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Beskrivning av manualen
Rättsnätet
Denna manual beskriver Notisums välkända produkt Rättsnätet - Sveriges mest lästa lagbok
på Internet och ett utmärkt verktyg för lagbevakning. Den som abonnerar på Rättsnätet har
full tillgång till Rättsnätets databaser med över 100 000 dokument.

Rättsnätet+ Miljö/Arbetsmiljö/Kommun/Myndighet
Rättsnätet+Tjänst innehåller allt som finns på Rättsnätet.
Rättsnätet+Tjänst innehåller en utökad laglista, kommenterade miljö- och arbetsmiljölagar.
Rättsnätet+Miljö utgår ifrån de krav en ISO 14001-certifierad organisation kan ha på ett
regelbevakningssystem. ISO-standarden ställer frågor beträffande lagstiftning och andra krav:
- Hur får organisationen tillgång till och hur identifieras relevant lagstiftning/andra krav?
- Hur håller organisationen reda på lagstiftning och andra krav?
- Hur håller organisationen reda på ändringar i kraven?
- Hur kommunicerar organisationen relevant information om lagstiftning till de anställda?
Rättsnätet+Miljö kan vara svaret på dessa frågor. I tjänsten får användaren hjälp att välja ut
vilka författningar (lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter) man berörs av, genom att
utgå från någon av våra standardlaglistor. När de bevakade författningar ändras så skickas
information om detta ut på mejl. Givetvis uppdateras också författningen i Rättsnätet+Miljö.
Miljö- och Arbetsmiljöförfattningarna och de ändringar som ges ut kommenteras av Notisum
i klartext, en kort och en längre förklaring som hjälper kunden att förstå vad som är relevant.
I Rättsnätet+Tjänst kan kunden hantera sin lagförteckning direkt i tjänsten, med ett flertal
kolumner för egen information kring hur organisationen berörs av en viss författning, ansvarig
person, uppfyllnad, avvikelser m.m. Tjänsten ger stor flexibilitet i hur listan kan utformas.
Sorteringen väljer kunden själv. Grupperingar efter egna rubriker och möjlighet
att lägga in länkar till interna dokument kompletterar verktyget ytterligare.
För de större organisationerna finns i Rättsnätet+Tjänst en unik hantering för att sprida
information och dokumentera att ansvariga medarbetare har tagit del av ändringar. Genom att
selektivt sprida ändringsinformation till utvalda mottagare och att följa upp när meddelanden
har kvitterats, hjälper Rättsnätet+Tjänst organisationen att nå ut med rätt information till rätt
mottagare och att dokumentera att så har skett.
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1 Notisum AB
1.1 Företaget
Notisum AB är ett svenskt privatägt företag som grundades 1996. Notisum har sitt
huvudsäte i Göteborg och har kontor i Stockholm, Malmö, Shanghai och Singapore.
Envitool (tjänsten i Kina för att bevaka kinesiska miljölagar) motsvarar Rättsnätet+ Miljö.
Notisum AB har sedan starten tillhandahållit Svenska Lagsamling (SLS) via Internet på
webbsidan www.notisum.se. Vardagar har webbsidan ca 14,000 besökare som kostnadsfritt laddar ned lagar/förordningar från Svensk Lagsamling. Många företag och myndigheter
lägger upp länkar till lagarna/förordningarna på Svensk Lagsamling (SLS) eftersom länkarna
inte har ändrats sedan 1996.

1.2 Rättsnätet
Rättsnätet är namnet på den juridiska databas som finns på www.notisum.se.
Svensk Lagsamling (SLS) är en delmängd av Rättsnätet.
Namnet Rättsnätet är varumärkesskyddat.
Ett abonnemang innefattar förarbeten, rättsfall, myndighetsföreskrifter, kommunala
föreskrifter, Europarätten, funktionen laglista med automatisk bevakning av ändringar,
länkar mellan lagar, förordningar, rättsfall, förarbeten och annan juridisk information
samt ett femtontal ämnesfokus som alla är tillgängliga för att underlätta arbetet.
Kostnadsfri support via telefon och mejl ingår i ett abonnemang.

1.3 Rättsnätet+ Miljö
Rättsnätet+ Miljö är en utökning av Rättsnätet för att tillgodose de krav som ställs på ett
företag som är ISO 14001-certifierat. Tjänsten tillhandahåller laglistor för att bevaka
ändringar av lagar, förordningar och föreskrifter. Miljöreglerna är kommenterade.

