juridik Kvinna vinner efter överklagande - får ex-makes hyresrätt i 
skilsmässan:  http://www.dagensjuridik.se 
 

10 Dagens Juridik Spelade hög musik för att överrösta grannes "ljudbomb" 
- förlorar hyresavtal i hovrätten:  http://www.dagensjuridik.se 
 

10 Hem & Hyra Hyresgästen i Malmö krävde att det kommunala bostads- 
bolaget skulle tvingas att sätta stopp för knarkgängen på gården:   
https://www.hemhyra.se 
 

10 Hem & Hyra Hyrde tre lägenheter samtidigt – sägs upp från en:   
https://www.hemhyra.se 
 

10 Hyresgästföreningen 
 
Hyresnämnden 

Är du student och ska hyra i andra hand?   
https://www.hyresgastforeningen.se 
 
Läs även här:  https://www.hyresgastforeningen.se 
samt här:  http://www.hyresnamnden.se 
 

10 Dagens Samhälle ”Stoppa utnyttjandet av andrahandshyresgäster”:  
https://www.dagenssamhalle.se 
 

10 Advokat Sjöqvist Avgörande om kvarsittanderätt när barnet bor växelvis:   
http://advokatsjoqvist.se 
 

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

10 Hem & Hyra Så vanligt är det att värden hotar med vräkning:   
https://www.hemhyra.se 
 

10 KFM Oroande utveckling: Allt fler barn berörs av vräkning:  
https://www.kronofogden.se 
 

10 Svensk Handel Checklista för uppsägning av lokalhyresavtal:   
https://www.svenskhandel.se 
 

https://www.hyresgastforeningen.se/aktuellt/nyheter/00/09/film-sa-gar-en-hyresforhandling-till/
http://www.dagensjuridik.se/2019/03/kvinna-vinner-efter-overklagande-far-ex-makes-hyresratt-i-skilsmassan
http://www.dagensjuridik.se/2019/03/spelade-hog-musik-att-overrosta-grannes-ljudbomb-forlorar-hyresavtal-i-hovratten
https://www.hemhyra.se/nyheter/hyresnamnden-knarklangarna-ar-farliga-mkb/
https://www.hemhyra.se/nyheter/hyrde-tre-lagenheter-samtidigt-sags-upp-fran-en/
https://www.hyresgastforeningen.se/aktuellt/nyheter/00/04/ar-du-student-och-ska-hyra-i-andra-hand/
https://www.hyresgastforeningen.se/stod-och-rad/andrahand-och-inneboende/
http://www.hyresnamnden.se/Skalig-hyra/Upplatelser-enligt-lagen-om-uthyrning-av-egen-bostad-privatuthyrningslagen/
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/stoppa-utnyttjandet-av-andrahandshyresgaster-26624
http://advokatsjoqvist.se/2019/01/16/avgorande-om-kvarsittanderatt-nar-barnet-bor-vaxelvis/
https://www.hemhyra.se/tips-rad/renovering-det-har-far-du-gora-pa-egen-hand/
https://www.hemhyra.se/nyheter/sa-vanligt-ar-det-att-varden-hotar-med-vrakning/
https://www.kronofogden.se/78463.html
https://www.svenskhandel.se/globalassets/dokument/om-svensk-handel/svensk-handel-juridik/checklista--for-uppsagning-av-hyresavtal-2016.pdf
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10 Mäklarsamfundet Läs om budgivningsprocessen vid fastighetsaffärer:   
https://www.maklarsamfundet.se 
 

10 Infotorg Grannar får inte kamerabevaka andra:   
http://www.infotorgjuridik.se 
 

11 Svenska 
Bankföreningen 

”Inför ett statligt bostadsrättsregister”:   
https://www.swedishbankers.se 
 

11 JAK Efter en dom i Patent- och marknadsdomstolen får JAK inte 
längre kalla sig en ”räntefri bank”:   https://jak.se 
 
Domen kan hämtas här:  https://www.konsumentverket.se 
 

11 Konsumenternas Podd om konsumtionslån och högkostnadskrediter:   
https://www.konsumenternas.se 
 
(Lyssna på övriga podd-sändningar här:  
https://www.konsumenternas.se  ) 
 

11 Konsumenternas Lyssna på Bank- och finanspodden:   https://soundcloud.com 
 

11 Sveriges Radio Lyssna på intervju om bolån:   https://sverigesradio.se 
 

11 Allabolag.se Några tips till dig som ska ansöka om ett företagslån:   
https://www.allabolag.se 
 

12 Regeringen Insolvensregister enligt 2015 års insolvensförordning:   
https://www.regeringen.se 
 

12 Dagens Juridik 
 
KFM 

Skuldberget hos Kronofogden fortsätter öka - men antalet 
skuldsatta det lägsta på 27 år:   http://www.dagensjuridik.se 
 
Läs även här:  https://www.kronofogden.se 
 

12 KFM Kronofogden drev in 11,9 miljarder kronor:  
https://www.kronofogden.se 
 

https://www.maklarsamfundet.se/nyheter/budgivningsprocessen-punkter-att-komma-ihag-att-halla-sig-till
http://www.infotorgjuridik.se/premium/mittijuridiken/bransch/article248539.ece
https://www.swedishbankers.se/
https://jak.se/privat/lana/lanekostnad-blir-ranta
https://www.konsumentverket.se/globalassets/artikel/pagaende-mal-domar-och-forelagganden/domar/stockholms-tr-pmt-5043-17-dom-2017-06-30.pdf
https://www.konsumenternas.se/aktuellt/podd-om-konsumtionslan-och-hogkostnadskrediter
https://www.konsumenternas.se/om-oss/bank-och-finansbyran/bank-och-finanspodden
https://soundcloud.com/user-301793232
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2151&artikel=7158366
https://www.allabolag.se/affarskoll/5-tips-till-dig-som-ska-ansoka-om-ett-foretagslan
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/lagradsremiss/2019/01/insolvensregister-enligt-2015-ars-insolvensforordning/
http://www.dagensjuridik.se/2019/01/skuldberget-hos-kronofogden-fortsatter-oka-men-antalet-skuldsatta-det-lagsta-pa-27-ar
https://www.kronofogden.se/78122.html
https://www.kronofogden.se/78615.html
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12 Dagens Juridik 
 
