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Lagportalen 

 

 
 

Varje dokument i Verktygslådan SMART som baseras på lagstiftning är direkt kopplat till de 

aktuella författningskraven. Genom att på sidan ”Dokument” klicka på länken ”Relaterade 

lagar”, i kolumnen med samma namn, kommer du att lotsas direkt vidare till verktyget 

”Lagportalen” (öppnas i ett nytt fönster). 

 

 
 

I Lagportalen möts du av en lista med de författningar som det aktuella dokumentet baseras 

på. Författningarna är ordnade i kolumnerna:  

 Nummer.  

 Författningens namn. 

 En kort beskrivning av författningens innehåll. 

 Område (Aptor har delat in författningarna i olika områden för att underlätta 

sökningen av lagstiftning inom olika områden, t.ex. avfall eller kemikalier). 

 Nummer för författningens senaste ändring. 

 

 
 

Kolumnerna Process och Miljöaspekt är ej relevanta i samband med Verktygslådan SMART. 

 

Kolumnerna Nr, Författning, Område och Senast ändrad kan sorteras i bokstavs- eller 

nummerordning genom att klicka på rubriken. Om du klickar en gång till sker sorteringen i 

omvänd ordning. 

Det finns också ett fält för fritextsökning, vilket är det snabbaste och enklaste sättet att hitta en 

specifik författning. Du kan söka på nummer, författningens namn eller något ord som finns i 

den korta beskrivningen. 
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Mer information om en specifik författning får du genom att placera markören över 

författningen (så att raden blir mörkgrå) och klicka. Du får då upp en sida som är unik för just 

denna författning: 

 Under den korta beskrivningen finns en direktlänk till författningen, där hela texten 

kan läsas. 

 Under rubriken Kapitel/Paragraf specificeras om det är någon särskild del i 

författningen som berör just er verksamhet. 

 Under Ändring beskrivs både vilken eller vilka kapitel och paragrafer som har 

ändrats, samt kortfattat vad ändringen innebär (på så sätt kan ni enkelt att snabbt se om 

ändringen är något som berör er). 

 Under Konsekvens finns en sammanfattning av vad författningen innebär. I flera fall 

när det rör mer specifika föreskrifter finns detta beskrivet utförligt i punktform, medan 

informationen för lagar och förordningar är mer övergripande. Sammanfattningen är 

en tolkning och vi rekommenderar er att även läsa igenom hela lagtexten. 

 Till höger syns ofta ett fält med Relaterad lagar, alltså författningar som den aktuella 

författningen är kopplad till på något sätt och som man snabbt kan nå genom att klicka 

på önskad författning. 

 

Genom knappen ”Tillbaka” högst upp på sidan lotsas du tillbaka till listan med dokumentets 

författningskrav. Du har också möjlighet att se samtliga författningar som berör kommunen, 

genom att högst upp på den svarta menylisten klicka på ”Våra lagar”  ”Alla”. ”Relaterade 

lagar” visar de författningar som berör det aktuella dokumentet.  

 

Uppdatering av lagförteckningen sker 10 gånger per år och de dokument i Verktygslådan 

SMART som eventuellt påverkas av ändringarna kommer att uppdateras av Aptor. Under 

fliken ”Information” kan den som är intresserade av att få e-post om eventuella förändringar i 

lagförteckningen skriva in sin e-postadress. Dessa personer kommer att få information om 

vilka författningar som har förändrats sedan senaste uppdateringen. 

 