1.4 Svensk Lagsamling (SLS)
Svensk lagsamling (SLS) ägs av Notisum AB. Källan är Regeringskansliets rättsdatabas
och databasen uppdateras och bearbetas dagligen med information från Regeringskansliet.
Lagarna finns kostnadsfritt att tillgå på www.notisum.se.
Under varje lag/förordning finns följande text:
Detta är ett utdrag ur databasen Rättsnätet. Mångfaldigande utan medgivande från Notisum
AB är förbjudet enligt lag. Dokumentens officiella pappersutgåvor äger alltid företräde eftersom Rättsnätet baseras på material från offentliga databaser som kan innehålla felaktigheter.
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2 Inloggning
Inloggningen för ett personligt abonnemang sker via användarnamn och lösenord. Ett företagsabonnemang eller ett abonnemang för en kommun eller myndighet görs i de flesta fall
med hjälp av IP-adress (automatisk inloggning) eller via länk från intranätet.

2.1 Inloggning med lösenord

Klicka på ”Logga in” och ange användarnamn och lösenord.
Kryssa för rutan ”Kom ihåg mig” för att komma in med automatik vid nästa inloggning.
Om rutan kryssas i sparas en cookie lokalt på datorn med inloggningsuppgifterna.

2.1.1 Ta bort cookie för inloggning
För att ta bort den lagrade cookien för inloggning.

Välj ”Inställningar”

Glöm inte att ”spara” ändringen.
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2.2 Inloggning med IP-adress

Klicka på Logga in för automatisk inloggning.
En inloggad användare kan söka på all information men inte lägga upp egna laglistor, egna
sökningar och personliga inställningar. För att göra detta måste man skapa ett personligt
underkonto med sin egen information. Detta göra man med funktionen ”Identifiera dig”.
2.2.1 Identifiera dig
Klicka på [Identifiera dig]

Första gången måste man lägga upp en ”ny användare”. När registreringen är klar skickas ett
mejl till den aktuella e-postadressen med ett fyrställigt lösenord.

En Identifierad användare kan logga in på www.notisum.se med sin e-postadress och sitt
fyrställiga lösenord för att komma in direkt i Rättsnätet.
2.2.2 Automatisk inloggning / Ta bort cookie
Välj ”Inställningar” och därefter Automatisk inloggning

Det går utmärkt att använda denna funktion även om man är en Identifierad användare.
Glöm inte att ”spara” ändringen.
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3 Start
Från startsidan kan man välja nedanstående alternativ eller någon av genvägarna.

Startsidan ser lite annorlunda ut beroende på om man är inloggad på Rättsnätet+Tjänst eller
på Rättsnätet. Rättsnätet+ Tjänst innehåller kommenterade miljö- och arbetsmiljölagar samt
en utökad bevakningsfunktion.








Hem (för att komma till startsidan)
Regelsamling (register för att hitta lagar, förordningar, föreskrifter, rättsfall m.m.)
Ämnesfokus (femton olika områden för att hitta information)
Bevakning (laglistor)
Inställningar
Hjälp
Sök i Rättsnätet

3.1 Sök i Rättsnätet

Ange en text eller delar av en text och klicka på förstorningsglaset.
När man skrivit in de tre första bokstäverna får man förslag på sökord.
För mer information – se Avancerad sökning (kapitel 9)
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3.2 Mina favoriter
För att skapa en länk inom Rättsnätet finns en egen funktion. När du befinner dig på den
plats på Rättsnätet som du vill lägga upp en länk till – klicka på symbolen med en stjärna.
För att ändra namnet eller för att lägga till en egen länk – välj ”Inställningar” och därefter
”Mina favoriter”.

För att ändra texten välj

Med ovanstående funktion kan du lägga till och ta bort favoriter (genvägar) och ändra på
dess titel (namn som presenteras) på startsidan på ditt abonnemang.
Och resultatet på startsidan är;
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3.3 Mina laglistor
En användare kan ha fem laglistor med vardera upp till 200 lagar, förordningar, föreskrifter
och annan information. Varje användare har initialt en laglista ”Min laglista” för att lätt kunna
komma igång. För mer information om ”Mina Laglistor” se under Bevakning (laglistor).
När en lag ändras i en laglista skickas ett mejl till användaren. När man loggar in kan man på
startsida se att en eller flera lagar har förändrats. Det står med rött ”Kvittera ändringar”.

