
VERKTYGSLÅDAN SMART
FÖR ETT SYSTEMATISKT ARBETE INOM OMRÅDENA SÄKERHET, ARBETSMILJÖ, MILJÖ OCH KVALITET.

  Alltid uppdaterad efter aktuell lagstiftning.

  Hjälper till att följa lagkrav inom säkerhet,  
arbetsmiljö, miljö och kvalitet.

  Viktiga dokument, som checklistor och rutiner, är  
alltid samlade och tillgängliga i ett referensbibliotek.

  Tydlig uppgiftsfördelning med påminnelsefunktion.



FULL KONTROLL  
PÅ DEN SENASTE LAGSTIFTNINGEN 

Verktygslådan SMART innehåller ett komplett stöd (Lag-
portalen) för att säkerställa att organisationen alltid arbetar 
enligt aktuell lagstiftning (exempelvis Arbetsmiljöverkets 
författningssamling, AFS) och gällande standarder inom 
arbetsmiljö, kvalitet (exempelvis ISO-standarder), miljö 
och säkerhet.

Dokumenten i Verktygslådan SMART är direkt kopplade 
till Lagportalen. Här finns fördjupad information om de för-
fattningar som är relaterade till varje dokument. Dokumenten 
anpassas efter de krav som finns i din organisation och 
hjälper er att styra den dagliga verksamheten.

ENKELT OCH  
ÖVERSKÅDLIGT LEDNINGSSTÖD

Med Verktygslådan SMART får du som chef ett konkret 
webb -verktyg som ger dig:

 Tydlig överblick och statistik över riskerna inom  
din verksamhet

 Ett enklare sätt att genomföra riskbedömningar  
samt att planera och följa upp åtgärder,  enhetlig 
 dokumentation, rapportering och förenklad 
 administration

 Ett enhetligt arbetsflöde och en samsyn kring  
hantering av risker 

 Att-göra-listor för överblick över aktiviteter och  
å t gärder inom säkerhet, arbetsmiljö, miljö och kvalitet.

SYSTEMATISKT ARBETSSÄTT
Verktygslådan SMART skapar en grund för ett systematiskt 
och förebyggande riskarbete. Fördelarna är många: 

 Gemensam grundnivå för verksamheten

 Ökad tydlighet i organisationen

 Tillgodosedda krav på styrning och kontroll 

 Fokus på praktisk handling och resultat

 Måluppfyllelse och verktyg för ständiga förbättringar

 Minskade säkerhetsrisker

 Minskad miljöpåverkan

 Säkrare arbetsmiljö 

 Kvalitetssäkring av organisationens  tjänster

 Sänkta kostnader för bland annat försäkringspremier, 
sjukskrivningar, miljöskador och kvalitetsbrister.

REFERENSBIBLIOTEK
Verktygslådan SMART innehåller alla viktiga dokument i 
ett referensbibliotek som alltid är tillgängligt.

 Rutiner 

 Checklistor 

 Skyddsronder

 Riskbedömningar

KOMPLETT STÖD  
INOM ARBETSMILJÖ, KVALITET MILJÖ 

OCH SÄKERHET.

PLANERA  GENOMFÖRA  FÖLJA UPP  FÖRBÄTTRA 
Processen i Verktygslådan SMART bygger på den etablerade PDCA-cykeln,  

vilken står för Planera (Plan), Genomföra (Do), Följa upp (Check) och Förbättra (Act). 

STÖD OCH EFFEKTIVISERING AV  
ARBETET KRING ARBETSMILJÖ, KVALITET,  

MILJÖ OCH SÄKERHET
Alla organisationer omfattas av komplexa krav från lagstift-
ning , försäkringsbolag, medarbetare och andra  intressenter. 
 Administrationen är ofta omfattande och det finns ett stort 
behov av styrning och kontroll. 

Verktygslådan SMART är verktyget som på ett enkelt sätt 
underlättar arbetet i din organisation och tydliggör vad som 
ska göras, när det behöver göras och hur det ska göras.

ALLT SAMLAT PÅ EN  
PLATS OCH ALLTID TILLGÄNGLIGT

I Verktygslådan SMART samlas organisationens alla 
 rutiner, checklistor, skyddsronder och program för egen-
kontroll. Det vill säga allt som behövs för ett systematiskt 
arbete inom områdena arbetsmiljö, kvalitet, miljö och 
säkerhet. 
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Dokumenten kan både användas i det löpande arbetet 
under året, och snabbt plockas fram vid akuta situationer.

Verktyget är webbaserat och alltid tillgängligt samt är 
helt fristående från organisationens egen infrastruktur. 
Detta gör att Verktygslådan SMART är enkel att komma 
igång med.
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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 IT-stöd. Runt arbetet med ledningssystem erbjuder vi 
stödjande tjänster för att möjliggöra att effekterna blir så goda att de lever upp till kundernas förväntningar. 

APTOR AB  STRÖMFALLSVÄGEN 34  135 49 TYRESÖ  TELEFON: 08-410 079 91  WWW.APTOR.SE

ENKELT ATT INFÖRA VERKTYGSLÅDAN 
SMART I DIN ORGANISATION

PROCESSEN FÖR ATT INFÖRA OCH KONFIGURERA VERKTYGSLÅDAN  
SMART I ER  ORGANISATION DELAS IN I FÖLJANDE STEG:

SKAPA OCH UPPRÄTTA
Aptor skapar ert konto i Verktygs lådan  
SMART och lägger in er  organisation.  
Verktygslådan kan anpassas till att  

omfatta hela organisationen  
eller delar av den.

ANPASSNING
Vid behov kan dokumentationen  

i Verktygslådan SMART anpassas till  
organisationens övergripande  
rikt linjer och mot enheternas  

särskilda verksamheter.

UTBILDNING
Självklart stödjer Aptor er med  

implementering och  ut bildning inom  
Verktygs lådan SMART. Ni är även  välkomna  
att ta del av Aptors övriga  utbildnings utbud  
inkl.  webbutbildningar. Vid behov anpassar  
vi våra utbildningar efter  er verksamhet.
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Med Verktygslådan 
SMART ges en  

samlad bild över  
identifierade risker.  

Genom pedagogiska  
och tydliga diagram  

visas riskernas  
för delning mellan låg, 
medel och hög risk.

För mer information och demonstration av Verktygslådan SMART:kundservice@aptor.se    08- 410 079 91


