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Administrera behörigheter
När en person ansöker om behörighet vid din organisation så skickas ett mejl till dig som är
behörighetsadministratör. Din organisation avgör om ansökan ska godkännas och vilken behörighet
personen ska ha hos er. (För en beskrivning av behörigheterna se Handledning för registrering av
lämningsinformation i Fornreg som du hittar på Fornregs hemsida på raa.se.) Som
behörighetsadministratör tilldelar du en eller flera behörigheter till den sökande, du kan ändra dessa
i efterhand och du kan även förlänga eller förkorta giltighetstiden för dem.
Organisationen ansvarar för att de som får behörighet till Fornreg har den utbildning och kompetens
som krävs för just den rollen.
Gå in på Riksantikvarieämbetets webb och sök upp sidan Behörigheter i Fornreg.
Klicka på Administrera behörigheter.

Administrationsvyn
I behörighetsmenyn kan du se (1) Inkomna obehandlade ansökningar; (2) Personer med aktiva
behörigheter; (4) Nekade ansökningar. Aktiva behörigheter är grupperad efter typ, så notera att
samma person kan förekomma på flera ställen (3a-c). På detta sätt får du snabbt en överblick och
behöver inte öppna varje enskild personkort för att se dennes behörigheter. I administrationsvyn ser
du även giltighetstiden för varje behörighet (5) och får en varning om giltighetstiden snart kommer
att gå ut (6).

Behandla ansökan
Öppna en obehandlad ansökan. Du kan se den sökandes kontaktuppgifter samt om det finns ett
meddelande från den sökande.

Bocka för vilken eller vilka roller personen ska ha inom din organisation och ange giltighetstiden för
behörigheterna. Du kan som mest ge behörighet i 12 månader.
I detta fall väljer vi rollen uppdragsregistrerare. Du kan alltid ändra och lägga till vilka behörigheter
personen ska ha i efterhand.
Klicka Spara, då kommer du tillbaka till administratörsvyn.
Om en sökande redan har en aktiv behörighet vid organisationen så kan du inte tilldela fler
behörigheter i detta läge – det gör du istället genom att öppna personkortet under Aktiva
behörigheter och bocka för ett till alternativ (se nedan). Ta därför bort ansökan i det fallet.
Dina medarbetare behöver alltså inte göra nya ansökningar via Riksantikvarieämbetets webb för att
få en ny typ av behörighetsroll vid din organisation. Ansökan gäller för att få behörighet vid
organisationen. Därefter är det upp till organisationen att tilldela och ta bort olika sorters
behörigheter. Så länge som personen har en aktiv behörighetsroll så krävs därför inga fler
ansökningar, det hanteras genom intern kommunikation inom organisationen.

Administrera aktiva behörigheter
Klicka på en aktiv behörighet för att öppna personkortet. Du kan nu ändra giltighetstiden till ett
tidigare eller senare datum, genom att klicka på datumsymbolen.
Du kan även välja att ge personen fler behörigheter, som lämningsregistrerare och
behörighetsadministratör, alternativt ta bort dessa. Bocka i respektive ur rutan invid
behörighetsrollen.
Klicka på Spara.

Om du vill ta bort samtliga behörigheter manuellt bockar du ur alla rutor.
Eftersom det medför att personen försvinner ur listan och måste ansöka igen så får du en varning
innan det genomförs.
Som behörighetsadministratör kan du inte ta bort din egen behörighet till rollen som administratör.
Tilldela först någon annan person rollen som behörighetsadministratör. Sedan kan den personen ta
bort dig.

