LAGBEVAKNING
Alla företag är skyldiga att följa de lagar som finns. Lagarna ändras med jämna mellanrum
vilket medför ett tidsödande arbete med att ta reda på vad ändringen innebär. RSM&CO erbjuder
er en effektiv lagbevakningstjänst som stöd. Vi har i samarbete med kunder, konsulter och
revisorer tagit fram ett lättanvänt och effektivt webbaserat verktyg för att hantera detta.

VI KAN SPARA TID ÅT ER!
Våra kunniga konsulter är ute hos företag där de arbetar med bland annat lagstiftningsfrågor och
ledningssystem, samt sköter kontakter med myndigheter. Det ger oss en stor förståelse för vad
som är viktigt för företagen. Våra analyser av ändringarna i lagstiftningen blir därmed fokuserade
på hur företagen påverkas. Du får information om alla ändringar som görs i de författningar du
har i din laglista. Vi informerar även om alla nya författningar som kommer så att du enkelt kan
lägga med dem i din bevakning om de berör dig. Alla ändringar kvitteras av dig och loggas i
tjänsten.
I lagbevakningstjänsten finns sedan möjlighet att skriva en sammanfattning av hur företaget
berörs för att förenkla det fortsatta arbetet. Den kan kombineras med egna kolumner med annan
information som man vill notera. Det går även att lägga till eget material som t.ex. tillstånd som
man har. Möjlighet finns att via funktioner som nyckelord eller laglistor dela upp en lång laglista
i mindre delar efter eget önskemål. Slutligen finns ett revisionsverktyg där man kan göra en
kontroll av efterlevnaden av lagkraven. Genom dessa funktioner kan man uppfylla alla de krav
som ställs i standarder för ledningssystem som t.ex. ISO 14001.

FÖRESKRIFTER SOM INGÅR I BEVAKNINGEN
EU-direktiv och EU-förordningar inom miljö ingår i vår bevakning. Likaså lagar och förordningar
inom miljö och arbetsmiljöområdet samt föreskrifter från ett flertal myndigheter, till exempel
Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,
Arbetsmiljöverket, Strålsäkerhetsmyndigheten och Boverket.
Dessutom innefattar tjänsten även bevakning av lokala föreskrifter för respektive kommun.
Dessa omfattar allmänna bestämmelser för VA (ABVA), lokala hälsoskyddsföreskrifter,
avfallsföreskrifter samt ordningsföreskrifter.

LAGBEVAKNING STANDARD
INGÅR I STANDARDABONNEMANG
•

Bevakning av din laglista med författningar inom miljö och/eller arbetsmiljö (upp till 70/140
poster i bruttolistan/prenumerationslistan).

•

Fullständig lagtext tillgänglig.

•

Faktarutor till varje författning som kortfattat och lättläst klargör den grundläggande
innebörden av författningen.

•

Laglistor redigerbara i kolumner där företaget beskriver vilka lagkrav man berörs av samt upp
till fem extra kolumner som kunden själv definierar.

		

www.rsmco.se

lagbevakning@ramboll.se

växel: 010-615 60 00

LAGBEVAKNING
•

Bruttolistan/prenumerationslistan kan kompletteras med eget material som laddas upp och
kan beskrivas med samma kolumner som för laglistan.

•

Uppdatering med ändringar i lagstiftningen 10 gånger per år. Alla ändringar av lagarna på
din laglista åtföljs av en analys av vad som har ändrats och vilka typer av verksamheter som
berörs. Detsamma gäller för nya lagar.

•

Kvittensfunktion för varje ändring med möjlighet att skriva kommentarer som arkiveras.

•

Genom tilläggstjänsten Analyser via e-post kan alla användare på kontot få ett mail med
analyserna på ändringarna. Användarna kan även individuellt ställa in vilka författningar de
vill få information om ändringarna för.

•

Lagrevisionsverktyg för hela eller valda delar av laglistan.

•

Funktion för att redovisa åtgärder som gjorts för att åtgärda brister vid lagrevision.

•

Arkiv för genomförda lagrevisioner.

•

Påminnelser via e-post för viktiga aktiviteter som behöver göras.

•

Effektiva sorteringsfunktioner och fritextsökning för att snabbt hitta det man letar efter.

•

Exporter till Excel.

•

Möjlighet att individuellt ställa in och spara vilka författningar och vilken information man
ser som standard.

•

Tre användare per tjänst (miljö/arbetsmiljö).

•

Möjlighet att få knappar, menyer etc. på engelska.

LAGBEVAKNING MINI
Begränsad tjänst som enbart ger tillgång till förändringar i lagstiftningen.

LAGBEVAKNING PLUS
Med vår tjänst Lagbevakning Plus får du ytterligare hjälp att hålla laglistan uppdaterad. Med
hjälp av en konsult som satt sig in i din verksamhet ser vi till att hålla laglistan uppdaterad och
hanterar alla ändringar. De som är av betydelse för din verksamhet skickas till dig för kvittens,
övriga till arkivet. Tjänsten är helt skräddarsydd efter dina önskemål. Kontakta oss så berättar vi
mer!
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PRISLISTA 2019
ABONNEMANG

MILJÖ ELLER ARBETSMILJÖ

MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ

Mini

3 000 kr/år

5 700 kr/år

Standard

4 000 kr/år

6 500 kr/år

Plus

Offereras

Offereras

Vid uppstart av tjänsten tillkommer en uppstartsavgift på 500 kr för upplägg av användare och författningar ilaglistan.
Prislistan är giltig till och med 2019-12-31.

TILLÄGGSTJÄNSTER

PRIS

20 extra författningar i prenumerationslistan
(utöver de 70/140 som ingår i standardtjänsten)

1 000 kr/år

Extra användare
(utöver de 3/6 som ingår i standardtjänsten)

500 kr/år

Egen indelning av abonnemanget i egna laglistor och
underlistor

1 000 kr/år

Läsinloggning i tjänsten
Upp till 100 anställda

1 000 kr/år

Analyser via e-post

1 000 kr/år

Filtrering med hjälp av nyckelord

1 000 kr/år

KONSULTTJÄNSTER
Vi erbjuder även konsultstöd gällande framtagande av anpassad laglista, uppdatering/genomgång
av anpassad laglista, lagrevision m.m. och detta sker då enligt vår standardprislista för
konsultarvode.
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