För dig som tar
stora beslut
i människors liv
– Din juridiska kommuntjänst

juno.se/kommun

JUNO för kommuner är en informationstjänst som är är unikt anpassad för dig som arbetar inom offentlig verksamhet och ger dig
tillgång till Sveriges bredaste utbud av juridiskt beslutsunderlag.
JUNO – För dig som tar stora beslut i människors liv.
Vi ger dig:
 Trygg tjänst som vägleder dig rätt med hjälp av omfattande
lagkommentarer
 Samtliga domar, rättsfall och praxis
 Smarta bevakningar av just dina intresseområden och sökord
 En tjänst som är enkel att använda och är tydligt indelad efter alla
områden inom er förvaltning
 Guider och experter som hjälper dig få en ökad förståelse och
bättre inblick i lagens innebörd. I tjänsten ingår fråga-svar-service
Vi hjälper dig att bli mer effektiv i din yrkesroll – för att du ska kunna
fatta rättssäkra beslut.
JUNO FÖR KOMMUNER ÄR UPPDELAD I FÖLJANDE
ÄMNESOMRÅDEN:
 Skola och utbildning
 Social omsorg och familjerätt
 Miljörätt och Hälsoskydd
 Arbetsrätt och arbetsmiljö
 Byggnation, fastighetsrätt och infrastruktur
 Offentlig upphandling
 Offentlig förvaltning

Innehåll
HANDLÄGGARSTÖD, GUIDER
OCH EXPERTIS

ONLINEBÖCKER, TIDSSKRIFTER
OCH MYNDIGHETSMATERIAL

Vägledande texter och guider särskilt anpassade för offentlig verksamhet.
Användaren kan ställa frågor till ledande
juridiska experter inom alla områden – svar
inom en vecka. Nya avgöranden och ny
lagstiftning analyseras och görs begripligt
utan att göra avkall på nyanser.







LAGKOMMENTARER I FLERA NIVÅER

RELEVANTA DOMAR

Med JUNOS omfattande lagkommentarer
får du som användare samtliga lagar inom
ditt område förklarade på ett enkelt och
övergripande sätt. Vi erbjuder även unika
djupa lagkommentarer, som innehåller
fördjupad praktiskt juridisk vägledning,
vilket hjälper dig att säkerställa en rättsäker
handläggningsprocess.

Tjänsten ger dig tillgång till alla relevanta
domar som berör ditt arbetsområde. Du
kan filtrera dina resultat ner till enskilda
domstolar. Allt samlat på ett ställe så att du
kan fatta välgrundade och säkra beslut.

FÖRARBETEN

EU-RÄTTSINFORMATION

Arbetsmiljöverket
Bokföringsnämnden
Brottsoffermyndigheten
Datainspektionen
Finansinspektionen, med flera.

Propositioner
Statens offentliga utredningar (SOU)
Departementsserien (Ds)
Kommittédirektiv
Promemorior
Lagrådsremisser
Skrivelser, med flera.

Utöver svensk rätt säkerställer tjänsten att
du som handläggare även har tillgång till
uppdaterad och relevant EU-rättsinformation. Detta gör att du får en tydlig koppling
mellan EU-rätten och nationell rätt, vilket
leder till att du enkelt kan du se dess påverkan på svensk lagstiftning.

AFFÄRS- OCH PERSONINFORMATION

OMVÄRLDSBEVAKNING OCH NYHETER

Med vår affärs- och personinformationstjänst får du tillgång till ärendekritisk information från myndighetskällor så att du enkelt kan verifiera och kontrollera uppgifter
om företag och personer. Finns som tillval
till samtliga ämnesområden.

JUNO för kommuner förser dig med
löpande nyhetsrapportering från en omfattande mängd nyhetskällor. Vår redaktion
bevakar och refererar dagligen rättsfall
som berör ditt ämnesområde. Detta håller
dig uppdaterad om vad som händer i din
omvärld och ger dig användbar information
i din yrkesroll.
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Publicerad i Dagens Nyheter i november 2019

Tjänsten JUNO för kommuner

underlättar möjligheten att fatta

snabba rättssäkra beslut – oavs

JUNO ger dig allt juridiskt
stöd – på ett ställe
ett om du jobbar som handlägg

are eller jurist.

