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BILAGA 3
Lagar och förordningar som styr arbetsmarknadsnämndens
verksamhet
-

-

Kommunallagen (1991:900)
Lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter
Lag (2010:294) om säkerhetskontroll vid offentliga sammanträden i kommuner och landsting
Förvaltningslag (1986:223)
Förvaltningsprocesslag (1971:291)
Arkivlag (1990:782)
Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)
Tryckfrihetsförordning (1949:105)
Lag (1994:1383) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än
myndigheter för förvaring med förordning (1994:1495) om överlämnande av
allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring (1949:105)
och förordning (1982:668) om statliga myndigheters inhämtande av uppgifter
från näringsidkare och kommuner
Lag (1997:614) om kommunal redovisning
Lag (2007:1091) om offentlig upphandling med förordning (2006:260) om
antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt
Lag (2008:962) om valfrihetssystem

-

Personuppgiftslag (1998:204)
Lag (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten med
Socialstyrelsens förordning (2001:637) om behandling av personuppgifter
inom socialtjänsten

-

Diskrimineringslag (2008:567)
Språklag (2009:600)
Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk med förordning
(2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk

-

Socialtjänstlag (2001:453)
Förordning (2008:975) om uppgiftsskyldighet i vissa fall enligt socialtjänstlagen (2001:453)
Lag (1997:1268) om kommuners ansvar för ungdomar mellan 20 och 24 år
med förordning (1997:1278) om kommuners ansvar för ungdomar mellan 20
och 24 år

-
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-

Skollag (2010:800), Lag (2010:801) om införande av skollagen (2010:800)
med Skolförordning (2011:185) och förordning (1994:895) om svenskundervisning för invandrare
Lag (2009:657) om försöksverksamhet med prestationsbaserad stimulansersättning inom svenskundervisning för invandrare med förordning (2010:1030)
om prestationsbaserad stimulansersättning inom svenskundervisning för invandrare
Lag (1982:80) om anställningsskydd
Lag (2003:778) om skydd mot olyckor
Arbetsmiljölagen (1977:1160) med Arbetsmiljöförordningen (1977:1166)
Arbetstidslagen (1982:673) med Arbetstidsförordningen (1982:901)
Lag (2002:293) om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning
Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet
Lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen
Föräldraledighetslag (1995:584)
Lag (1991:1047) om sjuklön
Semesterlag (1977:480)
Lag (1994:260) om offentlig anställning
Lag (2008:565) om rätt till ledighet för att på grund av sjukdom prova annat
arbete
Lag (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning
Lag (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård
Lag (1998:209) om rätt till ledighet av trängande familjeskäl
Lag (1979:1184) om rätt till ledighet för vissa föreningsuppdrag inom skolan,
m.m. och
Lag (1986:163) om rätt till ledighet för svenskundervisning för invandrare
_______________________

