
Det ska vara lätt att fatta rätt  
med Karnov Kommun 

En juridisk 
 informationstjänst  

unikt anpassad  
för kommuner!



Karnov Kommun

Karnov Kommun är en informationstjänst som är unikt anpassad för 
dig som arbetar inom kommunal verksamhet. Tjänsten ger dig tillgång 
till Sveriges bredaste utbud av juridiska beslutsunderlag. Allt förenklat 
och anpassat för just ditt kommunala ämnesområde. Vi ger dig:

• Trygg och enkel vägledning för handläggare

• Samtliga domar och rättsfall

• En enkel tjänst med smarta bevakningar

• Alltid kostnadsfri utbildning och support

Vi hjälper dig att bli mer effektiv i din yrkesroll.  Allt för att du ska  
kunna fatta rättssäkra beslut snabbare. Det ska vara lätt att fatta rätt.

Innehåll

Lagkommentarer
Med Karnovs omfattande lagkommentarer får 
du som användare samtliga lagar inom ditt om-
råde förklarade på ett enkelt och övergripande 
sätt. Vi erbjuder även unika djupa lagkommen-
tarer, som innehåller fördjupad praktiskt juridisk 
vägledning, vilket hjälper dig att säkerställa en 
mer rättsäker handläggningsprocess. 

Relevanta domar
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 välgrun-
dade och säkra beslut.

Omvärldsbevakning och Karnov Nyheter
Karnov Kommun förser dig med löpande ny-
hetsrapportering från en omfattande mängd ny-
hetskällor. 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.

Handläggarstöd, guidelines och expertis
Vägledande texter särskilt anpassade för han-
dläggare. Kunder kan ställa frågor om juridiska 
funderingar till ledande experter inom alla om-
råden – svar inom en vecka och nya avgöran-
den och ny lagstiftning analyseras och görs 
begripligt utan att göra avkall på nyanser.

EU-rättsinformation
Utöver svensk rätt säkerställer tjänsten att du 
som handläggare även har tillgång till uppdat-
erad 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 lagstift-
ning.

Affärs- och personinformation
Med Karnovs affärs- och personinformations- 
tjänst får du tillgång till ärendekritisk informa-
tion från myndighetskällor så att du enkelt kan 
verifiera och kontrollera uppgifter om företag 
och personer. Finns som tillval till samtliga 
ämnesområden.

Onlineböcker, tidsskrifter och  
myndighetsmaterial
• Arbetsmiljöverket
• Bokföringsnämnden
• Brottsoffermyndigheten
• Datainspektionen
• Finansinspektionen, med flera.

Fatta rättsäkrare
beslut snabbare

Sökningar och bevakningar
Med vår effektiva sökmotor och enkla verktyg kan du 
snabbt hitta och ta del av den information som är  
relevant för dig. Du kan skapa bevakningar och dag- 
ligen få uppdateringar om nytt material inom ditt om-
råde. Skapa en bevakning på en lag, enskild paragraf 
eller dina sökord.

Smidiga verktyg och funktioner
Du kan skapa egna genvägar till dokument som du 
ofta arbetar med i tjänsten, göra överstrykningar i  
viktiga texter och skapa anteckningar i direkt anslut-
ning till lagparagrafer. Med en enkel knapptryckning 
kan du dela innehåll och anteckningar i tjänsten med 
dina kollegor. Med våra utskriftsfunktioner kan du 
skriva ut specifika paragrafer eller hela lagar, med eller 
utan tillhörande kommentarer.

Kostnadsfri användarutbildning
Genom våra utbildningar lär du dig allt om 
innehållet i våra tjänster och hur du använder 
praktiska funktioner för att du ska bli mer ef-
fektiv i ditt arbete. Du kan välja mellan två olika 
typer av utbildningar, webbaserad eller ute på din 
arbetsplats, beroende på vad som passar dig och 
dina kollegor.

Karnov Kommun är uppdelad i följande ämnesområden:

Social omsorg och familjerätt
Skola och utbildning
Miljörätt och Hälsoskydd
Byggnation, fastighetsrätt och infrastruktur
Offentlig förvaltning
Offentlig upphandling
Arbetsrätt och arbetsmiljö
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Förarbeten
• Propositioner
• Statens offentliga utredningar (SOU)
• Departementsserien (Ds)
• Kommittédirektiv
• Promemorior
• Lagrådsremisser
• Skrivelser, med flera.



