Utmanande arbetsuppgifter,
eget ansvar och tid att leva
Jobba som jurist på en myndighet!

Myndighetsnätverket i Sundsvallsregionen
Myndighetsnätverket är ett samarbete mellan ett antal
myndigheter i Sundsvallsregionen. Myndigheterna har
ettåterkommande behov av att rekrytera kompetenta
jurister till sin verksamhet. Vi samverkar bland annat
för att visa att staten intressant arbetsgivare för jurister.

Stor efterfrågan på jurister
inom statlig sektor
Myndigheter är stora arbetsgivare för
välutbildade akademiker och experter.
Framförallt finns behov av kvalificerade
jurister inom många olika rättsområden.
Uppskattningsvis kommer det att
skapas 5 500 jobbchanser för jurister
inom statlig sektor de närmaste fem
åren.*

Utmanande och kvalificerade
arbetsuppgifter
Som jurist på en myndighet får du möjlighet att arbeta med stora och viktiga samhällsuppdrag. Inom Myndighetsnätverket
arbetar vi inom ett stort antal rättsområden. Det finns gott om möjligheter
att utvecklas och få nya utmanande och
mer kvalificerade arbetsuppgifter.
Våra jurister arbetar huvudsakligen med
att fatta beslut i olika typer av ärenden, att
utreda juridiska frågor samt yttra sig i domstol. Dessutom har juristerna en central
roll kring ny och förändrad lagstiftning.

Viktiga egenskaper för en
jurist hos oss
För att arbeta som jurist på en myndighet
behöver du vara en nyfiken och prestigelös
lagspelare med hög integritet.
Arbetet kan bestå av såväl kontakter
med allmänheten och andra myndigheter
som att informera, handleda och utbilda
kollegor. Du kan också få delta i olika
utvecklingsprojekt.
Arbetet ställer därför krav på goda
juridiska kunskaper och att du är noggrann, kan arbeta självständigt och har en
god förmåga att uttrycka dig i både tal och
skrift. Du bör också vara kommunikativ
och bekväm med att tala inför en grupp.

Nya utmaningar
På våra myndigheter finns utrymme att gå
vidare mot nya spännande utmaningar, för
de som värderar samhällsnytta, intressanta
arbetsuppgifter och personlig utveckling.
En stor del av våra ledare och chefer är
jurister, som valt att gå vidare i karriären.

* Ur undersökningen Framtidsjobb för jurister 2011-2016 – om rekryteringsbehov inom statliga myndigheter, bolag och universitet.
Genomförd av fackförbundet ST, hösten 2011.

En juristexamen är ofta en viktig och nödvändig merit för många chefsjobb inom
staten.

Tid att leva också

Kanske ska du börja
som sommarnotarie?

En balanserad vardag med utrymme för
både fritid och familj är viktigt. När alla
delar i livet fungerar gör våra medarbetare
också ett bra jobb. Det vet vi.
Förutom att vi vill att våra medarbetare
tar ut föräldraledighet, tycker vi att det är
viktigt att vardagspusslet går ihop. Föräldrar har rätt att arbeta deltid ända fram till
att barnet har fyllt 12 år.

Flera av våra myndigheter tar emot

Friskvårdsförmåner

arbetet. Vilka arbetsuppgifter som

Att träna på arbetstid en timme i veckan är
en annan uppskattad förmån, som dessutom kan kryddas med ett friskvårdsbidrag
för köp av träningskort.

sommarnotarier. Det är ett utmärkt
tillfälle att prova vad vi myndigheter
har att erbjuda.
Träning i praktisk tillämpning
Arbetet ger träning i och möjlighet
att tillämpa den juridiska metoden i praktiken. Många intressanta
rättsfrågor dyker upp i det dagliga
blir aktuella styrs av det behov som
finns och delvis av de frågor som
dyker upp under sommaren.
Arbetet som sommarnotarie är
avlönat.