KFM 

Skulderna för obetalda parkeringsavgifter har mer än halverats 
på fyra år - ny lagstiftning ger effekt:   http://www.dagensjuridik.se 
 
Läs även här: https://www.kronofogden.se 
 

12 KFM Allt färre obetalda mobilräkningar skickas till Kronofogden:  
https://www.kronofogden.se 
 

12 Sveriges Radio Antalet unga vuxna som får kravbrev från Kronofogden är 
rekordstort, näthandel är en av orsakerna. Lyssna på 
”Plånboken”  https://sverigesradio.se 
 

12 KFM Rekordmånga fick skuldsanering förra året:  
https://www.kronofogden.se 
 

12 Minilex.se Läs om betalningsanmärkningar här: https://www.minilex.se 
Här hittar du andra artiklar om ”ekonomiska svårigheter”:  
https://www.minilex.se 
 

12 Allabolag.se TIPS: På denna webbplats ”Affärskoll” finns råd om 
kreditbevakning:   https://www.allabolag.se 
 

12 REgeringen EU:s insolvensförordning syftar till att ge skuldsatta företag  
och privatpersoner bättre möjligheter till en andra chans  
– läs mer här: https://www.regeringen.se 
 

13 Rättighetsalliansen 650 000 kr i skadestånd för illegal streaming av en film:   
http://www.rattighetsalliansen.se 
 

13 Domstolsverket Högsta domstolen prövar beräkningen av den ersättning  
som ska utgå vid ett intrång i upphovsrätten till en film:   
http://www.hogstadomstolen.se 
 
Hämta domen här:  http://www.hogstadomstolen.se 
 

13 Digital.di.se Netflix stäms på 225 miljoner kronor:  https://digital.di.se 
 

http://www.dagensjuridik.se/2019/01/skulderna-obetalda-parkeringsavgifter-har-mer-halverats-pa-fyra-ar-ny-lagstiftning-ger-effek
https://www.kronofogden.se/78253.html
https://www.kronofogden.se/76511.html
https://sverigesradio.se/avsnitt/1242805
https://www.kronofogden.se/78500.html
https://www.minilex.se/a/betalningsanm%C3%A4rkning
https://www.minilex.se/t/ekonomiska-svårigheter
https://www.allabolag.se/affarskoll?page=1
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/lagradsremiss/2019/01/insolvensregister-enligt-2015-ars-insolvensforordning/
http://www.rattighetsalliansen.se/nyhet/139
http://www.hogstadomstolen.se/Om-Hogsta-domstolen/Nyheter-fran-Hogsta-domstolen/Hogsta-domstolen-provar-berakningen-av-den-ersattning-som-ska-utga-vid-ett-intrang-i-upphovsratten-till-en-film-/
http://www.hogstadomstolen.se/Domstolar/hogstadomstolen/Avgoranden/2019/2019-01-21%20%20%20B%201540-18.pdf
https://digital.di.se/artikel/netflix-stams-pa-225-miljoner-kronor
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13 Energi-
marknadsbyrån 
 
Svensk Försäkring 

Stormen Alfrida och rätten till skadestånd:   
https://www.energimarknadsbyran.se 
 
Läs även här:  https://www.svenskforsakring.se 
 

13 Konsumenternas Du kan ha rätt till ersättning för skador på grund av snötryck:   
https://www.konsumenternas.se 
 

13 Advokat Sjöqvist Högsta domstolen uttalar sig om skälig kränkningsersättning:   
http://advokatsjoqvist.se 
 

13 Centrum för rättvisa Kronofogden har i flera år slarvat med enskildas pengar 
 – två som drabbats begär skadestånd av staten:   
http://centrumforrattvisa.se 
 

13 SvT Plikttrogna får betala bilmålvakternas miljardskulder:  
https://www.svt.se 
 

13 Svensk Försäkring Fler försäkringsbedrägerier utreds:   
https://www.svenskforsakring.se 
 

13 PTK PTKs försäkringshandbok är uppdaterad: https://www.ptk.se 
 

13 Publikt.se Fördubblat antal ”välfärdsbrott”:  https://www.publikt.se 
 

14 Dagens Juridik 
 

AD 

Transportstyrelsens generaldirektör fick sparken  
- vinner i Arbetsdomstolen och får tillbaka jobbet:  
http://www.dagensjuridik.se 
 
Länk till AD:s dom:  http://www.arbetsdomstolen.se 
 

14 Dagens Juridik Regeringen borde aldrig ha avskedat Maria Ågren 
 - därför vinner hon i Arbetsdomstolen":  
http://www.dagensjuridik.se 
 

https://www.energimarknadsbyran.se/nyheter/nyhetsarkiv/2019/stormen-alfrida-och-ratten-till-skadestand/
https://www.svenskforsakring.se/aktuellt/press/pressarkiv/2019/11-000-skador-hittills-efter-stormen-alfrida/
https://www.konsumenternas.se/aktuellt/snotryck
http://advokatsjoqvist.se/2019/01/10/blogginlagg-hogsta-domstolen-uttalar-sig-om-skalig-ersattning-for-krankningsersattning/
http://centrumforrattvisa.se/aganderatt/kronofogden-har-i-flera-ar-slarvat-med-enskildas-pengar-tva-som-drabbats-begar-skadestand-av-staten/
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/plikttrogna-far-betala-bilmalvakternas-miljardskulder
https://www.svenskforsakring.se/aktuellt/nyheter/2019/fler-bedragerier-utreds/
https://www.ptk.se/om-ptk/nyheter/bestall-handboken-om-forsakringar/
https://www.publikt.se/artikel/fordubblat-antal-valfardsbrott-22277
http://www.dagensjuridik.se/2019/03/transportstyrelsens-generaldirektor-fick-sparken-vinner-nu-i-arbetsdomstolen-och-far-tillbak
http://www.arbetsdomstolen.se/pages/page.asp?lngID=4&lngNewsID=1732&lngLangID=1
http://www.dagensjuridik.se/2019/03/regeringen-borde-aldrig-ha-avskedat-maria-agren-darfor-vinner-hon-i-arbetsdomstolen
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14 Lag & Avtal LAS fick huvudrollen i regeringsbildningen: 
 https://www.lag-avtal.se 
 
