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Lagefterlevnadskontroll 

(För att se detta menyval behöver du vara inloggad på ett administratörskonto i Lagportalen) 

 

Under fliken ”Lagefterlevnad” kan du välja vilka författningar som du vill göra en 

lagefterlevnadskontroll på.  

Det visas 20 författningar per sida, och för att gå till nästa sida klickar du på den sida 

som du vill gå till. T.ex. 2.  

Under menyraden finns det olika sök- och filtreringsfunktioner som du kan använda dig av för att leta 

fram den/de författningar som du vill göra lagefterlevnadskontroll på. Filtrerings- och sökfunktionerna 

fungerar precis som på startsidan. Läs mer om dessa funktioner i den separata manualen ”Våra lagar”.  

Välj författningar för lagefterlevnadskontroll – LEK 

När du ska välja de författningar som du ska göra en lagefterlevnadskontroll på bockar du i rutan till 

vänster för respektive författning. Du kan välja en eller flera författningar. 

 

Om du vill göra en lagefterlevnadskontroll på alla författningar på den aktuella sidan som du befinner 

dig på kan du bocka i alla författningar genom att använda ”Markera alla” funktionen, vilket är rutan 

högst upp till vänster i tabellen (markerad på bilden nedan). Vill du utföra en lagefterlevnadskontroll 

på samtliga författningar i er lagportal bockar du i denna ruta på samtliga sidor. Du kan även välja att 

bocka i ”Markera alla” och sedan bocka ur de som du inte vill utföra en lagefterlevnadskontroll på.  

 

När du har valt de författningar som du vill utföra en lagefterlevnadskontroll på, som beskrivet ovan, 

är det dags att klicka på knappen ”Genomför lagefterlevnadskontroll för valda författningar”.  
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När du har klickat på knappen för att genomföra lagefterlevnadskontrollen öppnas en ny sida där du 

kan dokumentera lagefterlevnadskontrollen för de valda författningarna. 

Dokumentera lagefterlevnadskontroll 

 

Sidan som öppnas vid lagefterlevnadskontroll innehåller ett formulär som ska fyllas i. Namn ge 

rapporten, koppla till de företagsenheter och verksamhetsprocesser som kontrollen avser. Du ser 

endast de företagsenheter och verksamhetsprocesser som du själv är kopplad till. Datum för 

lagefterlevnadskontrollen samt ditt namn som utförare fylls i automatiskt, men om ni är fler som 

genomförde kontrollen har du möjlighet att fylla i övriga deltagare.  
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OBS! Om det saknas processer i rullistan, innebär detta att ditt användarkonto inte är kopplad till 

någon process. Vänligen navigera till sidan ”Inställningar” och klicka på knappen ”Ändra” till höger 

om ditt användarkonto. I rullistan för processer kan du där koppla ditt användarkonto till de processer 

som du ska kunna genomföra lagefterlevnadskontroll på. Klicka därefter på ”Spara”. Denna koppling 

styr även de månatliga utskicken som sker vid en lagändring. Se bild nedan.  

 

Efter att du har valt process i genomförandet av lagefterlevnadskontrollen ges du möjlighet att ladda 

upp PDF-filer som bevis för att kontroll är genomförd. Det kan till exempel vara en ifylld checklista 

som har skannats in, eller något annat verifikat. För att ladda upp en PDF detta klickar du på knappen 

”Bläddra”, du väljer sedan vilken fil du vill ladda upp. Därefter anger du ett länknamn som kommer att 

visas i rapporten, klicka sedan på ”Ladda upp”.  

 

OBS! Under formuläret finns en spara-knapp. Det krävs att du klickar på spara-knappen innan du går 

vidare till checklistorna. 
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När du har sparat informationen i formuläret listas de författningar som du har valt att göra 

lagefterlevnadskontroll för. Om du vill ta bort en eller flera författningar från 

lagefterlevnadskontrollen kan du göra det genom att klicka på knappen ”Ta bort” som du finner till 

höger om respektive författningsnamn. Se bild ovan. 

