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Författning  

 

Under menyvalet ”Våra lagar” återfinns de författningar som finns i er lagportal. Vill du läsa 

mer om en författning, klicka på den författning i tabellen som du vill läsa mer om. Du 

kommer då in i detaljvy där du hittar mer information om författningen. 

 

Författning – Information 

 

Rubrik 

Det översta som står på sidan är författningens namn, i exemplet ovan: Systematiskt 

arbetsmiljöarbete (SAM).  

Senast ändrad 

Det som följer i den svarta rutan är numret för författningen, i detta fall: AFS 2001:1. Under 

författningsnumret står vilket ändringsnummer den senast ändringen har, i detta fall: 2008:15. 

Kort beskrivning  

Under rubriken ”Kort beskrivning” finner du kort information om vad denna författning 

handlar om. 

Läs författningen i sin helhet 

”Läs författningen i sin helhet” är en länk där du kan klicka dig vidare och ta del av 

författningen i sin helhet.  

Du kan även ta del om information rörande kapitel och paragrafer.  
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Författning - Ändring 

 

Under rubriken ”Ändring” återfinns de senaste ändringarna som har skett för författningen. 

Där finner du ändringsnummer, vilka kapitel och paragrafer som ändringen berör och en kort 

beskrivning om vad det är som har förändrats. Du kan även klicka på länken till 

ändringsförfattningen. Därefter återfinns även information om när ändringen träder i kraft 

samt om det finns övergångsbestämmelser. Om det är omfattande ändringar kan även 

förarbetet i form av propositioner länkas.  
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Författning - Konsekvens 

 

För en del författningar finner du konsekvensrutan. Detta är en färdigutformad 

sammanfattning där du kan ta del av vad författningen ställer för konsekvenser på företag i 

stora drag. För mer ingående bestämmelser, vänligen följ länken ”Läs författningen i sin 

helhet” i början av sidan. 
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Författning - Ändra 

För att göra ändringar rörande författningen klickar du på knappen ”Ändra” som du finner 

uppe till höger på sidan samt längst ner på samma sida. Denna funktion är endast tillgänglig 

för administratörer.  

Du kan dölja konskevensrutan genom att bocka i rutan under rubriken ”Konsekvens” när du 

är i redigeringsläge. Den kommer då inte att visas för de publika användarna.  

Du som administratör kan göra ändringar och tillägg i författningarna: 

• Dölja konsekvensruta  

• Tilldela tillämpligansvarig 

• Skriva kommentarer, länka till andra webbplatser  

• Ladda upp PDF:er  

Författning – Kommentar 

Under ”Skriv en kommentar” kan du skriva in kommentarer som berör författningen. Du kan 

länka till dokument eller webbplatser. Nedan ser du ett exempel på hur det kan se ut.  

Administratörens vy – redigeringsläge: 

 

Publika användarens vy: 

 


