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Dokumentsidan 
 

 
 

Den andra fliken i menyn heter ”Dokument”. Här finner du de dokument (t.ex. rutiner, 

skyddsronder och riskbedömningar) som finns och används inom kommunen.  

 

Som grundinställning visas de dokument som berör just din verksamhet. Under rullisten till 

vänster, ”Dokumentlista”, kan du även välja att visa samtliga dokument inom hela kommunen 

(”Alla dokument”) eller endast de dokument som du själv har markerat som favoriter (”Mina 

favoriter”). Du kan också filtrera ut dokument baserat på deras dokumentkategori genom att i 

rullisterna välja huvudområde och delområde, eller genom att söka direkt efter dokumentet i 

fritextfältet till höger. Sökningen görs på ord/delar av ord i dokumentets titel eller i den korta 

beskrivningen. 

 

Dokumenten är sorterade i kolumnerna titel, en kort beskrivning av innehållet, datum för 

senaste ändringen, huvud- och delområde samt den lagstiftning som dokumenten bygger på 

(relaterade lagar).  Genom att klicka på ”Tidigare utgåva” kan du se och jämföra det 

aktuella dokumentet med en utgåva tillbaka i tiden. 

 

Varje dokument som berörs av lagstiftning är direkt kopplat till de aktuella 

författningskraven. Genom att klicka på länken ”Relaterade lagar” lotsas du direkt vidare till 

verktyget ”Lagportalen”, där du både finner direktlänkar till lagstiftningen samt korta 

sammanfattningar av vad författningen betyder för just din verksamhet. Läs mer om detta i en 

separat manual (”Lagportalen”). 

 

Favoriter 

Kanske finns det några dokument som du använder oftare än andra, eller sådana som du 

snabbt vill få tag i? Genom att bocka för dessa dokument i kolumnen ”Favorit” och sedan 

klicka på ”Spara favoriter” längst ned på sidan, kan du sedan enkelt filtrera fram dessa vid 

dina senare besök i Verktygslådan SMART. Filtreringen görs i rullisten ”Dokumentlista” 

längst upp till vänster, välj ”Mina favoriter”. 

Att öppna, läsa och fylla i ett dokument 

Dokumentets innehåll får du upp genom att klicka på dokumentnamnet. För att komma 

tillbaka till dokumentlistan igen klickar du på ”Tillbaka” uppe i vänstra hörnet. 

 

Via utskriftssymbolen uppe till höger i den övre menyraden eller knapparna längst ned på 

sidan (”Skriv ut” respektive ”Spara som PDF”), kan dokumentet skrivas ut direkt eller sparas 

som en PDF-fil. 



  2013-09-12 

Aptor AB | Hammarby Fabriksväg 29-31 | 120 30 STOCKHOLM 
Tel: 08-410 079 91 |Fax: 08-605 81 20 | kundservice@aptor.se | www.aptor.se 

 

Rutiner 

Rutiner består av instruerande text, vilka kan vara av kortare eller längre karaktär. Genom att 

bocka för ”Jag har läst och tagit del av detta dokument…” längst ned på sidan och sedan 

klicka på ”Skapa rapport” registrerar systemet att du har läst dokumentet och både du och 

dina chefer kan härefter hämta upp information om detta under fliken ”Rapport”, i den övre 

menyraden. 

 

Skyddsronder och riskbedömningar 

Dokument i form av skyddsronder eller riskbedömningar består av frågor och påståenden som 

ska besvaras i syfte att identifiera problem och risker i verksamheten.  

Dessa typer av dokument innehåller förifylld information om din enhet/grupp, datum samt ditt 

namn. Det finns även möjlighet att manuellt skriva in namnen på eventuella övriga deltagare. 

 

Som utförare kan du svara på frågorna i skyddsronden/riskbedömningen samt fylla i eventuell 

åtgärd och deadline. Som enhetschef kan du (antingen i detta läge eller senare, under fliken 

”Aktivitet”), bestämma vem som ska utföra eventuella åtgärder. Du som chef är alltid 

ansvarig för åtgärden.  

När en skyddsrond eller riskbedömning är ifylld och klar klickar du på ”Skapa rapport”, 

längst ned på sidan, varvid den ifyllda informationen sparas i en rapport som kan hämtas upp 

på sidan ”Rapport”.  