Mer än bara lön

Önskvärda kvalifikationer

Utöver lön har våra jurister antingen betald
övertid eller förtroendearbetstid. Kollektivavtal och tjänstepension är en självklarhet.
Beroende på din ålder har du 28, 31 eller
35 dagars semester per år.
Dessutom finns ett antal förmåner som
exempelvis 90 procent av lönen vid
sjukdom, vård av barn och under föräldraledighet samt ersättning för sjukvård och
läkemedel. m

För att söka en tjänst som sommarnotarie vill vi att du ska vara i slutet
av din juristutbildning och att du har
avslutat den förvaltningsrättsliga
delen.
Håll utkik
Håll utkik efter rekryteringsannonser
på myndigheternas webbplatser.
Webbadresserna hittar du på sista
sidan i den här broschyren.

Intervju med en
sommarnotarie
Namn: Per Englund
Arbetar som: Sommarnotarie
Myndighet: Bolagsverket
Fritidsintressen: innebandy, golf,
korpfotboll och nationsliv

Breda arbetsuppgifter
Per Englund jobbar som sommarnotarie
på Bolagverket i Sundsvall. Arbetsuppgifterna spänner över ett brett fält. Han
jobbar huvudsakligen med förseningsavgifter, dispenser, dödande av aktiebrev
och ger allmän juridisk rådgivning.
- Jag jobbar till viss del också med firmafrågor, lagstiftningsfrågor, ekobrottsfrågor
och remisser. Det blir lite av varje, kollegorna är duktiga på att dela ut arbetsuppgifter, säger Per och fortsätter:
- När det gäller förseningsavgifter är jag
föredragande för våra mål i förvaltningsrätten. Det kommer ett fall, jag gör en
bedömning och skriver hur det borde vara
och pratar sedan med en erfaren jurist
innan vi skriver under yttrandet.
Mycket eget ansvar är bra
Det bästa med sommarjobbet är att han
får ta mycket ansvar själv och hålla kontakt
med kunderna. I slutänden är det oftast
någon kollega som undertecknar vid skriftlig kommunikation men han gör mycket av
grundjobbet själv.

Karriärmöjligheter
Det finns väldigt många områden som
man kan jobba med inom juristavdelningen.
Det finns också många karriärmöjligheter
utanför avdelningen eftersom det finns
chefsposter att söka på Bolagsverket.
Många av myndighetens chefer, exempelvis
generaldirektören, har tidigare jobbat som
jurister.
- Det är inte så att man behöver fastna och
göra samma saker hela tiden. En fördel
med en statlig anställning är också att
det är möjligt att vara tjänstledig för att
prova på andra statliga tjänster, säger Per
Englund.
Prestigelöst på avdelningen
- Jag kan ställa vilka frågor jag vill och
behöver inte skämmas om jag kommer
med någon kritik. Det är prestigelöst på
avdelningen.
- Jag är också väldigt nöjd med att vi har
flexibla arbetstider. Det är upplagt för att
man ska må bra. Här kan man balansera
en karriär med familj och en aktiv fritid,
avslutar sommarnotarie Per Englund. m

Intervju med en
förvaltningsjurist
Namn: Johan Lindeberg
Arbetar som: Jurist inom förvaltningsrätt, offentlighet sekretess
och it-rätt
Myndighet: CSN
Fritidsintressen: Trivseltränar
längskidåkning och löpning sex
dagar i veckan

Jurist hos en myndighet - en bra kombo
Kombinationen av kvalificerade arbetsuppgifter, självständigheten inom hans arbetsområde och goda arbetsförhållanden som
ger balans i livet, tycker Johan Lindeberg
är det bästa med jobbet som förvaltningsjurist på CSN.
Goda framtidsutsikter
Johan valde det statliga spåret eftersom
han redan under utbildningen tyckte att
kärnämnena förvaltningsrätt, offentlighet
och sekretess för jurister i statlig förvaltning var de mest spännande. Dessutom
såg han goda möjligheter till jobb efter sin
examen.
Spännande utmaningar
- Jag tror att många blir positivt överraskade över att det finns så många intressanta
arbetsuppgifter på en myndighet, säger
Johan.
Myndigheterna ligger långt framme inom
utvecklingen av e-tjänster. Men det gäller
att se upp med de rättsliga begränsning-