Om tjänsten

Här får du enkelt tillgång till de underlag du behöver som stöd för 
att fatta rättsäkra beslut. Du kan bland annat hitta svar på frågor 
gällande bistånd, missbruk, ungdomsvård, sekretess och assi- 
stansersättning och god mans- och förvaltarskap.

Du får en tydlig översikt över vad som är väsentligt inom området 
och kan enkelt fördjupa dig i den information som är relevant 
för dig genom våra lagkommentarer, tidsskrifter och digitala 
bibliotek. Vi håller dig uppdaterad med dagliga analyser av viktiga 
rättsfall och bevakning av relevanta nyheter från omvärlden.

Om tjänsten

Här kan du skapa en personlig bevakning på material från 
skolverket, läsa om nya ändringar i skollagen, hålla dig upp 
daterad om domar i skol- och utbildningsrelaterade frågor,  
med mera. 

Vi har samlat det material du behöver i ditt arbete. Du får en tydlig 
översikt över vad som är väsentligt inom området och kan enkelt 
fördjupa dig i den information som är relevant för dig genom 
lagkommentarer, tidsskrifter och digitala bibliotek. Vi håller dig 
uppdaterad med dagliga analyser av viktiga rättsfall och bevak-
ning av relevanta nyheter från omvärlden.

Socialtjänst • Äldreomsorg • Barn- och ungdomsvård • Hälso- och sjukvård • Färdtjänst  
• Funktionsnedsättning • Individ- och familjeomsorg

Grundskola • Gymnasieskola • Förskola • SFI • Vuxenutbildning • Skolskjuts • Särskilt stöd
SOCIAL OMSORG OCH FAMILJERÄTT SKOLA OCH UTBILDNING

KARNOV LAGKOMMENTARER till lagar såsom: 
• 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.

KARNOV LAGKOMMENTARER till lagar, såsom:
• Skollagen
• Skolförordningen.
• Gymnasieförordningen, med flera.

DJUPA LAGKOMMENTARER till bland annat:  
• Socialförsäkringsbalken
• Socialtjänstlagen
• Föräldrabalken 
• LVU.

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

MYNDIGHETSMATERIAL, såsom:  
• Skolinspektionens beslut
• Beslut från Skolväsendets överklagandenämnd
• Beslut från JO och JK, med flera.

SAMTLIGA DOMAR från förvaltnings- 
domstolarna, inklusive förvaltningsrätterna.

SAMTLIGA DOMAR från förvaltningsdom- 
stolarna, inklusive förvaltningsrätterna.

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



Energi • VA • Renhållning • Livsmedelstillsyn • Miljörätt • Hälsoskyddsfrågor • Krisberedskap • Räddningstjänst Bygglov • Detaljplan • Strandskydd • Ledningsrätt • Expropriation • Fastighetsfrågor • Kommunikation
MILJÖRÄTT OCH HÄLSOSKYDD BYGGNATION, FASTIGHETSRÄTT & INFRASTRUKTUR

Om tjänsten

Här hittar du juridisk information som berör och reglerar ditt ar-
betsområde, och du får enkelt tillgång till det underlag du behöver 
som stöd för att fatta rättssäkra beslut.

Du får en tydlig översikt över vad som är väsentligt inom området 
och kan enkelt fördjupa dig i den information som är relevant för 
dig genom våra lagkommentarer, tidskrifter och digitala bibliotek. 
Vi håller dig uppdaterad med dagliga analyser av samtliga domar 
från Mark och miljööverdomstolen, övriga intressanta rättsfall på 
området och bevakning av relevanta nyheter från omvärlden.

Om tjänsten

Här hittar du juridiska underlag och myndighetsinformation som 
berör och reglerar frågor inom ditt arbetsområde.

Du får en tydlig översikt över vad som är väsentligt inom området 
och kan enkelt fördjupa dig i den information som är relevant för 
dig genom våra lagkommentarer, tidskrifter och digitala bibliotek. 
Vi håller dig uppdaterad med dagliga analyser av samtliga domar 
från Mark- och miljööverdomstolen, övriga intressanta rättsfall på 
området och bevakning av relevanta nyheter från omvärlden.

KARNOV LAGKOMMENTARER till lagar, såsom:
• Livsmedelslagen 
• Smittskyddslagen
• Strålskyddslagen, med flera. 