Parterna: Lägg er inte i!   https://www.lag-avtal.se 
 
Forskaren: Lätt att säga upp redan i dag:   
https://www.lag-avtal.se 
 

14 Resumé Läs debatt om LAS: 
 
Inlägg nr 1:  https://www.resume.se 
Inlägg nr 2:   https://www.resume.se 
 

14 Almega 
 
SACO 

Almega har en sida med synpunkter på LAS:  
https://www.almega.se 
 
”Sju vanliga myter om LAS”:   https://www.saco.se 
 

14 Svenskt Näringsliv LAS: Ny modell ger företagarna mer att säga till om:   
https://www.svensktnaringsliv.se 
 

14 Lag & Avtal Industriarbetsgivarna välkomnar flexiblare turordningsregler:   
https://www.lag-avtal.se 
 

14 Arbetsmarknadsnytt Flexicurity – är Sverige redo?   
https://www.arbetsmarknadsnytt.se 
 

14 Lag & Avtal 
 
Arbetet 

Svenskt Näringsliv kräver blixtändring av strejkrätten:   
https://www.lag-avtal.se 
 
Läs här vad ett fackförbund tycker: https://www.lag-avtal.se 
Läs här vad LO tycker: https://arbetet.se 
 

14 Publikt.se Begränsad strejkrätt kan införas redan i sommar:  
https://www.publikt.se 
 

14 Arbetet 
 
Medlingsinstitutet 

Förra året var det fredligaste på svensk  
arbetsmarknad i mannaminne.   https://arbetet.se 
 
Läs även här:  http://www.mi.se 
 

https://www.lag-avtal.se/nyhetsarkiv/las-fick-huvudrollen-i-regeringsbildningen-6949085?source=carma&utm_custom%5bcm%5d=302766226,33270&
https://www.lag-avtal.se/nyhetsarkiv/parterna-lagg-er-inte-i-6948327?source=carma&utm_custom%5bcm%5d=302766226,33270&
https://www.lag-avtal.se/nyhetsarkiv/forskaren-latt-att-saga-upp-redan-i-dag-6948332?source=carma&utm_custom%5bcm%5d=302766226,33270&
https://www.resume.se/nyheter/artiklar/2019/01/14/nu-avgors-en-av-branschens-viktigaste-fragor/
https://www.resume.se/nyheter/artiklar/2019/01/15/replik-det-duger-inte-att-skylla-pa-las/
https://www.almega.se/lagen-om-anstallningsskydd-las/
https://www.saco.se/opinion/sa-skapar-vi-ett-hallbart-arbetsliv/sju-vanliga-myter-om-las/
https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/las/las-ny-modell-ger-foretagarna-mer-att-saga-till-om_730884.html
https://www.lag-avtal.se/avtalsrorelsen/per-widolf-nu-ar-det-samling-kring-avtal-20-6948295
https://www.arbetsmarknadsnytt.se/allmanna_nyheter/flexicurity-ar-sverige-redo_728062.html
https://www.lag-avtal.se/nyhetsarkiv/svenskt-naringsliv-kraver-blixtandring-av-stejkratten-6945909
https://www.lag-avtal.se/arbetsratt/befangt-andra-strejkratten-pa-grund-av-en-arbetsplats-6950879
https://arbetet.se/2019/03/12/efter-kritiken-lo-enigt-om-strejkratten/
https://www.publikt.se/artikel/begransad-strejkratt-kan-inforas-redan-i-sommar-22254
https://arbetet.se/2019/02/20/2018-fredligaste-aret-pa-svensk-arbetsmarknad/
http://www.mi.se/press/nyheter/2019/02/stabilt-ar-pa-arbetsmarknaden-2018/
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14 Svenskt Näringsliv Varsel om stridsåtgärder på svensk arbetsmarknad 2011-2018 
– hämta rapport här:  https://www.svensktnaringsliv.se 
 

14 Arbetsmarknadsnytt Läs om hamnarbetarkonflikten här: 
https://www.arbetsmarknadsnytt.se 
 

14 Lag & Avtal Hamnarbetarförbundet redo låta AD pröva avtal:   
https://www.lag-avtal.se 
 

14 Arena 
Skolinformation 

TIPS: Spel om anställningssituationer kan hämtas här:  
http://arbetslivskoll.se 
 

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

14 LO-TCO Rättsskydd 
 
AD 

Måleriföretag ska tydligt anvisa målare personalutrymmen:  
http://news.cision.com 
 
Domen kan hämtas här:  http://www.arbetsdomstolen.se 
 

14 LO-TCO Rättsskydd Avstängning från ersättning kräver egen utredning från a-kassan: 
http://news.cision.com 
 

14 Lag & Avtal ”Kan nya lagen om företagshemligheter stoppa mig?”  
https://www.lag-avtal.se 
 

14 SACO Skriften ”Skyddsombud” ger en beskrivning av 
arbetsmiljölagstiftningen med fokus på det systematiska 
arbetsmiljöarbetet – kan hämtas här:   https://www.saco.se 
 

14 DO 
 
Dagens Juridik 

”Digital guide ” ska hjälpa arbetsgivare vidta åtgärder mot 
diskriminering:  http://aktiva-atgarder.do.se/ 
 
Läs även här:  http://www.dagensjuridik.se 
 

14 Dagens Juridik "Sverige borde förlänga de anställdas uppsägningstid":   
http://www.dagensjuridik.se 
 

14 Dagens Juridik "GDPR vid rekrytering och anställning - så får arbetsgivaren 
hantera personuppgifterna":   http://www.dagensjuridik.se 
 