arna, som kan vara ganska omfattande i
förhållande till vad som är tekniskt möjligt.
Det är nog den största och mest spännade
utmaningen i mitt jobb idag. Upphandling
har också blivit ett stort område och det
förutsätter förvaltningsrättsliga kunskaper.
Där ser jag ett framtida kompetensbehov
på myndigheterna, anser Johan.
Internationella frågor
Rörligheten är stor bland dagens studenter,
många väljer att studera utomlands eller att
flytta till utlandet efter studierna. CSN:s jurister får därför utreda frågor som rör utländsk
lagstiftning, EU-rätt och andra internationella
konventioner. Detta är ett intressant rättsområde som utvecklas snabbt.
Balans i livet
- Om vi pratar förmåner så kommer staten
aldrig att vara löneledande men vi har
andra fördelar där balans i livet är en viktig
del. Ett exempel är att vi har fler semesterdagar än de lagstadgade fem veckorna,
avslutar förvaltningsjurist Johan. m

Snabba fakta om våra juristavdelningar och rättsområden
Bolagsverket
Vi registrerar företag och tar emot årsredovisningar. Granskar, registrerar och
informerar för ett enkelt företagande och
ett rättssäkert näringsliv. Bolagsverket
har drygt 500 anställda och finns enbart i
Sundsvall. Läs mer på www.bolagsverket.se
Bolagsverkets juristavdelning
31 anställda
Inom avdelningen arbetar olika yrkesroller
och de flesta är jurister. Vi arbetar främst
med associationsrätt, känneteckensrätt,
årsredovisningslagstiftning och förvaltningsrätt.
En del av arbetsuppgifterna inom juristavdelningen är att lämna råd och besluta
i juridiska frågor som berör Bolagsverkets
kärnverksamhet som är att registrera och
ge service. Vi genomför även rättsutredningar och arbetar som juridiskt sakkunniga i förvaltnings- och utvecklingsarbeten.
Det innebär rättsfrågor kring förändringar
i bolagens ledning, fusioner, emissioner
samt även beslut om tvångslikvidationer.
Information och utbildning är stående
inslag i vår verksamhet. Som förvaltningsjurist arbetar man som internt stöd i alla
förvaltningsrättsliga frågor och utredningar.
Bolagsverket arbetar aktivt för att påverka

rättsutvecklingen för ett förenklat företagande och träffar löpande departementen,
branschorganisationer med flera för att driva
lagstiftningsfrågor.
Myndighetssamverkan för att förenkla
för företagandet och säkra ett rättssäkert
näringsliv blir i allt större utsträckning
en naturlig arbetsuppgift för juristavdelningen. m

Centrala studiestödsnämnden
Vi beslutar om och betalar ut det svenska
studiestödet, det vill säga bidrag och lån till
dem som studerar i Sverige och utomlands.
CSN har cirka 950 anställda på 11 orter.
Huvudkontoret, där rättsavdelningen är
placerad, ligger i Sundsvall. Läs mer på
www.csn.se
CSN:s rättsavdelning, 18 anställda
Avdelningen består av en chefsjurist,
13 verksjurister, fyra utredare och en arkivarie. Rättsavdelningen fungerar som ett
stöd till alla övriga avdelningar på myndigheten. Det innebär möjligheter till varierande arbetsuppgifter inom en lång rad
rättsområden som studiestödslagstiftningen, förvaltningsrätt, offentlig upphandling
och avtalsrätt.