När den röda texten ”Kvittera ändringar” visas, har en eller flera författningar ändrats i
laglistorna. Klicka på ”Kvittera ändringar” eller ”Gå till översikt” för mer information.

Klicka på ”Visa” och endast de författningar som är ändrade visas. När alla lagarna är
kvitterade visa laglistan i sin helhet.
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En laglista kan visas på olika sätt.

Lista alla - visar laglistan i sin helhet
Lista kvitteringar - visar alla lagar som är ändrade men inte kvitterade
Översikt - visar information om dokumenten per grupp
- Antal dokument i grupp
- Senast ändrat innehåll
- Antal dokument att kvittera
- Antal kopplade dokument
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3.4 Användarstatus
En användare kan vara inloggad som Abonnent, Anonym, Identifierad användare
eller Kontoadministratör.

När du är inloggat som abonnent och har tillgång till alla funktioner
som ditt abonnemang omfattas av.

När du har tillgång till Rättsnätet via företagets intranät (anonym).
Du kan se och söka information men kan inte uppdatera laglistor.

När du har identifierat dig och loggat in som identifierad användare.
Du kan se och söka information samt uppdatera dina egna laglistor.

När du loggat in som kontoadministratör på ett större abonnemang.
Du kan administrera hela abonnemanget.

3.5 Senaste SFS-ändringar
Denna information finns även under Regelsamling.
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4 Regelsamling

Regelsamling är ett samlingsnamn för lagar, förordningar, förarbeten, rättsfall,
myndighetsföreskrifter, kommunala föreskrifter och Europarätten.
Placera pekaren på ”Regelsamling” och välj något av alternativen som visas.

4.1 Svensk lagstiftning
Lagboken är tillgänglig för alla som besöker www.notisum.se och läses av 14 000 besökare
vardagar. Den fria lagboken visar lagen samt [Fakta & Historik] medan lagboken som
abonnenter har tillgång innehåller all information som beskrivs på nästföljande sidor.
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4.1.1 Lagar och förordningar
Det finns olika register och sätt att hitta lagar och förordningar förutom fritextsökningen.

4.1.2 Länka till Rättsnätet
Lagar och förordningar är dynamiska dokument som ibland ändras och då förs ändringarna in
i den elektroniska versionen av lagen/förordningen (konsoliderad författning). Om du vill ha
en uppdaterad aktuell version av en lag/förordning ska du länka enligt instruktionerna nedan.
Användningen av Rättsnätet på detta sätt är helt fritt och ni behöver inte meddela Notisum att
en länkning har gjorts. Många myndigheter har valt att på detta sätt lägga länkar till Notisum
för att vara säkra på lagtexterna är uppdaterade och att länken aldrig ändras. Vi har haft
samma länkadresser till enskilda lagar/förordningar sedan 1996.
Exempel: En länk till Yrkestrafiklagen (1998:490).
Skriv länken så här: http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980490.htm
Filnamnet bygger på SFS-numret och är alltid åtta tecken långt. Det består av årtal och
fyra tecken som normalt är löpnummer med nollor som utfyllnad upp till åtta tecken.
Det går också bra att länka direkt till enskilda kapitel och paragrafer i Rättsnätet.
Man lägger då till ett "#", "K" och kapitelnummer samt "P" och paragrafnummer.
Exempel i ovan nämnda lag:
Kapitel 5: http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980490.HTM#K5
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- 4.1.1.1 Information om en lag
Välj en lag/förordning t ex Avfallsförordningen SFS 2011:927
Under rubriken finns det ett antal valmöjligheter för att få mer information om förordningen.
Till höger om rubriken finns information om källa samt när lagen/förordningen är utfärdad.

- 4.1.1.2 [Fakta & Historik]
Här finns information om den aktuella lagen/förordningen.
Samtliga ändringar finns med i kronologisk ordning.
Underliggande PDF-dokument är länkade från och med 1998.