https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/konfliktregler/varsel-om-stridsatgarder-pa-svensk-arbetsmarknad-2011-2018_730924.html
https://www.arbetsmarknadsnytt.se/hamnkonflikt/
https://www.lag-avtal.se/arbetsdomstolen/hamnarbetarforbundet-redo-lata-ad-prova-avtal-6949298?source=carma&utm_custom%5bcm%5d=302766226,33270&
http://arbetslivskoll.se/material/spel-for-klassrummet/
https://www.lag-avtal.se/arbetsratt/kan-min-chef-krava-att-jag-jobbar-natt-6941783?source=carma&utm_custom%5bcm%5d=302766226,33270&
http://news.cision.com/se/lo-tco-rattsskydd-ab/r/maleriforetag-ska-tydligt-anvisa-malare-personalutrymmen,c2748966
http://www.arbetsdomstolen.se/pages/page.asp?lngID=4&lngNewsID=1726&lngLangID=1
http://news.cision.com/se/lo-tco-rattsskydd-ab/r/avstangning-fran-ersattning-kraver-egen-utredning-fran-a-kassan,c2719406
https://www.lag-avtal.se/nyhetsarkiv/kan-nya-lagen-om-foretagshemligheter-stoppa-mig-6945176
https://www.saco.se/opinion/rapporter/vara-skyddsombud/
http://aktiva-atgarder.do.se/
http://www.dagensjuridik.se/2019/01/ny-guide-fran-do-om-aktiva-atgarder-ska-hjalpa-arbetsgivare-att-forebygga-diskriminering
http://www.dagensjuridik.se/2019/02/sverige-borde-forlanga-de-anstalldas-uppsagningstid
http://www.dagensjuridik.se/2019/02/gdpr-vid-rekrytering-och-anstallning-sa-far-arbetsgivaren-hantera-personuppgifterna
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14 Lag & Avtal Förbjudet att som arbetsgivare välja ut eller rekrytera personal 
utifrån etnisk tillhörighet. https://www.lag-avtal.se 
 

14 Regeringen Åldern för rätten att kvarstå i anställningen ska höjas till 69 år:   
https://www.regeringen.se 
 

14 Arbetsförmedlingen Fler tidiga sommarjobb finns att söka:   
https://arbetsformedlingen.se 
 

14 Karnov Group Tidigare friad lärare fälldes av Barn- och elevombudet:  
https://www.karnovgroup.se  
  

14 DO DO granskar hotell- och restaurangbranschen:  http://www.do.se 
 

14 Socialstyrelsen Socialstyrelsen polisanmäler misstänkt fusk med intyg:  
http://www.socialstyrelsen.se 
 

15 Domstolsverket Nyhetsbrev om EU-rätt 1/2019 kan hämtas här:  
http://www.domstol.se 
 

15 Riksdagen Riksdagen har ny webbsida om EU-valet: https://eu.riksdagen.se 
 

15 Riksdagen 
 
Europaportalen 

Läs om EU-valet 26 maj:  http://eu.riksdagen.se 
Läs även här:  https://www.europaportalen.se 
 

15 Europa.eu Manual om hur man använder EUR-Lex sökfunktion: 
https://europa.eu 
 

15 Bahnhof.se Kritik mot EU:s upphovsrättsdirektiv:   https://www.bahnhof.se 
 

15 Tidningen Syre.se ”Låt upphovsrättsdirektivet falla”   https://tidningensyre.se 
 

15 STIM ”Allt du behöver veta om copyrightdirektivet”:  https://www.stim.se 
 
Läs även här: https://www.stim.se 
och här: https://www.stim.se 
 

https://www.lag-avtal.se/nyhetsarkiv/forbjudet-att-lata-hudfarg-styra-schemat-6945205?source=carma&utm_custom%5bcm%5d=302766226,33270&
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/lagradsremiss/2019/02/anstallningsskyddet-forlangs-tills-arbetstagaren-fyllt-69-ar/
https://arbetsformedlingen.se/om-oss/press/pressmeddelanden?id=9D3B3FAF5F5E6C42
https://www.karnovgroup.se/blogg/larare-friad-och-falld
http://www.do.se/om-do/pressrum/aktuellt/aktuellt-under-2019/do-granskar-hotell--och-restaurangbranschen/
http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2019/socialstyrelsenpolisanmalermisstanktfuskmedintyg
http://www.domstol.se/upload/Lokala_webbplatser/Domstolsverket/Juridiska%20avdelningen/NYHETSBREV%20OM%20EU-R%c3%84TT/Nyhetsbrev%20om%20EU-r%c3%a4tt%201%202019.pdf
https://eu.riksdagen.se/eu-valet/eu-valet-2019/
http://eu.riksdagen.se/eu-valet/eu-valet-2019/#Din-rätt-att-rösta
https://www.europaportalen.se/teman/eu-valet-2019
https://europa.eu/youreurope/business/elearning/upcoming_regulations_sv.pdf
https://www.bahnhof.se/press/press-releases/2019/02/14/eu-nytt-artikel-11-13-har-forvarrats-en-sista-gang
https://tidningensyre.se/2019/nummer-341/lat-upphovsrattsdirektivet-falla-2/
https://www.stim.se/sv/nyheter/allt-du-behover-veta-om-copyrightdirektivet
https://www.stim.se/sv/nyheter/viktigt-steg-mot-en-moderniserad-upphovsratt
https://www.stim.se/sv/nyheter/copyrightdirektivet-i-slutskedet
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15 Europeiska rådet 
 
KLYS 

EU:s upphovsrättsregler anpassas till den digitala tidsåldern:   
https://www.consilium.europa.eu 
 
Läs även här:  http://www.klys.se 
 

15 Regeringen Ministerrådet har antagit en ny förordning om ömsesidigt 
erkännande av varor.:  https://www.regeringen.se 
 

15 Riksdagen Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen: 
http://www.riksdagen.se 
  

15 Europaportalen 
 
Arbetet 

EU inrättar nu regler för att skydda visselblåsare som larmar om 
brott mot EU-lagar:  https://www.europaportalen.se 
 
Läs även här: https://arbetet.se 
 

15 TCO TCO välkomnar den europeiska arbetsmyndigheten:   
https://www.tco.se 
Läs även här:  https://www.tco.se 
 

15 Sieps EU-domstolens tolkning av rättsstatsprincipen – konsekvenser 
och påverkan på nationella domstolar.(Sammanfattning av 
seminarium):   http://www.sieps.se 
 

15 UN 
 
Nyheter 24 
 
Sveriges Radio 
 
Världen idag 
 

FN:s ”migrationsavtal” kan läsas här:  
https://refugeesmigrants.un.org 
 
”Det här innebär FN:s nya migrationsavtal”:   
https://nyheter24.se 
 
”Allt fler EU-länder nobbar FN:s migrationsavtal” 
https://sverigesradio.se 
” 
Det stormar kring FN:s migrationsavtal” 
https://www.varldenidag.se 
 

