
  2019-11-11 
 

Våra lagar 

 

Under fliken ”Våra lagar” finner du de författningar som ni har i er lagförtekning. Det visas 

40 författningar per sida, och för att gå till nästa sida navigerar du via siffrorna längst ned på 

sidan. T.ex. 2.  

 

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

fram en specifik författning.  

Filtrering - Processer och Miljöaspekter 

 

De processer och miljöaspekter som går att filtrera på är de som ni valt att lägga in under 

uppbyggnaden av ert Lagportalen. Läs mer om detta i manualen ”Våra processer”. 

För att filtrera fram de författningar som är kopplade till en 

viss process väljer du vilken process du vill filtrera på i 

rullistan ”Filtrera på process”. Samma gäller vid filtrering av 

miljöaspekter.  

 

Filtrering – Lagkategori och område 

 

Om du vill filtrera på lagkategori eller område så fungerar funktionen likadant som på 

filtreringen för processer och miljöaspekter. Dock så är dessa kategorier och områden inte 

något som ni väljer vid uppstarten av Lagportalen. Lagkategorierna och områden ligger 

automatiskt inne i Lagportalen då författningarna är kopplade till olika lagkategorier och 

områden. 

Du kan filtrera i olika rullistor samtidigt. Exempelvis kan du filtrera på en specifik process, 

lagkategori och ett område samtidigt. 
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Filtrering – Tillämpligansvarig 

 

För varje författning kan du välja en eller flera tillämpligansvarig. (Läs mer om detta i 

manualen ”Författning”). Du kan filtrera fram de författningar som en viss person är 

tillämpligansvarig över. Använd rullistan ”Filtrera på tillämpningsansvarig” och välj ett 

administratörskonto i listan för att se vilka författningar som är kopplad till denna 

administratör.  

Filtrering – Sök författning 

 

”Sök författning” är en så kallad fritextsökning. Detta betyder att du manuellt skriver in det du 

vill söka fram. Verktyget söker på är de tre första kolumnerna: Nr, Författning och Kort 

beskrivning. Verktyget söker på exakt det som skrivs in i rutan. Det är viktigt att tänka på 

stavning och särskrivning vid användning av denna sökfunktion.  

Använder du fritextsökningen i samband med filtreringen kommer verktyget endast söka i den 

filtreringen du har valt. Detsamma gäller vid filtrering efter användning av fritextsökning. För 

att nollställa filtreringen väljer du ”Alla” i rullistorna.  

Författning – Redigering 

Du som administratör har möjligheten att göra vissa inställningar i detaljvyn för era 

författningar i er lagförteckning. (Läs mer om redigering av författning i separat manual – 

Författning).  

Lagförteckning 

I lagförteckningen listas de olika författningarna med hjälp av olika kolumner. Nedan följer 

en beskrivning av vad de olika kolumnerna innebär. 

 

Nr: 

I kolumnen ”Nr” anges lagkategorin samt författningsnumret för den författning ni har på 

bevakning. Denna kolumn kommer inte att ändras, så länge inte författningen upphävs. 
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Författning: 

Denna kolumn anger namnet på författningen. 

Kort beskrivning: 

En kort beskrivning om vad författningen handlar om. 

Område:  

En generell indelning som Lagportalen har gjort. Det är dessa områden du kan filtrera på 

ovanför lagförteckningen. 

Ändrad Nr: 

Nummer för senaste ändringen av författningen. 

Ändrad datum: 

Datum för när den senaste ändringen släpptes. 

LEK (Lagefterlevnadskontroll): 

Datum för när den senaste lagefterlevnadskontrollen är utförd. Om du klickar på datumlänken 

skickas du till rapporten för den senaste kontrollen. Om det är fler administratörer som har 

genomfört en lagefterlevnadskontroll på samma författning visas istället länken ”Se logg”.  

 

Klicka på ”Se logg” för att få en överblick över de kontroller som har genomförts för vald 

författning. I överblicken ser du vem som har utfört kontrollen, vid vilken enhet och process 

kontrollen har genomförts samt en datumlänk till rapporten. Se bild nedan för exempel. 

 