Rättsavdelningen arbetar bland annat med
ändringar i lagar och förordningar samt
CSN:s föreskrifter och allmänna råd.
Andra arbetsuppgifter är att handlägga
exempelvis skadeståndsärenden och att
ansvara för myndighetens yttranden och
remissvar till bland annat Justitieombudsmannen, Justitiekanslern, Regeringskansliet
och Datainspektionen. m

Länsstyrelsen Västernorrland
Vi ser till att riksdagens och regeringens
beslut genomförs i länet. Länsstyrelsen ska
också samordna olika intressen och föra
fram invånarnas behov för att få en bra
utveckling när det gäller arbete, service
och miljö. Målet är en ren livsmiljö, en
stabil arbetsmarknad samt ett gott liv för
invånarna. Länsstyrelsen Västernorrland
har ungefär 230 anställda och finns i
Härnösand. Läs mer på www.lansstyrelsen.se
Länsstyrelsens förvaltningsenhet
15 anställda
Enheten samlar de flesta, sex stycken, av
myndighetens jurister. En huvuduppgift är
att handlägga och besluta som överinstans
för beslut av kommunala nämnder.
Den andra viktiga uppgiften är att vara
juridiskt stöd för hela länsstyrelsen, genom
rådgivning och rättsutredningar och genom
information och utbildning.
Juristerna företräder också myndigheten
i rättsliga förfaranden. Länsstyrelsens verksamhet ger arbetet en mycket stor bredd
inom det förvaltningsrättsliga området,
samtidigt som specialiseringen är hög inom

många områden, till exempel miljö, samhällsplanering och tillsynsverksamhet. m

Statens tjänstepensionsverk
Vi beräknar och betalar ut tjänstepensioner
och andra avtalsförmåner för bland annat
anställda inom staten och statliga bolag.
SPV finns i Sundsvall och har ungefär
300 medarbetare. Läs mer på www.spv.se
SPV:s juridikstab, 8 anställda
Staben består av en chefsjurist, tre produktspecialister och fyra verksjurister. Staben
fungerar som ett stöd till övriga avdelningar
på myndigheten.
Nästan alla bestämmelser inom tjänstepensionsområdet regleras i kollektivavtal.
Därför är kollektivavtalsjuridik en av de
främsta arbetsuppgifterna. Andra arbetsområden inom vår juridikstab är förvaltningsrätt, avtalsrätt, offentlig upphandling
och försäkringsjuridik. m

Försäkringskassan
Vi ansvarar för en stor del av de offentliga
trygghetssystemen. Försäkringskassan utreder, beslutar om och betalar ut bidrag och
ersättningar i socialförsäkringen.
Försäkringskassan har cirka 12 500 medarbetare i hela Sverige. I Sundsvall arbetar
850 personer och det är här som processjuridiska enheten finns. Läs mer på
www.forsakringskassan.se
Försäkringskassans processjuridiska
enhet, 10 anställda
Huvudsakliga arbetsuppgifter är att före-

träda Försäkringskassan i domstol. Det
inbegriper att svara på förelägganden/
underrättelser från förvaltningsdomstolar
i socialförsäkringsmål och att handlägga
skadeståndsanspråk och processföring i
fordringsärenden i allmän domstol. m

Kriminalvården, region Nord
Vår främsta uppgift är att minska kriminalitet och återfall i brott. Kriminalvården har
cirka 9 000 anställda i hela Sverige. Läs mer
på www.kriminalvarden.se
Region nords regionstad i Härnösand,
25 anställda, varav 4 regionjurister
Att arbeta som regionjurist inom Kriminalvården är ett mångfacetterat arbete
som i första hand handlar om kriminalvårdslagstiftningen, förvaltningsrätt och
offentlighet och sekretess. Som jurist har
du stort eget ansvar och hanterar egna
ärenden, från omprövning av beslut från
anstalt, häkte och frivård till processföring
i förvaltningsdomstol. I arbetet ingår också
remisser från till exempel JO och JK. Ett
omfattande kvalitetsarbete bedrivs, vilket
innebär att man granskar och följer upp
att verksamheten bedrivs på ett rättssäkert
sätt. m

Rättshjälpsmyndigheten
Vi är en rikstäckande myndighet som
hanterar rättshjälp enligt rättshjälpslagen.
Vi är även kravmyndighet när domstol
beslutat om återbetalningsskyldighet av
till exempel försvararkostnader i brottmål.
Läs mer på www.rattshjalp.se