Oavsett vilken för valtning du arb
jurist – att ta rättssäkra beslut skaetar på, om du är handläggare eller
Norstedts Juridiks ambition medgå både snabbt och enkelt. Det är
tjänsten JUNO för kommuner.
text
david star k

J

UNO för kommuner är resultate
t
sammanslagning av Karnov Kom av en
mun från
Karnov Group och Norstedts
Juridiks digitala
informationstjänst Zeteo.
– Karnov Kommun byggde på
Karnovs rättsdatabas.
Nu har vi fått ett ännu större
underlag och ännu mer
relevant material som våra kun
der kan ta del av. Inte
minst är det massvis av böck
er som har tillkommit.
Arbetet med att få in dessa i
tjänsten pågår nu för fullt,
säger Peter Krohn, innehålls
ansvarig för JUNO för
kommuner.
En helhetslösning som alla
kommer åt
Det är bråda dagar för Peter
Krohn. JUNO för kommuner lanserades i somras –
med extremt höga
ambitioner. Många kommun
er samlar i dag juridisk

Nu har vi ännu större underlag
och ännu mer relevant material
som våra kunder kan ta del av.

foto Norstedts Jurid ik

JUNO för kOmmUNEr
JUNO tillhandahålls av
Norstedts Juridik. JUNO för
kommuner är en juridisk
informationstjänst unikt
anpassad för offentlig
verksamhet. Tjänsten ger
dig tillgång till Sveriges
bredaste utbud av juridiskt
beslutsunderlag.
Allt är anpassat till just
ditt förvaltningsområde
och samlat under samma
tak – du behöver bara en
tjänst och en inloggning.
VI hjälper dig att fatta bättre
beslut snabbare!
Läs gärna mer på
nj.se/juno/kommun.

information och juridiskt stöd
från olika tjänster och
källor. Med hjälp av JUNO ska
såväl handläggare som
kommunjurister hitta allt de
behöver på ett ställe.
– Vi har en bredd som tillgodose
r alla roller i en
kommun. Ett av de vanligaste
missförstånden jag stöter
på är att exempelvis alla förv
altningar behöver ha sina
specialanpassade lösningar.
Det går faktiskt att bygga
en helhetslösning som alla kom
mer åt via en länk på
intranätet, säger Johan Qvinth,
storkundsansvarig av
JUNO för kommuner.
Johan Qvinth menar att en gem
ensam tjänst för hela
organisationen inte bara blir
en billigare lösning.
– Olika lösningar på olika förv
altningar innebär också
att man har väldigt många olika
källor. Till slut är det
inte riktigt någon som vet vilke
n källa som är bra eller
inte, säger han.

Publicerad i Dagens Samhälle i november 2019

Att hitta rätt källor, eller expe
rter, som kommenterar rättsfall, praxis, lagar och
domar är en viktig del
av Peter Krohns omfattande
arbete med innehållet
i JUNO för kommuner.
– Vi har i dag över tusen expe
rter. När de utses utgår
vi från vårt sätt att kommentera
materialet. Där finns
akademiker som har skrivit en
massa böcker, men
också de som handgripligen
har jobbat med frågorna.
Båda behövs och tanken är att
hitta
En del av tjänsten, som har blivi en mix, säger han.
t alltmer populär, är
möjligheten att ställa frågor
till experterna. Att kunna
ställa en specifik fråga till exem
pelvis en expert inom
skoljuridik kostar inget extra
om du abonnerar på
JUNO för kommuner. Däremot
väss
– Fråga experten fyller flera funk ar det tjänsten.
tioner. Dels får kunden svar på sin specifika fråg
a, dels hjälper det oss att
förbättra tjänsten. Frågan anon
ymiseras nämligen efter
att den besvarats och läggs ut
som ett case som alla kan
ta del av, säger Peter Krohn.
– En del av det handläggarstö
d vi erbjuder går ut på
att man så snabbt och enkelt
som möjligt ska hitta den
informationen man behöver
i det dagliga arbetet. Att
lyfta fram specifika case und
erlättar det arbetet.
Snabbare anpassning
Sammanslagningen av Karnov
Group och Norstedts
Juridik har inneburit många
fördelar både för befintliga kunder och organisation
en bakom JUNO för
kommuner.
– Den har gett oss många nya
möjligheter. Rent praktiskt har vi med större personal
styrka blivit fler som
kan arbeta med innehållet. Det
har gett oss möjlighet
att jobba med förändring och
förbättring, vilket gör att
vi snabbare kan anpassa oss
efter kundernas behov,
säger han och fortsätter:
– Samtidigt gör den nya database
oss att göra det bra för användar n det enklare för
na. Vi har väldigt
mycket innehåll och allt kure
ras för att skapa så mycket
mervärde som möjligt för kun
derna, oavsett vilket
förvaltning de arbetar på.