15 JK Justitiekanslern har beslutat att inte vidta någon åtgärd med 
anledning av ett stort antal anmälningar som rör regeringens 
undertecknande av FN:s globala ramverk om migration:   
https://www.jk.se 
 

https://www.consilium.europa.eu/sv/press/press-releases/2019/02/13/eu-copyright-rules-adjusted-to-the-digital-age/
http://www.klys.se/starkt-upphovsratt-for-kulturskapare-snart-i-hamn/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/03/tydligare-regler-for-att-sakerstalla-fri-rorlighet-for-varor/
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/uppfoljning-av-riksdagens-tillampning-av_H601KU5
https://www.europaportalen.se/2019/03/historisk-dag-skydd-av-visselblasare-i-eu
https://arbetet.se/2019/03/13/starkt-skydd-for-visselblasare-inom-eu/
https://www.tco.se/Aktuellt/Pressmeddelanden/2019/tco-valkomnar-den-europeiska-arbetsmyndigheten/
https://www.tco.se/Aktuellt/Pressmeddelanden/2019/tco-valkomnar-framsteg-for-tryggare-anstallningar-pa-eus-arbetsmarknad/
http://www.sieps.se/globalassets/publikationer/temasidor/sik-eu-domstolens-tolkning-av-rattsstatsprincipen.pdf
https://refugeesmigrants.un.org/sites/default/files/180713_agreed_outcome_global_compact_for_migration.pdf
https://nyheter24.se/maktkamp24/918850-det-har-innebar-fns-nya-migrationsavtal
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7102725
https://www.varldenidag.se/nyheter/det-stormar-kring-fns-migrationsavtal/reprkv!bTnLFMWPIEpbzegGbs8jWw/
https://www.jk.se/om-oss/aktuellt/2018/beslut-att-inte-vidta-nagon-atgard-med-anledning-av-anmalningar-som-ror-regeringens-undertecknande-av-fns-globala-ramverk-om-migration/
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15 Regeringen UD publicerar 29 nya landrapporter om mänskliga rättigheter, 
demokrati och rättsstatens principer:   https://www.regeringen.se 
Hämta lärarhandledning här:  https://www.regeringen.se 
 

15 Domstolsverket Läs om svenska domare vid internationella organisationer  
(Nytt inlägg på Domarbloggen): http://www.domarbloggen.se 
 
Här ett annat blogginlägg: http://www.domarbloggen.se 
 

15 Regeringen Aggressionsbrottet i svensk rätt och svensk straffrättslig 
domsrätt:  https://www.regeringen.se 
 

16 Aftonbladet 
 
Wikipedia 

Ovanligt åtal om hetskommentarer på Facebook:  
https://www.aftonbladet.se 
 
Läs även här: https://www.aftonbladet.se 
 
Läs mer om ”BBS-lagen” här: https://sv.wikipedia.org 
 

16 Dagens Juridik Misshandelsdömd lärare frias i hovrätten 
- slag mot elvaårig elev inte styrkt:  http://www.dagensjuridik.se 
 

16 Dagens Juridik Vänersborgs tingsrätt ogillar åtalet och friar en lärare   
som åtalats för att ha misshandlat två elever: 
http://www.dagensjuridik.se 
 

16 Dagens Juridik Uteblivet veterinärbesök var djurplågeri - kattägare fälls av oenig 
hovrätt:  http://www.dagensjuridik.se 
 

16 Dagens Juridik 
 
Domstolsverket 

"Bilder på kända platser på Instagram får ingen betydelse" - två 
av tre åtalade frias i terrormålet:  http://www.dagensjuridik.se 
 
Läs även här: http://www.solnatingsratt.domstol.se 
 

16 Riksåklagaren Åklagarna överklagar dom i mordärende i Huskvarna:  
https://www.aklagare.se 
 

16 Dagens Juridik Pojke friades från mord på hemlös man - nu ändrar rättsläkaren 
sitt utlåtande:   http://www.dagensjuridik.se 
 

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/demokrati-och-manskliga-rattigheter/rapporter-om-manskliga-rattigheter-i-varlden/
https://www.regeringen.se/4a4753/contentassets/5625d45af44745519a091ca7db059c80/uppd.-lararhandledning-mr-2018.pdf
http://www.domarbloggen.se/sodertorns-tingsratt/internationellt-arbete-som-domare/
http://www.domarbloggen.se/sodertorns-tingsratt/fran-sodertorn-till-bryssel/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2019/01/sou-201887/
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/9m9Gxr/tog-inte-bort-brottsliga-kommentarer--atalas
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/8wy1l1/sta-upp-for-sverige-gruppens-grundare-kan-domas-till-fangelse
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lagen_om_ansvar_f%C3%B6r_elektroniska_anslagstavlor
http://www.dagensjuridik.se/2019/02/misshandelsdomd-larare-frias-i-hovratten-slag-mot-elvaarig-elev-inte-styrkt
http://www.dagensjuridik.se/2019/03/misshandelsatalad-larare-frias-ville-inte-skada-vid-tillrattavisning-av-stokiga-13-aringar
http://www.dagensjuridik.se/2019/03/uteblivet-veterinarbesok-var-djurplageri-kattagare-falls-av-oenig-hovratt
http://www.dagensjuridik.se/2019/03/bilder-pa-kanda-platser-pa-instagram-far-ingen-betydelse-tva-av-tre-atalade-frias-i-terror-0
http://www.solnatingsratt.domstol.se/Om-tingsratten/Nyheter-och-pressmeddelanden/En-person-far-sju-ars-fangelse-for-forbere-delse-till-terroristbrott-medan-tva-frikanns-/
https://www.aklagare.se/nyheter-press/pressmeddelanden/?newsId=BE6F6261F19EFA5F
http://www.dagensjuridik.se/2019/02/pojke-friades-fran-mord-pa-hemlos-man-nu-andrar-rattslakaren-sitt-utlatande
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16 Domstolsverket 
 
Dagens Juridik 

Dom i det s.k. högskoleprovsmålet:   
http://www.norrkopingstingsratt.domstol.se 
 
Läs även här:  http://www.dagensjuridik.se 
 

16 Dagens Juridik 
 
Domstolsverket 

Brandattentat mot synagoga inte skäl slippa utvisning  
- HD upphävde  hovrättens dom:  http://www.dagensjuridik.se 
 
Läs även här:  http://www.hogstadomstolen.se 
 

16 Dagens Juridik HD: ”Döm till utvisning - även när det är oklart om utvisning  
kan ske efter avtjänat straff”:   http://www.dagensjuridik.se 
 

16 Dagens Juridik Lyckades bli dömd för brott under flera identiteter  
- men nu utvisas han av hovrätten:  http://www.dagensjuridik.se 
 