KARNOV LAGKOMMENTARER till lagar, såsom: 
• Lagen om allmänna vattentjänster
• Väglagen, med flera.

DJUPA LAGKOMMENTARER till bland annat:
• Miljöbalken
• Jordabalken
• Lag om riktlinjer för kommunala markanvisningar
• Expropriationslagen.

DJUPA LAGKOMMENTARER till flera lagar:
• Jordabalken
• Plan- och bygglagen
• Plan- och byggförordningen
• Expropriationslag
• Fastighetsbildningslag, med flera.

L L
MYNDIGHETSMATERIAL från bland annat:
• JO
• JK
• Naturvårdsverket
• Kemikalieinspektionen
• Livsmedelsverket.

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

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

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

EU
Samtliga EU-dokument inom miljörätt.

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

Samtliga Mark- och miljööverdomstolarnas  
domar refereras i KARNOV NYHETER.

Samtliga Mark- och miljööverdomstolarnas  
domar refereras i KARNOV NYHETER.

Jag är väldigt nöjd med Karnov Kommun! 
/Byggnadsinspektör, Sala kommun



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

LOU • LUF • LOV • Konkurrensrättsfrågor • Överprövning
OFFENTLIG FÖRVALTNING OFFENTLIG UPPHANDLING

Om tjänsten

Här hittar du juridiska underlag och myndighetsinformation som 
berör och reglerar exempelvis frågor kring utlämnande av all- 
männa handlingar, personuppgifter, förvaltningsprocess.

Du får en tydlig översikt över vad som är väsentligt inom ditt 
område och du kan enkelt fördjupa dig i den information som 
är relevant för dig genom våra lagkommentarer, tidskrifter och 
digitala bibliotek. Vi håller dig uppdaterad med dagliga analyser 
av viktiga rättsfall, referat av samtliga beslut från JO och JK samt 
bevakning av relevanta nyheter från omvärlden.

Om tjänsten

Här finns all den juridiska information som berör och reglerar upp 
handlingsområdet. Du får enkelt tillgång till de underlag du be-
höver som stöd i ditt arbete. Här hittar du såväl lagstiftning som 
rättsfall, förarbeten och myndighetsinformation. Utöver nationell 
rätt får du även tillgång till relevant EU-rättsligt material.

Du får en tydlig översikt över vad som är väsentligt inom området 
och kan enkelt fördjupa dig i den information som är relevant för 
dig genom våra lagkommentarer, tidskrifter och digitala bibliotek. 
Vi håller dig uppdaterad med dagliga analyser av viktiga rättsfall 
från såväl svenska domstolar som EU-domstolen, samt bevak-
ning av relevanta nyheter från omvärlden.

KARNOV LAGKOMMENTARER till lagar, såsom:
• Förvaltningslagen
• Förvaltningsprocesslagen
• Lag om vissa kommunala befogenheter
• Offentlighets- och sekretesslagen, med flera.

KARNOV LAGKOMMENTARER till bland annat:
• Lag om upphandling inom områdena vatten,  
  energi, transporter och posttjänster
• Lag om upphandling på försvars- och  
  säkerhetsområdet, med flera.

DJUPA LAGKOMMENTARER till lagar, såsom:
• Kommunallagen
• Personuppgiftslag
• Regeringsformen
• Rättegångsbalken, med flera. 

DJUPA LAGKOMMENTARER till lagar, såsom:
• Lag om offentlig upphandling
• Konkurrenslagen, med flera.

L

L
MATERIAL FRÅN KONKURRENSVERKET:
• Författningssamling
• Anmälan om företagskoncentration
• Tillsynsbeslut.

UPPHANDLINGSRÄTT
• Upphandlingsrättslig Tidskrift.

EU
Samtliga EU-rättsliga dokument inom 
konkurrensrätt.

MYNDIGHETSMATERIAL 
• Beslut från JK och JO

SAMTLIGA DOMAR OCH PRAXIS
från såväl förvaltningsdomstolarna som 
allmänna domstolar, inklusive förvaltnings- 
rätterna och tingsrätterna.

SAMTLIGA DOMAR OCH PRAXIS
Samtliga domar från såväl förvaltningsdom- 
stolarna som allmänna domstolar, inklusive  
förvaltningsrätterna och tingsrätterna. Praxis  
från förvaltningsdomstolarna inklusive för- 
valtningsrätterna.