Unikt innehåll anpassat för
just ditt ämnesområde
GUIDERNA HJÄLPER DIG I DITT DAGLIGA ARBETE
VI HJÄLPER
DIG FATTA
Case- och verklighetsbaserade
guider och beslutsmallar som är lätta att
Materialet kompletteras av kommentarer från våra experter kring hur
 följa.
RÄTTSSÄKRA
BESLUT!
du bäst tolkar lagar
och regler, och fattar beslut.



SKAPA DITT EGET SKRÄDDARSYDDA NYHETSBREV

Nyheter i JUNO bevakar aktuella rättsfall, lagstiftningsprocessen och
övriga nyheter inom rättsutvecklingen. Anpassningsbar efter dina
juridiska intresseområden. Daglig bevakning av aktuella rättsfall,
nyheter och dina valda sökord.

SKICKA IN DINA FRÅGOR TILL VÅRA EXPERTER



Vi ger dig all information och allt stöd du behöver för att kunna fatta
rättssäkra beslut. Behöver du experthjälp med olika frågor finns det en
kostnadsfri fråga-svar-tjänst i JUNO. Vår expert svarar på din fråga inom 7
dagar och alla frågor och svar publiceras i tjänsten, självklart anonymiserat.
Vi har experter inom alla områden.



SAMARBETA ENKELT MED DINA KOLLEGOR I JUNO

Ni kan dela material och mappar med varandra samt skicka
material och utredningar inom arbetsgruppen.

VIDAREUTBILDA DIG INOM OFFENTLIG RÄTT



För att du som jobbar inom offentlig verksamhet ska vara uppdaterad på
det senaste inom ditt område hjälper vi er att skräddarsy en utbildning som
är anpassad efter era behov. Vi har även öppna kurstillfällen. Du hittar vårt
kursutbud på vjs.se/kommun

JUNO är fantastisk, jag är dagligen inne i tjänsten!
/Jurist, Vara kommun











SKOLSTÖDET
Casebaserad tjänst som ger dig praktisk
vägledning i skoljuridiska frågor.
LAGKOMMENTARER i flera nivåer som hjälper
dig att tolka paragraferna. Kommentarer finns till
bland annat:
• Skollagen
• Skolförordningen.
• Gymnasieförordningen, med flera.
GUIDER
Guiderna ger svar på vanligt förekommande
frågeställningar. Dem hjälper dig att tolka lagar,
paragrafer och domar – för att enkelt kunna fatta
rätt beslut.
MYNDIGHETSMATERIAL, såsom:
• Skolinspektionens beslut
• Beslut från Skolväsendets överklagandenämnd
• Beslut från JO och JK, med flera.
SAMTLIGA DOMAR från förvaltningsdomstolarna, inklusive förvaltningsrätterna.

MATERIAL FRÅN SKOLVERKET
• Författningssamling
• Allmänna råd
• Juridisk vägledning, med mera.

Skola och utbildning
Förskola • Grundskola • Gymnasieskola • SFI • Vuxenutbildning • Skolskjuts • Särskilt stöd
Lokaler • Lärare • Skoljuridik • Översyn av verksamhet

Vi är mycket nöjda med JUNO. Det är enkelt att använda, lätt att
hitta i och de har visat en stor lyhördhet för våra önskemål.
/Socialförvaltningen, Marks kommun








LAGKOMMENTARER i flera nivåer som hjälper dig
att tolka paragraferna. Kommentarer finns till bland
annat:
• Socialförsäkringsbalken
• Socialtjänstlagen
• Föräldrabalken
• LVU
• Lex Maria
• Lex Sara
• Lag om vård av missbrukare i vissa fall
• Lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade
• Lag om färdtjänst
• Hälso- och sjukvårdslag
• Alkohollagen
• Tobakslagen, med flera.