16 Dagens Juridik 
 
Domstolsverket 

"Politiska syftet påverkar inte straffet" - dagsböter för kvinna som 
hindrade plan från att lyfta:   http://www.dagensjuridik.se 
 
Läs även här:  http://www.goteborgstingsratt.domstol.se 
Domen kan läsas här: https://samnytt.se 
 

16 Dagens Juridik 
 
Domstolsverket 

"Svag gärningsidentitet och brister i utredningens robusthet"  
- därför frias Teliacheferna från mutbrott:   
http://www.dagensjuridik.se 
 
Läs även här:  http://www.stockholmstingsratt.se 
 

16 Affärsvärlden Teliachefer frias från mutbrott:   https://www.affarsvarlden.se 
 
Läs även här:  https://www.affarsvarlden.se 
 

16 Riksåklagaren Teliadomen överklagas:  https://www.aklagare.se 
 

16 Dagens Juridik EKO-brottsutredningen mot Kulturprofilen läggs ner - straff kan 
rymmas inom våldtäktsdomen:   http://www.dagensjuridik.se 
 

16 Dagens Juridik Elitfotbollsspelare frias från åtal om misshandel - trots att han 
skallade sönder motståndares näsa:   http://www.dagensjuridik.se 
 

http://www.norrkopingstingsratt.domstol.se/Om-Norrkopings-tingsratt/Nyheter-och-pressmeddelanden/Dom-i-det-sk-hogskoleprovsmalet/
http://www.dagensjuridik.se/2019/01/ett-angrepp-pa-hela-antagningssystemet-sex-ars-fangelse-hogskoleprovsfusket
http://www.dagensjuridik.se/2019/02/brandattentat-mot-synagoga-inte-skal-slippa-utvisning-idag-rev-hd-upp-hovrattens-dom
http://www.hogstadomstolen.se/Om-Hogsta-domstolen/Nyheter-fran-Hogsta-domstolen/Hogsta-domstolen-utvisar-en-man-for-brott-riktade-mot-synagogan-i-Goteborg/
http://www.dagensjuridik.se/2019/02/hd-dom-till-utvisning-aven-nar-det-ar-oklart-om-utvisning-kan-ske-efter-avtjanat-straff
http://www.dagensjuridik.se/2019/01/lyckades-bli-domd-brott-under-flera-identiteter-men-nu-utvisas-han-av-hovratten
http://www.dagensjuridik.se/2019/02/politiska-syftet-paverkar-inte-straffet-dagsboter-kvinna-som-hindrade-plan-fran-att-lyfta
http://www.goteborgstingsratt.domstol.se/Om-tingsratten/Nyheter-och-pressmeddelanden/Boter-for-brott-mot-luftfartslagen/
https://samnytt.se/wp-content/uploads/2019/02/Göteborgs-TR-B-12206-18-Aktbil-18-DOM-Elin-Ersson-Kopia-av-Dom.pdf
http://www.dagensjuridik.se/2019/02/svag-garningsidentitet-och-brister-i-utredningens-robusthet-darfor-frias-teliacheferna-fran-
http://www.stockholmstingsratt.se/Om-tingsratten/Nyheter-och-pressmeddelanden/Frikannande-dom-i-Teliamalet/
https://www.affarsvarlden.se/juridik_affarer/teliachefer-frias-fran-mutbrott-6948333
https://www.affarsvarlden.se/juridik_affarer/gammal-lag-provas-i-teliamalet-6948102
https://www.aklagare.se/nyheter-press/pressmeddelanden/?newsId=313D8277BB0BABB7
http://www.dagensjuridik.se/2019/01/eko-brottsutredningen-mot-kulturprofilen-laggs-ner-straff-kan-rymmas-inom-valdtaktsdomen
http://www.dagensjuridik.se/2019/02/elitfotbollsspelare-frias-fran-atal-om-misshandel-trots-att-han-skallade-sonder-motstandares
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16 Dagens Juridik 
 
Advokat Sjöqvist 

"Måste giftas bort eller dödas" - mormor döms för 
äktenskapstvång mot 16-åring som inte var oskuld:   
http://www.dagensjuridik.se 
 
Läs även här:  http://advokatsjoqvist.se 
 

16 Dagens Juridik 
 
Domstolsverket 

Virtuella våldtäkter när nätpedofil sökte upp barn via appar 
 - idag dömdes han till sex års fängelse: 
http://www.dagensjuridik.se 
 
Läs även här:  http://www.borastingsratt.domstol.se 
 

16 Dagens Juridik 306 bekräftade skjutningar förra året - både gärningsmän 
och offer ofta minderåriga:   http://www.dagensjuridik.se 
 

16 Domstolsverket Fängelsestraff för krigsförbrytelse:   
http://www.orebrotingsratt.domstol.se 
 

16 Domstolsverket Även hovrätten dömer en gymnasieelev för våldtäkt mot lärare:   
http://www.gotahovratt.se 

 

16 Ekobrott.se ” Målvakt mot sin vilja” – en berättelse ur verkligheten:  
http://ekobrott.se 
 

16 Dagens Juridik Mamma använde dotter som "brottsverktyg"  
- döms för stöld i stället för snatteri:  http://www.dagensjuridik.se 
 

16 Dagens Juridik Tonårstjejer filmade naken väninna i sängen med en man  
och visade filmen - får sänkt straff i hovrätten:   
http://www.dagensjuridik.se 
 

16 Allt om Juridik Kvinna utnyttjade sin dotter för att stjäla matvaror  
– döms för stöld i hovrätten:  https://www.alltomjuridik.s 
 

