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Aktivitet 

 
 

Under fliken ”Aktivitet” återfinner du, beroende på behörighet, de aktiviteter som du eller 

andra inom verksamheten ska genomföra. Här finns även information om målen för 

riskarbetet, när de ska vara uppnådda samt vilka resurser som behövs för att nå dit. 

 

Nedan ges en beskrivning av hur aktivitetsfliken ser ut för olika typer av behörigheter. 

 

Årsplan – Utförare  

Under fliken ”Aktivitet” återfinner du de aktiviteter som du har blivit tilldelad att utföra inom 

de tre olika riskområdena (säkerhet, arbetsmiljö, miljö). Riskerna är ordnade i 

storleksordning, d.v.s. från höga till låga. En aktivitet kan innebära att genomföra en 

skyddsrond, läsa en rutin eller utföra någon annan specifik uppgift i syfte att komma tillrätta 

med riskerna i verksamheten. 

Dokumenten/aktiviteterna klickar du upp och genomför direkt härifrån, varvid informationen 

kommer att sparas i systemet. Du ser även vem som är huvudansvarig samt när aktiviteten 

senast ska vara genomförd.  

 

När du har genomfört din aktivitet (t.e.x. läst en rutin eller fyllt i en skyddsrond) kommer 

systemet automatiskt att registrera informationen, varvid en grön bock dyker upp invid den 

aktivitet som skulle utföras. Du kan även välja att manuellt klicka i rutan ”Genomförd”, för 

sådana aktiviteter som inte kan registreras på annat sätt (t.ex. manuellt tillagda uppgifter 

såsom exempelvis att byta ut en lampa eller ta kontakt med en låsfirma). Glöm inte att spara 

informationen. Den som är huvudansvarig kommer automatiskt att få information om när en 

aktivitet är genomförd samt utfallet av denna. 

  

 

Det kommer också att skapas en rapport med utfallet från den utförda aktiviteten, vilken kan 

hämtas upp under sidan ”Rapport” (se separat manual för detta). 

 

När deadline för att genomföra en aktivitet närmar sig kommer en utförare att få ett mail som 

påminner om att denne har uppgifter att utföra i SMART. Utföraren kommer också att få ett 

mail när deadline för en aktivitet har passerats.  
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Årsplan – Enhetschef  

Under ”Aktivitet” får du som chef en överblick över de mål och åtgärder som är ett resultat av 

den årliga utredningen, vilka aktiviteter som har blivit utdelade till medarbetarna samt 

statusen för det pågående arbetet.  

 

Riskerna är ordnade i storleksordning, d.v.s. från höga till låga. I detta steg har du fortfarande 

möjlighet att ändra deadline för målet samt resurserna som krävs för att nå målet. 

Under ”Status” kan du också fylla i minnesanteckningar för hur uppföljningen av målet har 

gått samt stänga målet då det är uppfyllt. 

Ändringar i det övre fältet sparas genom att klicka på knappen ”Spara” en bit ner till höger i 

sektionen (se nedan). 

 

 
 

Du kan enkelt se vem som har blivit tilldelad en aktivitet samt när aktiviteten senast ska vara 

genomförd. Som chef har du också möjlighet att ändra utförare och deadline genom att klicka 

på ”Ändra” till höger om aktiviteten (glöm inte att klicka på ”Spara” då du är klar med 

ändringarna). 

Medarbetare som har blivit tilldelade en aktivitet, exempelvis en skyddsrond, har möjlighet 

att, när de väl genomför skyddsronden, fylla i ytterligare aktiviteter som ska genomföras. 

Dessa återfinns då under den ursprungliga aktiviteten. I exemplet nedan har alltså Karin 

genomfört riskbedömningen för egendomsskydd, varvid en identifierad åtgärd är att hålla 

upprätta rutin för tillsyn och skötsel av belysning, dörrar och larm. Observera att aktiviteten 

måste tilldelas en deadline för att den ska dyka upp på aktivitetssidan! 

Riskbedömningen markeras som genomförd med en grön bock, medan den genererade 

åtgärden återfinns som en ny aktivitet inunder.  
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Denna aktivitet kommer per default att tilldelas dig som chef, men du kan enkelt ändra 

utförare och deadline genom att klicka på ”Ändra” och sedan ”Spara”. 

 

När någon av dina medarbetare har genomfört en aktivitet som de har blivit tilldelade (t.ex. 

läst en rutin eller fyllt i en skyddsrond) kommer detta automatiskt att registreras, varvid en 

grön bock dyker upp invid den aktivitet som skulle utföras. Resultatet av dessa genomförda 

aktiviteter kan du plocka upp på sidan ”Rapport”, högst upp i menyraden (se separat manual 

för detta).   

En utförare kan även manuellt klicka i rutan ”Genomförd”, för sådana aktiviteter som inte kan 

registreras på annat sätt (t.ex. manuellt tillagda uppgifter som ska genomföras, såsom 

exempelvis att byta ut en lampa eller ta kontakt med en låsfirma). 

 

Ingen åtgärd 

Du som chef har även möjlighet att bocka i rutan ”Ingen åtgärd”. Detta kommando kan 

användas då ni t.ex. upptäcker att aktiviteten inte behöver utföras eller då en liknande aktivitet 

redan har genomförts på något annat sätt i verksamheten. Glöm inte att klicka på ”Spara”. 

 

Egna aktiviteter 

Aktiviteter som du själv ska genomföra är understrukna. Det kan t.ex. handla om att 

genomföra en skyddsrond, läsa en rutin eller utföra någon annan specifik uppgift i syfte att 

komma tillrätta med riskerna i verksamheten. Du kan enkelt plocka upp dessa och genomföra 

dem direkt genom att klicka på aktiviteten. Genom att svara på de frågor eller uppgifter som 

ställs i dokumentet, eller genom att klicka i att du har läst en viss rutin, kommer även dina 

genomförda aktiviteter att registreras i systemet när du i dokumentets nedre del klickar på 

”Skapa rapport”. 