GUIDER
Guiderna ger svar på vanligt förekommande
frågeställningar. Dem hjälper dig att tolka lagar,
paragrafer och domar – för att enkelt kunna fatta
rätt beslut.

SAMTLIGA DOMAR från förvaltningsdomstolarna, inklusive förvaltningsrätterna.

MYNDIGHETSMATERIAL från bland annat:
• Socialstyrelsen
• Inspektionen för vård och omsorg.

Social omsorg och familjerätt
Socialtjänst • Äldreomsorg • Barn- och ungdomsvård • Hälso- och sjukvård
Färdtjänst • Funktionsnedsättning • Individ- och familjeomsorg • Överförmyndaren
• Socialförsäkring • Migration

Fantastisk service och mycket användarvänligt med många möjligheter som
inte andra tjänster tillhandahåller. Vi är väldigt nöjda, främst med den
fantastiska service som vi fått under resans gång.
/Miljöjurist, Helsingborgs stad








LAGKOMMENTARER i flera nivåer som hjälper
dig att tolka paragraferna. Kommentarer finns till
bland annat:
• Miljöbalken
• Jordabalken
• Lag om riktlinjer för kommunala markanvisningar
• Livsmedelslagen
• Expropriationslagen
• Smittskyddslagen
• Strålskyddslagen, med flera.
GUIDER
Guiderna ger svar på vanligt förekommande
frågeställningar. Dem hjälper dig att tolka lagar,
paragrafer och domar – för att enkelt kunna fatta
rätt beslut.
SAMTLIGA DOMAR från:
• Mark- och miljööverdomstolen
• Förvaltningsdomstolarna
• Förvaltnings- och tingsrätterna
MYNDIGHETSMATERIAL från bland annat:
• JO
• JK
• Naturvårdsverket
• Kemikalieinspektionen
• Livsmedelsverket.



EU
Samtliga EU-dokument inom miljörätt.



Samtliga Mark- och miljööverdomstolarnas
domar refereras i JUNO.

Miljörätt och hälsoskydd
Energi • VA • Renhållning • Livsmedelstillsyn • Miljörätt • Hälsoskyddsfrågor
Krisberedskap och Räddningstjänst

Jag är väldigt nöjd med JUNO
/ Byggnadsinspektör, Sala kommun











LAGKOMMENTARER i flera nivåer som
hjälper dig att tolka paragraferna.
Kommentarer finns till bland annat:
• Jordabalken
• Plan- och bygglagen
• Plan- och byggförordningen
• Expropriationslag
• Fastighetsbildningslag
• Lagen om allmänna vattentjänster
• Väglagen, med flera.

GUIDER
Guiderna ger svar på vanligt förekommande
frågeställningar. Dem hjälper dig att tolka lagar,
paragrafer och domar – för att enkelt kunna fatta
rätt beslut.

SAMTLIGA DOMAR från:
• Mark- och miljööverdomstolen
• Förvaltningsdomstolarna
• Förvaltnings- och tingsrätterna.

MYNDIGHETSMATERIAL från bland annat:
• Lantmäteriet
• Boverket
• Trafikskadenämnden.

FÖRFATTNINGSSAMLING från:
• Lantmäteriet
• Elsäkerhetsverket
• Energimyndigheten
• Boverket.

Byggnation, fastighetsrätt & infrastruktur
Bygglov • Detaljplan • Strandskydd • Ledningsrätt • Expropriation
Fastighetsfrågor • Kommunikation

Det är viktigt att beslut fattas på rätt grunder.
Därför använder jag JUNO. Tjänsten är lätt att
använda och innehåller allt material jag kan
tänkas behöva för att kunna ta rättssäkra beslut.
/Stadbyggnadskontoret, Stockholms Stad









LAGKOMMENTARER i flera nivåer som hjälper
dig att tolka paragraferna. Kommentarer finns till
bland annat:
• Arbetsmiljölagen
• MBL
• LAS
• Arbetstidslag
• Lag om offentlig anställning
• Anställning och Semesterlag
• Offentlighets- och sekretesslagen, med flera.