16 Dagens Juridik HD säger slutligen nej - inget skäl pröva om man från "bättre 
familj" borde frias:   http://www.dagensjuridik.se 
 

http://www.dagensjuridik.se/2019/02/maste-giftas-bort-eller-dodas-mormor-doms-aktenskapstvang-mot-16-aring-som-inte-var-oskuld
http://advokatsjoqvist.se/2019/02/07/hovratten-domer-mormor-och-moster-till-fangelse-for-aktenskapstvang/
http://www.dagensjuridik.se/2019/01/virtuella-valdtakter-nar-natpedofil-sokte-upp-barn-appar-idag-domdes-han-till-sex-ars-fangel
http://www.borastingsratt.domstol.se/Om-tingsratten/Nyheter-och-pressmeddelanden/Dom-i-mal-om-valdtakt-mot-barn-mm-mal-B-765-17-vid-Boras-tingsratt/
http://www.dagensjuridik.se/2019/01/306-bekraftade-skjutningar-forra-aret-bade-garningsman-och-offer-ofta-minderariga
http://www.orebrotingsratt.domstol.se/Om-tingsratten/Nyheter-och-pressmeddelanden/Fangelsestraff-for-krigsforbrytelse/
http://www.gotahovratt.se/Om-Gota-hovratt/Nyheter-och-pressmeddelanden/Aven-hovratten-domer-en-gymnasieelev-for-valdtakt-mot-larare-/
http://ekobrott.se/utbildning/malvakt-mot-sin-vilja/
http://www.dagensjuridik.se/2019/01/mamma-anvande-dotter-som-brottsverktyg-doms-stold-i-stallet-snatteri
http://www.dagensjuridik.se/2019/02/tonarstjejer-filmade-naken-vaninna-i-sangen-med-en-man-och-visade-filmen-far-sankt-straff-i-
https://www.alltomjuridik.se/nyheter/kvinna-utnyttjade-sin-dotter-for-att-stjala-matvaror-doms-for-stold-i-hovratten/
http://www.dagensjuridik.se/2019/02/hd-sager-slutligen-nej-inget-skal-prova-om-man-fran-battre-familj-borde-frias
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16 Riksåklagaren 
 
SvT 

Utredningen i det s.k. ”saxmordet” har lagts ned: 
https://www.svt.se 
 
Läs här: https://www.aklagare.se 
 

17 Dagens Juridik Lagändring ger polisen möjlighet att söka efter okända 
gärningsmäns familj i DNA-register:   http://www.dagensjuridik.se 
 

17 NFC Vad innebär en familjesökning? https://nfc.polisen.se 
Läs faktablad här: https://nfc.polisen.se 
 

17 NFC "Blodbildsanalysen var helt avgörande":   https://nfc.polisen.se 
 

17 Dagens Juridik Antalet rättspsykiatriska utredningar och antalet obduktioner  
ökar kraftigt:  http://www.dagensjuridik.se 
 

17 Riksåklagaren 
 
Polisen 
 
Kriminalvården 
 
Domstolsverket 

Årsredovisningar från några myndigheter kan hämtas här: 
 
Åklagarmyndigheten: https://www.aklagare.se 
 
Polisen:  https://polisen.se 
 
Kriminalvården:  https://www.kriminalvarden.se 
 
Domstolsverket: http://www.forvaltningsrattenimalmo.domstol.se 
 

17 Lagen.nu Nya författningar om påföljder:  
 
Strafftidsförordning (2019:95):  https://lagen.nu/2019:95 
 
Förordning (2019:96) om tillgodoräknande av tid för 
frihetsberövande:  https://lagen.nu/2019:96 
 

17 Dagens Juridik "Det slutna rummets problematik sänker beviskraven 
 - den beska sanningen om sexualmål":   
http://www.dagensjuridik.se 
 

17 Brå Anmälda brott 2018 – preliminär statistik:   https://www.bra.se 
 

17 Dagens Juridik Nästan alla brottstyper ökar i BRÅ:s senaste statistik:   
http://www.dagensjuridik.se 
 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sodertalje/saxmordet-i-hovsjo
https://www.aklagare.se/nyheter-press/pressmeddelanden/?newsId=FE1040CB6B961FC7
http://www.dagensjuridik.se/2019/01/lagandring-ger-polisen-mojlighet-att-soka-efter-okanda-garningsmans-familj-i-dna-register
https://nfc.polisen.se/familjesokning-av-brottsplatsspar/
https://nfc.polisen.se/siteassets/dokument/informationsmaterial/fakta--och-informationsblad/faktablad---familjesokning.pdf
https://nfc.polisen.se/om-nfc/nyhetsarkiv/2018/december/blodbildsanalysen-var-helt-avgorande/
http://www.dagensjuridik.se/2019/02/antalet-obduktioner-okar-hogsta-siffran-pa-25-ar-nu-slar-rattsmedicinalverket-larm
https://www.aklagare.se/globalassets/dokument/planering-och-uppfoljning/arsredovisningar/arsredovisning-2018.pdf
https://polisen.se/siteassets/dokument/polisens-arsredovisning/polisens-arsredovisning-2018.pdf
https://www.kriminalvarden.se/globalassets/publikationer/ekonomi/kriminalvardens-arsredovisning-2018.pdf
http://www.forvaltningsrattenimalmo.domstol.se/Publikationer/Arsredovisning/arsredovisning_2018_sverigesdomstolar.pdf
https://lagen.nu/2019:95
https://lagen.nu/2019:96
http://www.dagensjuridik.se/2019/01/det-slutna-rummets-problematik-sanker-beviskraven-den-beska-sanningen-om-sexualmal
https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2019-01-17-anmalda-brott-2018---preliminar-statistik.html
http://www.dagensjuridik.se/2019/01/barn-offer-i-varannan-valdtaktsanmalan-nastan-alla-brottstyper-okar-i-bras-senaste-statistik
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17 Brå Otrygghet och oro för brott begränsar vardagslivet:   
https://www.bra.se 
 

17 Dagens Juridik Kön, ålder, bostadstyp - här är grupperna som löper  
störst risk att utsättas för brott:   http://www.dagensjuridik.se 
 

17 Regeringen Skatteverket får utökade möjligheter att bekämpa penningtvätt 
och id-relaterade brott:  https://www.regeringen.se 
 
Propositionen kan hämtas här: https://www.regeringen.se 
 

17 Affärsvärlden Rekordmånga misstänkta penningtransaktioner rapporterades  
till finanspolisen förra året.:  https://www.affarsvarlden.se 
 
Läs även här:  https://www.affarsvarlden.se 
och här:  https://www.affarsvarlden.se 
 

17 Migrationsverket 384 rapporterade fall av människohandel 2018:  
https://www.migrationsverket.se 
 

17 Tullverket Så mycket beslagtog Tullverket 2018:  https://www.tullverket.se 
 

17 Publikt.se Polisen larmar om akut situation på landets häkten:  
https://www.publikt.se 
 

17 Dagens Juridik "Situationen oerhört allvarlig" - akut platsbrist på anstalter och 
häkten över hela landet:   http://www.dagensjuridik.se 
 

