
Som prenumerant på den webbaserade lag  be
vakningstjänsten Lagportalen får ni möjlighet att 
ta del av lagstiftning och uppdateringar inom 
 önskade områden som miljö, arbetsmiljö, kvalitet 
och säker het – allt från svenska lagar, för ordningar 
och myndig hetsföreskrifter till EUförordningar. 
 Syftet med Lagportalen är att ni på ett enkelt sätt 
ska få en tydlig kännedom om de  lagar och krav 
som berör er verksamhet och vilka ändringar som 
sker i lag stiftningen. Vi kopplar era  processer och 
 aspekter mot respektive lagar och det är alltid lätt 
att  navigera med hjälp av  filtrerings,  sorterings 
och sökfunktioner.

ALLTID UPPDATERAD
I Lagportalen skapar vi den lagförteckning som 
ni  behöver och be vakar där efter de förändringar 
som sker.  Uppdateringar sker varje månad. Genom 
epost utskick får  berörda med arbetare i organisatio
nen kännedom om förändringar i lag förteckningen 
och har också möjlighet att  kvittera att man har  tagit 
del av ändringarna direkt i verktyget.

VERKTYG FÖR LAGEFTERLEVNAD
För att  kunna visa att författningarna i er Lag portal 
följs finns även ett verktyg för att dokumentera lag  
efter levnads kontroll. Checklistor finns för miljö 
och arbetsmiljöförfattningarna med möjlig het att 
 an passa listorna eller skapa helt egna. 

Lagportalen ger er även möjlighet att skapa 
en egen lista över andra krav än  lagstiftningen, till 
 exempel branschrekommendationer  eller  standarder 
som ni själva sedan hanterar och bevakar. Även i 
denna funktion finns möjlighet att koppla till tillämp
ningsansvarig, processer och aspekter.

Lagportalen är en kraftfull  
men enkel och användarvänlig  

lagbevaknings  tjänst med  
bevakning  av de  författningar 

som berör er verksamhet, som 
exempelvis  miljö- och  

arbets miljölagar. 

§

LAGPORTALEN – ENKEL OCH  
KRAFTFULL LAGBEVAKNING
Lagportalen är en kraftfull men enkel och användarvänlig lagbevakningstjänst med bevakning av 
de författningar som berör er verksamhet, som exempelvis miljö- och arbets miljölagar. Lagportalen 
är an passad till organisationer som vill lägga mindre tid på uppdatering och bevakning, och istället 
fokusera på att sprida informationen internt och uppfylla lagstiftningen.



LAGPORTALEN SKAPAR MÖJLIGHET ATT: 

KVITTERINGS- 
FUNKTION
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OCH UPP- 
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SUPPORT  
FÖR FRÅGOR  
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LAGAR OCH  

ANVÄNDNING

 Via e-post ta del av lagändringar  
som berör just er

 Kvittera ändringar

 Dokumentera lagefterlevnads-
kontroller

 På egen hand lägga in och bevaka 
andra krav än lagstiftning så som 
bransch rekommendationer

 Koppla kraven till era egna processer 

 Koppla kraven till era egna aspekter 
(miljö, arbetsmiljö, säkerhet, kvalitet)

 Enkelt hitta bland för fattningarna med 
hjälp av  sök- och filtrerings funktioner

 Lägga in egna kommentarer och 
hänvisningar  

 Koppla PDF-dokument 

 Logga in i systemet via direktlänk, 
utan lösenord och användarnamn för 
medarbetarna

 Se statistik över hur Lagportalen 
används inom er organisation 

 Få support vid frågor om Lagportalen 
eller lagstiftning

Beställ Lagportalen direkt eller boka en gratis demonstration: kundservice@aptor.se    08-410 079 91

Aptor är ett konsultföretag inom verksamhetsutveckling. Vår affärsidé är att erbjuda företag och myndig
heter ett tydligt tjänsteutbud i samband med utveckling av deras verksamhetsprocesser. Tillsammans 
med våra kunder utvecklar vi produkter och tjänster som stödjer deras verksamhet. Utbudet består 
bland annat av ledningssystem, utbildning och ITstöd. Runt arbetet med ledningssystem erbjuder vi 
stödjande tjänster för att möjliggöra att effekterna blir så goda att de lever upp till kundernas förväntningar. 
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