Rättshjälpsmyndigheten, 8 anställda
Myndigheten arbetar med beslut i rättshjälpsfrågor och utbetalningar av rättshjälpskostnader samt hantering av krav.
Rättshjälpsmyndigheten är samadministrerad med Sundsvall tingsrätt och Hyresoch Arrendenämnden i Sundsvall.
Lagmannen för Sundsvalls tingsrätt är
också Rättshjälpsmyndighetens chef. m

Förvaltningsrätten Härnösand
Förvaltningsrätten avgör tvister där
personer, företag eller organisationer inte
är nöjda med ett myndighetsbeslut. Läs
mer på www.forvaltningsratteniharnosand.
domstol.se
Domstolen prövar mer än 500 typer av
ärenden, så kallade mål. Domare, notarier,
föredragande, domstolshandläggare och
administrativ personal arbetar vid förvaltningsrätten.
De vanligaste målen är skattemål,
körkortsmål, socialbidragsmål, migrationsmål och ansökningar om tvångsvård. En
offentlig upphandling kan överklagas till
förvaltningsrätten.
Förvaltningsrätten har utredningsskyldighet enlig lag. Det innebär att alla mål
som kommer in till domstolen utreds.
I de flesta fall avgörs målen med hjälp av
ett skriftligt tillvägagångssätt, utan att
parterna behöver ses i rättssalen. m

Intervju med en
förvaltningsrättsföredragande
Namn: Heli Artell Wiklund
Arbetar som: Föredragande inom
området socialförsäkringsrätt
Myndighet: Förvaltningsrätten
i Härnösand
Fritidsintressen: Familjen,
löpning och yoga.

Foto: Lars Westman

Juridiken är vår kärnverksamhet
På en domstol är juridiken i fokus. Det är
både berikande och utvecklande att arbeta
tillsammans med andra jurister.

till vidareutbildning. Som föredragande är
det möjligt att specialisera sig på ett visst
rättsområde, till exempel skatt, offentlig
upphandling eller socialförsäkring.

Rättssäkerhet – en viktig samhällsuppgift
Förvaltningsrätten har en viktig samhällelig
uppgift. Jag känner att jag bidrar till rättssäkerheten genom att bidra till att lösa
tvister mellan enskilda och myndigheter.

Arbeta med språket
Handläggningen är i huvudsak skriftlig,
vilket ställer stora krav på texten i våra
skrivelser. Jag har alltid tyckt om att
uttrycka mig i skrift så jag tycker att även
denna sida av arbetet är spännande.

Kvalificerade arbetsuppgifter
Som föredragande bereder jag självständigt
målen så att de är färdiga för avgörande.
Det innebär kontakter med bland annat
enskilda, advokater och olika myndigheter.
Sedan utreder jag rättsfrågorna och skriver
förslag till ett avgörande. Här får jag möjlighet att gräva på djupet i olika frågor och
sedan på ett enkelt och pedagogiskt sätt,
presentera resultatet för en domare med
nämnd. Det är kvalificerade uppgifter som
innebär ett ständigt lärande.
Möjligheter till specialutbildning
Domstolen erbjuder generösa möjligheter

Lagarbete – i dubbel mening
Ett viktigt mål i vårt arbete är rättssäkerhet
för den enskilde. Vi hjälps åt och arbetar
tillsammans; kansli, notarier, föredragande
och rådmän. Det är ett öppet och lärande
klimat och det finns alltid någon att fråga
till råds.
Balans i livet
Med flextid och sju veckors semester är
det goda möjligheter att hitta en bra balans
mellan arbete, familj och fritid. m

Håll koll på våra webbplatser
På myndigheternas webbplatser hittar du mer information
om myndigheternas verksamhet. Där utannonseras också
aktuella juristjobb och de möjligheter till jobb som sommarnotarie vi kan erbjuda.
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