- 4.1.1.3 [Visa/dölj innehållsförteckning]

En möjlighet att snabbt att förflytta sig till aktuellt kapitel.
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- 4.1.1.4 [Referenser]
Välj [Referenser] för att se författningar, förarbeten och rättsfall som har en relation till den
aktuella lagen/förordningen. Detta är en användbar funktion när man ska lägga upp en laglista
och söker författningar som kanske också borde bevakas eller när man vill hitta propositioner
som ligger till grund för lagen.
Är den aktuella lagen en ”miljölag” och användaren har ett Rättsnätet+ Miljö abonnemang,
visas även en förklarande text till lagen. Klicka på den blå kursiva texten för att se hela
förklaringen.

Längre ned i listan visas även;
Referenser till EG-rätten (Celexnummer)
Referenser till Propositioner
Referenser till Riksdagens skrivelser
Referenser till Miljööverdomstolens avgöranden
Referenser till Rättsfallsnotiser från Regeringsrätten
Två nya valmöjligheter visas även under rubriken;
[Fakta & Historik] och [Rixlex källtext]
Välj [Lydelse] för att komma tillbaka till lagtexten.
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- 4.1.1.5 [Nyheter]
Finns det en Nyhet eller en Miljönotis som är relaterad till den aktuella lagen/förordningen
visas den/de här.

- 4.1.1.6 [Äldre lagtext]
Ibland kan det vara av intresse att se hur lagen/förordningen såg ut vid en bestämd tidpunkt.
Lagarna sparas därför årligen för att möjliggöra detta.

- 4.1.1.7 [Visa/dölj detaljer]
Genom att välja detta alternativ visas Rättsfall och Ändringar i lagtexten. Vill en användare ha
denna funktion alltid aktiv, finns det ett alternativ under ”Mina Inställningar”.

Glöm inte att ”spara” ändringen.

Dokumentation Rättsnätet

2014/01/09

17

Rättsfallen och Ändringar finns länkade i lagtexten omslutna av blå boxar, se nedan.

- 4.1.1.8 [Visa/dölj detaljer]
För att stänga av funktionen.
- 4.1.1.9 Lägg till i laglista

Varje användare kan ha fem laglistor med vardera 200 dokument för att snabbt hitta
författningar, men också för att automatiskt bevaka lagändringar. När en författning
ändras blir den rödmarkerad i laglistan och ett mejl skickas till användaren.
Klicka på + till höger om lagen för att lägga till i laglistan.

För mer information – se under kapitel 6.
- 4.1.1.10 Skriv ut

En utskriftsfunktion för att skriva ut lagen/förordningen.
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- 4.1.1.11 Rixlex källtext
En länk till Regeringskansliets rättsdatabaser varifrån lagen/förordningen är hämtad.
4.1.2 Ändringar i lagboken
En översikt av vilka SFS (lagar och förordningar) som är grundförfattningar och vilka
som är ändringar.

Välj ett årtal för att komma till nedanstående valmöjlighet.

Längre ned i listan finns detaljerad information om författningarna.
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4.1.3 Senaste SFS
Vilka är de senast ändrade lagarna och förordningarna?
Valmöjlighet - period.

4.1.4 Upphävda SFS
Vilka är de senast upphävda lagarna och förordningarna?
Valmöjlighet – period.

4.1.5 Ikraftträdanden
Vilka är de lagar/förordningar som kommer att träda i kraft?
Valmöjlighet – period.

4.2 Europalagstiftning
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4.2.1 Förordningar
Här finns samtliga förordningar från 1958 till dagens datum.

Om man väljer en av förordningarna
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4.2.2 Direktiv
Här finns samtliga direktiv från 1958 fram till dagens datum.

Om man väljer ett av direktiven
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4.2.3 Alla rättsakter

4.2.4 Källförteckning EU-rätt
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4.3 Förarbeten Regering

4.3.1 Propositioner
Propositioner är förslag från regeringen till riksdagen om t ex en ny lag.
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4.4 Förarbeten Riksdagen

Länkar till Riksdagens sidor.

4.5 Rättsfall

4.5.1 Högsta domstolen
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4.5.2 Hovrätterna

4.5.3 Högsta Förvaltningsdomstolen

4.5.4 Kammarrätterna

4.5.5 Skatterättsnämnden

4.5.6 Arbetsdomstolen

4.5.7 Marknadsdomstolen
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4.5.8 Mark- och miljööverdomstolen

4.5.9 Migrationsdomstolen

4.5.10 Justitieombudsmannen

4.5.11 Justitiekanslern

4.5.12 EG-domstolen
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4.6 Myndigheter

4.6.1 Statliga myndigheter

För att lägga till en myndighetsföreskrift i laglista;
Välj ”Bevakade dokument”
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4.6.2 Länsstyrelser

Välj aktuell Länsstyrelse för att komma till författningar & blanketter.

