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Information gällande ändringsärenden i Verktygslådan SMART 
 

Vid behov av ändringar i Verktygslådan SMART – organisationsändringar och 

dokumentändringar – behöver vi konfigurera om i systemet. Vid denna typ av ”enklare” 

konfigurering och ändringar har vi ett lägre pris än Aptors ordinarie halv- och heldagsarvode. 

Ändringsärenden kostar 197,50 kr per påbörjad kvart.  

 

För att vi ska kunna genomföra ändringarna korrekt och effektivt önskar vi att våra särskilt 

framtagna blanketter fylls i. För att ändringsärenden ska kunna hanteras av Aptor behöver 

varje kommun utse en eller flera personer som blir auktoriserade beställare mot Aptor. Alla 

ändringar behöver godkännas av beställaren genom att denne antingen signerar 

ändringsblanketten eller vidarebefordrar ett mail med den ifyllda ändringsblanketten. Båda 

sätt ses som ett godkännande. Denna nya hantering är ett sätt för Aptor att säkerställa att 

ändringen är förankrad hos ansvarig beställare.  

 

Supportärenden (tekniska frågor eller handhavandefrågor) är kostnadsfritt och ingår i 

abonnemangen för Verktygslådan SMART. 

 

Nedan följer beskrivning av de olika blanketterna och när de ska användas. Samma 

information finns även på sista sidan på respektive blankett. 

 

 

DOKUMENTÄNDRING 

 

Använd blanketten när ni vill ändra något i ett dokument i Verktygslådan SMART. En 

blankett gäller för ett dokument, d.v.s. om ni vill ändra i flera dokument ber vi er att fylla i en 

ändringsblankett per dokument. Aptor granskar era önskemål mot lagkraven och återkommer 

om det skulle vara några motstridigheter, i annat fall ändrar vi enligt era önskemål. Aptor 

jobbar hårt för att ändringarna ska vara genomförda vid önskat slutdatum men kan inte 

garantera att så sker. Blanketten måste signeras av er auktoriserade beställare, SMART-

samordnaren känner till vem det är. 

 

 

BORTTAGNING/INAKTIVERING AV ENHET 

 

Använd blanketten när ni vill ta bort eller inaktivera en enhet, vilket innebär att enheten inte 

finns kvar i organisationsträdet. Om ni vill att redovisande dokument och årliga utredningar 

från enheten ska finnas kvar på rapportsidan kryssar ni i ”Inaktivera enhet” på blanketten. Om 

ni vill ta bort enheten fullständigt vilket innebär att all information raderas, inklusive 

redovisande dokument, årliga utredningar, aktiviteter och användare, kryssar ni i ”Ta bort 

enhet fullständigt” på blanketten.  

Om ni snarare vill ta bort en enhet för att ersätta den med en annan så föreslår vi att ni tittar på 

blanketterna ”Flytt eller ersättning av enhet” och ”Namnbyte på enhet”. 

En blankett gäller för borttagning/inaktivering av maximalt 7 enheter inom samma 

Förvaltning och Område. För att ta bort/inaktivera fler än 7 enheter inom samma Förvaltning 
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och Område ber vi er att fylla i flera blanketter. För borttagning/inaktivering av enheter från 

olika Förvaltningar och Områden ber vi er att fylla i en blankett per Förvaltning och Område. 

Aptor jobbar hårt för att ändringarna ska vara genomförda vid önskat slutdatum men kan inte 

garantera att så sker. Blanketten måste signeras av er auktoriserade beställare, SMART-

samordnaren känner till vem det är. 

 

 

FLYTT ELLER ERSÄTTNING AV ENHET 

 

Använd blanketten när ni vill flytta en enhet så att den ligger under en ny Förvaltning eller ett 

nytt Område, eller om ni vill ersätta en enhet med en annan enhet. Denna funktion 

rekommenderas vid en omorganisation inom kommunen då en enhet finns kvar med samma 

funktion men flyttas rent organisatoriskt. Vid en flytt bibehålls all information som är kopplad 

till enheten såsom rapporter, aktiviteter och personer. I samband med flytten går det även att 

ändra på enhetens namn. En blankett gäller för en enhetsflytt, om ni vill flytta flera enheter 

ber vi er att fylla i en blankett per enhet.  

Viktigt att känna till: Det är inte möjligt att flytta en enhet då en Årlig Utredning eller 

Aktivitetsplan är öppen. I dessa behöver SMART-samordnaren stänga den Årliga 

Utredningen och Aktivitetsplanen. Om samtliga aktiviteter på Aktivitetsplanen inte är 

genomförda kommer detta att synas i den rapport som skapas. 

Aptor jobbar hårt för att ändringarna ska vara genomförda vid önskat slutdatum men kan inte 

garantera att så sker. Blanketten måste signeras av er auktoriserade beställare, SMART-

samordnaren känner till vem det är. 

 

 

NAMNBYTE PÅ ENHET 

 

Använd blanketten när ni vill byta namn på en enhet, en förvaltning eller ett område, men 

bibehålla resterande information såsom rapporter, aktiviteter och personer. En blankett gäller 

för namnändring på 4 förvaltningar, 4 områden och 8 enheter. Om ni vill ändra namn på flera 

förvaltningar, områden eller enheter ber vi er att fylla i flera blanketter. 

Aptor jobbar hårt för att ändringarna ska vara genomförda vid önskat slutdatum men kan inte 

garantera att så sker. Blanketten måste signeras av er auktoriserade beställare, SMART-

samordnaren känner till vem det är. 

 

 

TILLÄGG AV ENHET 

 

Använd blanketten när en ny enhet ska läggas till i Verktygslådan SMART. För att Aptor ska 

kunna koppla rätt dokument och frågor i den årliga utredningen till den nya enheten ber vi er 

att välja ett av följande två alternativ; 
1. Beskriv vilka förhållanden som finns på enheten genom att fylla i blanketten ”Bilaga – Tillägg 

av enhet – Riskfrågor”. 

2. Den nya enheten har samma förhållanden som en befintlig enhet. På blanketten specificeras 

vilken enhet det gäller. 
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Det är viktigt att ni fyller i vem som ska vara SMART-samordnare på den nya enheten så att 

SMART-samordnaren har behörighet att lägga till enhetschefen och andra användare på 

enheten. En blankett gäller för en enhet, om flera nya enheter ska läggas till ber vi er att fylla i 

en blankett per enhet. 

Aptor jobbar hårt för att ändringarna ska vara genomförda vid önskat slutdatum men kan inte 

garantera att så sker. Blanketten måste signeras av er auktoriserade beställare, SMART-

samordnaren känner till vem det är. 

 

 

BILAGA – TILLÄGG AV ENHET – RISKFRÅGOR 

 

Blanketten ska fyllas i då alternativ 1 har valts på blanketten ”Tillägg av enhet”. För att Aptor 

ska kunna garantera att den årliga utredningen innehåller rätt riskfrågor är det viktigt att 

blanketten speglar organisationens förhållanden.  

 