Glömt eller felborttagning av författning i lagefterlevnadskontrollen 

Har du glömt att ta med en/flera författningar eller tagit bort en författning av misstag som du vill ha 

med i lagefterlevnadskontrollen kan du lägga till dessa i efterhand. Klicka på ”Tillbaka” som du finner 

uppe till vänster under menyn. Bocka i författningen som du önskar att ta med och klicka på 

”Genomför lagefterlevnadskontroll för valda författningar”. Då kommer alla författningar som du har 

valt tidigare, inklusive den/de senaste som du valde, att hamna i listan igen. 

Checklista 

 

Du kan välja att använda en eller flera checklistor för att genomföra lagefterlevnadskontrollen. För de 

vanligaste författningarna inom miljö och arbetsmiljö har Aptor skapat checklistor. Övriga checklistor 

skapas av administratörerna själva (se hur man skapar checklistor i separat manual – Checklistor).  

Checklistans namn står bredvid författningens namn (se bild ovan). Bocka i den checklista du vill 

använda. Om det inte finns någon checklista för författningen kan ni skapa en egen checklista (se 

separat manual eller kontakta supporten för mer information). 

Om du inte vill använda någon checklista kan du hoppa direkt till sista avsnittet ”Rapport – 

Lagefterlevnadskontroll” i denna manual. 

När du har valt en checklista öppnas den under författningens rubrik längre ner på sidan. Du kan välja 

att fälla ihop checklistan genom att klicka på minustecknet för att lättare få en överblick/navigera på 

sidan.   
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Besvara checklista 

 

Fyll i checklistan genom att bocka i bedömning ”OK” eller ”Noterad brist”. Det finns även ett 

kommentarsfält vid varje fråga där du kan lämna en kommentar. Vi rekommenderar alltid att lämna en 

kommentar, oavsett vilken bedömning du har bockat i. (Om du väljer att inte bocka i något av de två 

alternativen rekommenderar vi att skriva en kommentar om detta, eftersom det kan vara bra att 

dokumentera varför ni valde att inte besvara den frågan. Till exempel ”Ej tillämplig” eller ”N/A” som 

står för ”Not applicable”.) 

 

När du har fyllt i checklistan klickar du på ”Spara”, se bild ovan. Gå därefter vidare till nästa 

checklista, om du har valt att kontrollera fler författningar. Varje checklista sparas var för sig, innan du 

går vidare till nästa checklista. 

Rapport – Lagefterlevnadskontroll 

Efter att du har fyllt i och sparat alla checklistor som du valt att besvara är det dags att skapa en 

rapport. Detta gör du genom att klicka på ”Skapa rapport” som finns längst ner till vänster på sidan, 

under alla checklistor. Glöm inte att fylla i resultatet av kontrollen i formulärfältet i den första delen av 

sidan.  

Redigera rapport 
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När du har klickat på ”Skapa rapport” visas rapporten direkt. Om du vill gå tillbaka för att redigera 

lagefterlevnadskontrollen klickar du på knappen ”Redigera” som du finner uppe till vänster under 

menyn. Se bild ovan. Det är endast den administratör som har utfört kontrollen som har möjlighet att 

redigera rapporten. När du är klar med dina ändringar klickar du på ”Spara” och sedan ”Skapa 

rapport” igen. Rapporten som du just skapat och andra rapporter finner du under sidan Rapport. (För 

mer information angående Rapporter se separat manual – Rapport). Knappen ”Redigera” är enbart 

för mindre ändringar i en genomförd kontroll. När det väl är dags att genomföra en helt ny kontroll för 

samma författning, vänligen använd inte knappen ”Redigera”, utan börja om processen under menyn 

”Lagefterlevnad” och följ samtliga steg igen. 