4.6.3 Kommuner
Välj aktuell kommun för att komma till kommunens bevakade föreskrifter.

Välj ”bevakade dokument” för att hitta kommunala föreskrifter.
Klicka på pilen till höger för att lägga till föreskriften i en laglista.

4.7 Handböcker m.m.
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5 Ämnesfokus

Välj ett område för att hitta samlad juridisk information.
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Välj mellan;
- Regelsamling (en samlad bild)
- Senaste 30 ändringarna (för att inte missa någon ändring)
- Senaste 90 / 180 dagarna (för att inte missa någon ändring)
- Ikraftträdanden (för att ligga steget före …)
- Upphävda dokument
- Nyheter
Under ”Regelsamling” finns;
- Genvägar till de viktigaste författningarna i lagboken
- Lagar och förordningar (SFS)
- Myndighetsförfattningar
- Övrigt myndighetsmaterial
- Europarätt

Under Lagar och förordningar finnas samtliga lagar och förordningar inom valt ämnesfokus.
Samtliga lagar och förordningar inom Miljö och Arbetsmiljö är kommenterade.

Under Myndighetsföreskrifter finns alla myndigheter som har en koppling till aktuellt
Ämnesfokus. Finns inte den aktuella myndigheten här – titta under ett annat Ämnesfokus
eller under Regelsamling och Myndigheter.

Under Europarätt och Övrigt myndighetsmaterial återfinns valda dokument.

Nyheter uppdateras kontinuerligt.

Miljö

Dokumentation Rättsnätet

2014/01/09

31

6 Bevakning (laglistor)
Bevakning är en de stora fördelarna med Rättsnätet. Hur ska man veta att en lag, förordning,
föreskrift eller EU-förordning/direktiv är uppdaterad? Ett sätt är att själv regelbundet bevaka
samtliga källor. Detta är tidskrävande och det är lätt att missa en viktig förändring. Med
Rättsnätet kan man automatisk bevaka alla författningar som är viktiga för verksamheten.

6.1 Laglistor
Med hjälp av laglistor kan en användare samla de författningar som man snabbt vill kunna
hitta. Lagarna i en laglista är alltid uppdaterad. Om en lag ändras blir den rödmarkerad och ett
mejl skickas till användare för att uppmärksamma henne/honom att en ändring skett.
Är ditt företag ISO 14001-certifierat underlättar Rättsnätet+ Miljö ditt arbete!
Dokument som kan sparas i en laglista är:
Lagar och förordningar
Myndighetsföreskrifter
Kommunala föreskrifter
Europarätten
Rättsfall (ingen bevakning)
Förarbeten (ingen bevakning)
6.1.1 Skapa ny laglista
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Varje abonnent har en ”tom” laglista att utgå ifrån som heter ”Min laglista”. I denna lista
kan du lägga in lagar. Du kan även ändra namn på laglistan under ”Anpassa denna lista”.
Det finns tre sätt att skapa en ny laglista;
1. En ny tom laglista
2. Utgå från en standardlista (ta en kopia eller en kopplad kopia)
3. Utgå från en egen laglista (ta en kopia eller en kopplad kopia)
Välj ”Bevakning” och ” Laglistor” och ”Skapa Ny Laglista”

Det finns ett antal standardlistor att utgå ifrån. Det kan vara lättare att utgå från en
standardlista och ta bort lagar som inte är relevanta, än att börja från en tom laglista.
Du kan även kopiera en av dina befintliga laglistor.
Om du vill att din egen laglista ska vara kopplad till den laglista du har valt ska du ange att
listan ska vara kopplad. Då kommer nya lagar även inkluderas i din kopplade lista.
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6.1.2 Anpassa denna lista
Här kan du välja mellan inställningar och kolumntitlar.
Välj `Anpassa denna lista´ för inställningar av denna lista.