Karnov Kommun är fantastisk,  
jag är dagligen inne i tjänsten!

/Jurist, Vara kommun



Arbetstagarinflytande • Arbetsmiljöfrågor • Anställningsskydd • Arbetsskador • Diskriminering
ARBETSRÄTT OCH ARBETSMILJÖ

Om tjänsten

Här hittar du juridiska underlag och myndighetsinformation du 
behöver som stöd i ditt arbete.

Du får en tydlig översikt över vad som är väsentligt inom området 
och kan enkelt fördjupa dig i den information som är relevant för 
dig genom våra lagkommentarer, tidskrifter och digitala bibliotek. 
Vi håller dig uppdaterad med analyser av samtliga domar från 
Arbetsdomstolen, övriga intressanta rättsfall på området och 
bevakning av relevanta nyheter från omvärlden.

KARNOV LAGKOMMENTARER tiill lagar, såsom:
• Arbetstidslag
• Lag om offentlig anställning 
• Anställning och  Semesterlag
• Offentlighets- och sekretesslagen, med flera.

DJUPA LAGKOMMENTARER till lagar, såsom:
• Arbetsmiljölagen
• MBL
• LAS med flera.

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

JURIDISKA KURSER OCH UTBILDNINGAR  
- FÖR DIG INOM KOMMUN!
För att du som jobbar med juridiska frågeställningar inom kommun ska vara uppdaterad på det senaste inom 
ditt område hjälper vi dig att skräddarsy en utbildning som är anpassad efter era behov. Kurserna nedan är ett 
exempel på våra skäddarsydda utbildningar. Vi har även öppna kurstillfällen. Du hittar vårt kursutbud på  
vjs.se/kommun

I FLYKTINGKRISENS SPÅR – JURIDIKEN OCH ENSAMKOMMANDE
De rättsliga utmaningar som möter landets kommuner i upprätthållandet  
av ett kvalitativt flyktingmottagande är stora, vilket larmrapporter från IVO  
vittnar om. Hur väl kommunerna förmår organisera och kvalitetssäkra  
mottagandet är av avgörande betydelse för de ensamkommandes rättssäkerhet.  
På denna kurs ges rättsliga och praktiska perspektiv på hur en hög kvalitet på  
mottagandet kan nås.

BARNKONVENTIONEN SOM SVENSK LAG
Barnrättighetsutredningen ämnade ett betänkande som innebar att barnkonventionen  
blev svensk lag den 1 januari 2018. Detta innebär att myndigheter behöver vidta en rad 
kompetensstärkande åtgärder för att möta kraven i den nya barnskyddslagstiftningen och 
därigenom förverkliga barnens rättigheter enligt barnkonventionen.

LÄRDOMAR FRÅN FALLET YARA
Händelseförloppet som utmynnade i mordet på åttaåriga Yara Alnajjar är ett av  
svensk myndighets- och rättshistorias mest uppmärksammade. Under kursen  
identifieras de faktorer som ledde till myndigheternas kollektiva misslyckande.  
Syftet med kursen är framåtblickande och inriktad på hur särskilt sårbara gruppers  
rättsliga trygghet kan stärkas.

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

Karnov är lätt att hitta i, bra länkat och har 
många rättskällor inklusive litteratur och 
artiklar. Väldigt lättarbetat och komplett  
verktyg för att lösa vardagsjuridiska spörs-
mål i en kommun.

/Kommun- och upphandlingsjurist, Tierps kommun



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.

Använd Karnov Kommun för en rättssäker värld.

Vi hjälper våra kunder att upprätthålla ett rättsäkert samhälle

Karnov Group kombinerar juridisk expertis med innovativa verktyg för att ge våra 
kunder tillgång till exakt den information de behöver - när de behöver den.

I vårt nätverk finns över 550 välrenommerade juridiska experter som återfinns på 
framträdande poster inom privat och offentlig sektor. Karnov Groups djupa ämnes-
kunskap ligger till grund för våra rättsdatabaser och VJS, vår kvalificerade juridiska 
kursverksamhet.

LÄS MER PÅ KARNOVKOMMUN.SE

kundservice: 08-587 670 00 | kundservice@karnovgroup.com

/karnovgroupse