GUIDER
Guiderna ger svar på vanligt förekommande
frågeställningar. Dem hjälper dig att tolka lagar,
paragrafer och domar – för att enkelt kunna fatta
rätt beslut.

SAMTLIGA DOMAR
• från Arbetsdomstolen
• om viten, sanktionsavgifter och
övriga arbetsmiljömål.

MYNDIGHETSMATERIAL från bland annat:
• Arbetsmiljöverkets författningssamling
• JO
• JK
• Diskrimineringsombudsmannen.

Arbetsrätt och arbetsmiljö
Arbetstagarinflytande • Arbetsmiljöfrågor • Anställningsskydd • Arbetsskador • Diskriminering

Mina sökningar börjar regelmässigt med JUNO då jag på detta sätt får en
god överblick över lagstiftning, förarbeten och praxis. Det är väsentligt att
välmeriterade jurister grundligt har kommenterat lagtexten.
/Kommunjurist Gävle kommun












LAGKOMMENTARER i flera nivåer som hjälper dig
att tolka paragraferna. Kommentarer finns till bland
annat:
• Lag om offentlig upphandling
• Konkurrenslagen
• Lag om upphandling inom områdena vatten,
energi, transporter och posttjänster
• Lag om upphandling på försvars- och
säkerhetsområdet, med flera.
GUIDER
Guiderna ger svar på vanligt förekommande
frågeställningar. Dem hjälper dig att tolka lagar,
paragrafer och domar – för att enkelt kunna fatta
rätt beslut.
SAMTLIGA DOMAR OCH PRAXIS
Samtliga domar från såväl förvaltningsdomstolarna som allmänna domstolar, inklusive
förvaltningsrätterna och tingsrätterna. Praxis
från förvaltningsdomstolarna inklusive förvaltningsrätterna.
MATERIAL FRÅN KONKURRENSVERKET:
• Författningssamling
• Anmälan om företagskoncentration
• Tillsynsbeslut.
EU
Samtliga EU-rättsliga dokument inom
konkurrensrätt.
UPPHANDLINGSRÄTT
• Upphandlingsrättslig Tidskrift.

Offentlig upphandling
LOU • LUF • LOV • LUK • Konkurrensrättsfrågor • Överprövning

JUNO är lätt att hitta i, bra länkat och har många rättskällor
inklusive litteratur och artiklar. Väldigt lättarbetat och komplett
verktyg för att lösa vardagsjuridiska spörsmål i en kommun.
/Kommun- och upphandlingsjurist, Tierps kommun









LAGKOMMENTARER i flera nivåer som hjälper
dig att tolka paragraferna. Kommentarer finns till
bland annat:
• Kommunallagen
• Personuppgiftslag
• Förvaltningslagen
• Förvaltningsprocesslagen
• Lag om vissa kommunala befogenheter
• Offentlighets- och sekretesslagen, med flera.
• Regeringsformen
• Rättegångsbalken, med flera.

GUIDER
Guiderna ger svar på vanligt förekommande
frågeställningar. Dem hjälper dig att tolka lagar,
paragrafer och domar – för att enkelt kunna fatta
rätt beslut.

SAMTLIGA DOMAR OCH PRAXIS
från såväl förvaltningsdomstolarna som
allmänna domstolar, inklusive förvaltningsrätterna och tingsrätterna.

MYNDIGHETSMATERIAL
• Beslut från JK och JO

Offentlig förvaltning
Kommunala befogenheter • Offentlighet & sekretess • Personuppgifter
Kommunalrätt • Processrätt • Laglighetsprövning

Dina beslut påverkar människors liv. De påverkar din närhet,
samhället och Sverige i stort. Och kanske influerar de även
resten av världen.
Men med mycket makt kommer stort ansvar. Du är en
väktare av rättssäkerheten i vårt land. Invånarna ska tryggt
veta att lagen och rättsreglerna tillämpas förutsägbart,
rättvist och effektivt.
Därför är det grundläggande att alla dina beslut fattas
på juridiska grunder. Trots att det kan vara svårt av just
känslomässiga skäl. Men dina beslut är viktiga. Du är viktig.
Samhället är i dina händer.
JUNO - för dig som fattar stora beslut i människors liv.
nj.se/testa-juno-nu
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