Här kan du välja vilken listvy som ska användas (Visa hela listan, Visa endast kvitteringar
eller Visa en översikt per grupp av dokument).
Bevaka lista – mejl skickas till administratören samt till de som finns angiva under
”Mottagare av förändringsmejl”.
Använd utökad kopplingsfunktionalitet visas endast om abonnemanget tillåter att man kan
skapa egna kopplade laglistor.
Tillåt borttagning av dokument som finns i kopplade underlistor.
Välj kolumntitlar om du vill ändra namnet på någon av kolumnerna.
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6.1.3 Anpassa denna vy
Här kan du ändra grundinställningar och utskriftsinställningar
Här kan du bestämma vilken sortering listan ska ha när du öppnar den. Listan kan sorteras
efter Dokumentnamn eller Beteckning i stigande eller fallande ordning. När du har öppnat
listan kan du ändra sorteringen.
Du kan även ange hur breda kolumner ska vara när listan visas på bildskärmen. Den kolumn
som innehåller mest information sätter du till 0. Detta innebär att denna kolumn får allt
utrymme som återstår räknat från 100% när de andra kolumner är borträknade.

6.1.4 Skriv ut
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6.1.5 Ändra listan

För att markera samtliga lagar i en lista. Klickar man en gång till avmarkeras samtliga lagar.
Kopiera en eller flera lagar - markera vilka och välj Kopiera.
Ta bort en eller flera lagar - markera vilka och välj Ta bort.
Lägg till nytt - för att söka lagar och lägga till dem i listan. Du kan även söka lagar via
Regelsamling eller Ämnesfokus och klicka på + för att lägga till dem i laglistan.
Uppdatera - för att uppdatera en kopplad laglista. Varje natt uppdateras listan automatiskt.
Öppna/Stäng grupper - för att visa hela listan eller översikt.
6.1.6 Lägg till nytt
Via denna funktion kan man söka och lägga till lagar och regler som finns i Rättsnätet.
Det går även att lägga till Egna information som text eller länkar till dokument/filer
eller till en internetsida.
Andra sätt att hitta dokument att lägga in i laglistan kan vara via;
Regelsamling (välj aktuellt dokument och sedan ”Lägg till i laglista)
Ämnesfokus (välj aktuellt dokument och sedan ”Lägg till i laglista)
Sökfunktion (välj aktuellt dokument och sedan ”Lägg till i laglista)

Lägga till en länk till eget dokument på egen server. Endast länken lagras hos Notisum.
För att komma åt det aktuella dokumentet måste man vara inloggad på det nätverk där
dokumentet finns.
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6.1.7 Symbolerna till vänster om varje lag
Det finns ett antal funktioner som man kan utföra för dokumenten i laglistan.

Markera dokument - om man vill kopiera eller ta bort ett dokument.
Ändra dokument - för att lägga in text i kolumnerna.
Granska ändringar - för att de senaste ändringar. När en lag ändras i laglistan blir den
rödmarkerad. Med funktionen granska ändringar kan man se ändringarna i kronologisk
ordning.

Inställningar
Här kan man välja mellan Egna inställningar och Noteringar och länkar
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Noteringar och länkar

Finns det en notering visas ett blått utropstecken i listan.
Vill man visa länken som en egen kolumn – lägg till kolumnen ”Länkar” till listan.

Referenser - för att se andra dokument som är relaterade till detta dokument.
Sortera efter datum - listar listan i fallande eller stigande ordningen utifrån när
dokumenten lagts till i listan.
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6.2 Ändrade regler
Välj vilken laglista och därefter period.

6.3 Upphävda regler
Upphävda författningar i mina laglistor.

6.4 Ikraftträdande regler
Författningar i mina laglistor som kommer att ändras.
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7 Avancerade funktioner
Dessa funktioner kan bara användas av Företagsabonnemang från nivå 3 och högre.