17 Sekotidningen Rekordfullt på häkten:   https://sekotidningen.se 
 
Läs även här:  https://sekotidningen.se  
och här: https://sekotidningen.se 
 

17 Domstolsverket Hur bestäms straffet? Nytt inlägg på domarbloggen: 
http://www.domarbloggen.se 
 

17 Domstolsverket 
 
Dagens Juridik 

Vad menas med straffrättsvillfarelse? Nytt inlägg på 
domarbloggen:   http://www.domarbloggen.se 
 
Läs även debattartikel här: http://www.dagensjuridik.se 
 

https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2019-01-15-otrygghet-och-oro-for-brott-begransar-vardagslivet.html
http://www.dagensjuridik.se/2019/01/kon-alder-bostadstyp-har-ar-grupperna-som-loper-storst-risk-att-utsattas-brott
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/03/skatteverket-far-utokade-mojligheter-att-bekampa-penningtvatt-och-id-relaterade-brott/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2019/03/prop.-20181912/
https://www.affarsvarlden.se/juridik_affarer/fa-rapporter-om-avancerad-penningtvatt-6949679
https://www.affarsvarlden.se/juridik_affarer/eu-svartlistar-23-lander-for-penningtvatt-6947933
https://www.affarsvarlden.se/juridik_affarer/skatteverket-ska-fa-mer-muskler-mot-penningtvatt-6950781
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2019/2019-01-14-384-rapporterade-fall-av-manniskohandel-2018.html
https://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/samycketbeslagtogtullverket2018.5.2894757916870c7915c6ac.html
https://www.publikt.se/artikel/polisen-larmar-om-akut-situation-pa-landets-hakten-22266
http://www.dagensjuridik.se/2019/02/situationen-oerhort-allvarlig-akut-platsbrist-pa-anstalter-och-hakten-over-hela-landet
https://sekotidningen.se/nyhet/rekordfullt-pa-hakten-regeringen-maste-agera/
https://sekotidningen.se/nyhet/kriminalvarden-tvungna-att-spara-hundratals-miljoner/
https://sekotidningen.se/nyhet/jo-granskar-kriminalvardens-overfulla-hakten/
http://www.domarbloggen.se/sodertorns-tingsratt/hur-bestams-straffet/
http://www.domarbloggen.se/sodertorns-tingsratt/vad-menas-med-straffrattsvillfarelse/
http://www.dagensjuridik.se/2019/03/straffrabatt-mamma-som-inte-visste-att-barnaga-ar-forbjudet-i-sverige-har-gick-domstolen-vil
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17 Lawline När får polisen göra husrannsakan?   https://lawline.se 
 

17 Regeringen Regler om telefonförhör: https://www.regeringen.se 
 

17 Regeringen Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott – ny utredning:  
https://www.regeringen.se 
 
Läs även här:  https://www.regeringen.se 
 

17 Regeringen Slopad straffrabatt för unga myndiga:  https://www.regeringen.se 
 

17 Publikt.se Villkorligt frigivna ska kunna få fotboja:  https://www.publikt.se 
 

17 Brå Ny studie belyser mekanismer bakom skjutvapenvåldet:  
https://www.bra.se 
  

17 Ekobrott.se Samverkan mot svarta körskolor – åtalad dömd för 
bokföringsbrott:   http://ekobrott.se 
 

17 Riksdagen Riksdagen uppdrar åt regeringen att se över körkortsutbildningen 
för att bland annat undvika illegala körskolor:  
http://www.riksdagen.se 
 

17 Polisen Antalet fullbordade telefonbedrägerier mot äldre halverade:   
https://polisen.se 
 

17 Dagens Juridik Brottsskadeersättning för 35 miljoner – mer pengar till staten från 
gärningspersoner under 2018:  http://www.dagensjuridik.se 
 

17 SÄPO Underrättelsehotet mot Sverige är mer omfattande än på flera år.  
https://www.sakerhetspolisen.se 
 

17 Aftonbladet ”Nej, säkerhetsspärrar löser inte skolvåldet”   
Läs debattartikel: https://www.aftonbladet.se 
 

https://lawline.se/answers/nar-far-polisen-gora-husrannsakan
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/justitiedepartementet/internationellt-rattsligt-samarbete/telefonforhor/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/01/straffrattsliga-atgarder-mot-tillgreppsbrott/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2019/01/ds-20191/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/12/slopad-straffrabatt-for-unga-myndiga/
https://www.publikt.se/artikel/villkorligt-frigivna-ska-kunna-fa-fotboja-22322
https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2019-02-12-ny-studie-belyser-mekanismer-bakom-skjutvapenvaldet.html
http://ekobrott.se/samverkan-mot-svarta-trafikskolor-aklagare-ser-atal-for-bokforingsbrott-som-en-mojlig-vag/
http://www.riksdagen.se/sv/folj-och-prenumerera/utskick---aktuellt/2019/mar/14/korkortsutbildningssystemet-for-trafikskolor-bor-ses-over-aktuellt-14-mars/
https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2019/februari/antalet-fullbordade-telefonbedragerier-mot-aldre-halverade/
http://www.dagensjuridik.se/2019/03/brottsskadeersattning-35-miljoner-mer-pengar-till-staten-fran-garningspersoner-under-2018
https://www.sakerhetspolisen.se/ovrigt/pressrum/aktuellt/aktuellt/2019-01-15-omfattande-arbete-kravs-for-att-minska-gapet-mellan-hot-och-skydd.html
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/7lOW0W/nej-sakerhetssparrar-loser-inte-skolvaldet
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17 Regeringen Ökad rättssäkerhet för barn som är misstänkta eller tilltalade i 
straffrättsliga förfaranden:  https://www.regeringen.se 
 
Propositionen kan hämtas här: https://www.regeringen.se 
 

17 Regeringen Skatteverket får utökade möjligheter att bekämpa penningtvätt 
och id-relaterade brott:  https://www.regeringen.se 
 
Propositionen kan hämtas här: https://www.regeringen.se 
 

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/03/okad-rattssakerhet-for-barn-som-ar-misstankta-eller-tilltalade-i-straffrattsliga-forfaranden/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2019/03/prop.-20181971/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/03/skatteverket-far-utokade-mojligheter-att-bekampa-penningtvatt-och-id-relaterade-brott/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2019/03/prop.-20181912/