7.1 Kopplade laglistor
Med denna funktion kan man lägga upp en huvudlaglista och till denna lista koppla en eller
flera underlistor. Varje natt uppdateras underlistorna (innehållet synkroniseras med
huvudlistan).
Denna funktion riktar sig till företag/organisationer som vill ha en samlad huvudlista med
alla gemensamma lagar och utifrån denna lista skapa laglistor som är en delmängd av
huvudlistan t.ex. listor för avdelningar eller orter.
Om informationen i en kolumn som tillhör huvudlistan ändras kommer innehåller i motsvarande kolumner i kopplade underlistor ändras kommande dag. För att uppdatera en
underlista direkt kan man öppna den och välja ”uppdatera”.
Lägger man till lagar i huvudlistan kommer dessa även läggas till i underlistan.
Administratören av underlistan kan välja om lagen ska läggas till i underlistan.
Man kan i huvudlistan bestämma om kopplade lagar ska gå att ta bort eller ej.
Tar man bort en lag i huvudlistan kommer den att rödmarkeras i underlistan.
Man kan lägga till egna dokument som endast finns i underlistan.
Man kan lägga till egna kolumner som endast syns i underlistan.
För mer information - kontakta Notisum – 08-622 14 10.
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7.2 Identifierade användare
För att kunna lägga till Identifierade användare måste den funktion vara aktiverad.
Kontakta Notisum 08-622 14 10 för att få hjälp att komma i gång.
För att använda funktionerna Visa begränsad lista, Kvittensfunktionen och Enkätfunktionen
måste man lägga upp Identifierade användare. Man kan dela in Identifierade användare i
grupper (ledningsgruppen, avdelning xxx, funktion yyy) för att enklare kunna utföra de
avancerade funktionerna.
För att lägga till och ändra Identifierade användare och grupper välj ”Inställningar” och
därefter ”Identifierade användare”.

7.3 Visa begränsad lista
I huvudlistan kan man ange vilka Identifierade användare/Grupper som ska se olika delar av
laglistan. Om denna funktion är aktiverad kan man för varje dokument i laglistan ange vilka
Identifierade användare som ska få läsrättighet till dokumentet.
När en Identifierad användare loggar in får han/hon endast läsrättighet till en delmängd av
listan. Kontakta Notisum 08-622 14 10 för att få hjälp att komma i gång.

7.4 Kvittensfunktionen
Administratören kan starta ett Kvittensflöde för att skicka ut en fråga eller kommentar till
Identifierade användare. När en Identifierad användare får ett Kvittensmejl och loggar in kan
han/hon se administratörens fråga/kommentar och när den Identifierade användare har skickat
sitt svar lagras denna information i laglistan.
Kvittensfunktionen kan användas för att följa upp lagefterlevnad eller meddela valda
Identifierade användare om ändringar när man vill ha kvittens att budskapet har nått fram.
Kontakta Notisum 08-622 14 10 för att komma igång med kvittensfunktionen.
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8. Enkät kopplad till laglistan
Dessa funktioner kan bara användas av Företagsabonnemang från nivå 4 och högre.
Med denna funktion kan du skapa en enkät som är kopplad direkt till din laglista.
1.
2.
3.
4.

Först skapar du en enkät med olika frågor till valda delar av din laglista.
Välj vilka Identifierade användare som ska få enkäten.
Ett mejl skickas till de valda Identifierade användarna.
När mottagaren öppnar mejlet loggas han/hon automatisk i laglistan och kan se
frågorna, laglistan och även se den aktuella lagen. När frågorna är besvarade och
enkäten är Skickad avslutas den automatiska inloggningen.
5. Samtliga svar samlas i en Excel-fil som kan struktureras på olika sätt.
6. Samma enkät kan användas till kommande års uppföljning.
Enkäten kan användas för att följa upp lagefterlevnad inom en större organisation.
Enkäten passar även CSR-frågor. Ett företag kan skapa en laglista med lagstiftning som
samtliga leverantör ska uppfylla. Till denna laglista kan företaget lägga till frågor och i
nästa steg skicka ut enkät till sina leverantörer.
Kontakta Notisum 08-622 14 10 för att komma igång med enkäten.
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9 Sök

Till höger sparas mina sökningar.

9.1 Mina 10 vanligaste sökningar
Om man senare vill göra om sökningen

Håll markören över aktuell sökning för att se hur den genomfördes.

9.2 Ta bort sparade sökningar
Välj ”Inställningar” och därefter ”Mina sökningar”
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10 Inställningar

10.1 Mina inställningar

10.2 Laglistor

Om du har problem med att öppna PDF-utskriften – kryssa i ”Öppna automatiskt”

10.3 Mina favoriter
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10.4 Mina sökningar

10.5 Identifierade användare
Denna funktion visas endast om abonnemanget är inställt för Identifierade användare.
Identifierade användare visas endast om man är inloggad som administratör.

10.6 Grupper
Denna funktion visas endast om abonnemanget är inställt för Identifierade användare.
För att dela in Identifierade användare i grupper.
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11 Hjälp

11.1 Manual (PDF)
Den här manualen.

11.2 Om cookies

10.3 Om Notisum
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11.4 Om Rättsnätet

11.5 Kontakta oss
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