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Delegeringsförteckning, nämnden för Service 2021 

 

Förslag till beslut i nämnden för Service 

 Nämnden för Service antar Delegeringsförteckning, nämnden för Service, daterad 2021-03-18  

Dnr 2021-00020. 

 Delegeringsförteckning, nämnden för Service, beslutat 2020-02-20 § 17 Dnr 2020-00038 

upphör att gälla. 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden för Service Delegeringsförteckning utgår från en kommungemensam mall för 

delegeringsförteckningar, vilken innehåller förklaringar vad delegering enligt kommunallagen innebär, 

dess syfte och begränsningar. Den anger även villkor för delegat och anmälan av delegeringsbeslut. 

I delegeringsförteckningen har nämnden för Service i vissa ärenden överlåtit sin beslutanderätt till 

ordförande Fredrik Hansson samt förvaltningschef Lovisa Eld. Förvaltningschefen har i sin roll rätt att 

vidaredelegera beslutanderätten, i dessa fall markerat med X. Delegeringsförteckningen ses över 

årligen och revideras vid behov.  

Förutom komplettering av lagrum, tillägg/borttagning av delegater samt förändringar/förtydliganden i 

anmärkningar/villkor har redaktionella ändringar gjorts under delegeringens omfattningar.   

Vidare har delegeringsförteckningen uppdaterats med nedan nya delegationer: 

 

 2.3 Förfall vid delegat  

2) Vid förfall för förvaltningschef inträder biträdande förvaltningschef om inget annat anges 

3) Vid förfall för verksamhetschef inträder biträdande verksamhetschef om inget annat anges 

 

 2.9 Förkortningar  

Bitr. FC – Biträdande förvaltningschef 

Bitr. VC – Biträdande verksamhetschef 



 KUNGSBACKA KOMMUN 
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 3.1 Allmänt  

3.1.2 b OSL 6 KAP 3-6 §§ 

Utlämnande av allmän handling med förbehåll eller att inte lämna ut en allmän handling. 

 

 3.2 Ekonomi och Inköp 

3.2.17 Hantera uppsägning av externa hyresavtal för villkorsändring avseende  

lokaler mellan kommun och hyresvärd. 

 

3.2.18  Upphandlings-lagstiftningen och kommunens policy och tillämpnings 

anvisningar/riktlinjer. 

Godkännande av så kallade ÄTA-arbeten gentemot extern hyresvärd under 

projekttiden för inhyrningsprojekt. Beställningarna utgår från kontrakterad årshyra. 

Övre gräns är beslutad budget. 

3.2.19 Hantera och besluta om anläggningsstöd till samlingslokaler, hembygdsgårdar och 

liknande byggnader. 

3.2.20 Hantera och besluta om driftbidrag till samlingslokaler, hembygdsgårdar och  

liknande byggnader. 

 

 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Services tjänsteskrivelse, 2021-03-05 

Delegeringsförteckning, nämnden för Service, daterad 2021-03-18, Dnr 2021-00020 

 

 

Lovisa Eld     Namita Magnusson 

Förvaltningschef    Nämndsekreterare  
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Kommunallagen bygger på principen att de förtroendevalda fattar beslut kollektivt och även 

har ett kollektivt verksamhetsansvar. De förtroendevalda ska därmed ha det yttersta ansvaret 

för den kommunala förvaltningen och är de som styr förvaltningen. I kommunallagen finns 

bestämmelser som reglerar möjligheten till delegering av styrelsen och nämndernas 

beslutanderätt, KL 6 kap 37–42 §§ och 5–8 §§. 

Delegering enligt kommunallagen innebär att beslutanderätten i ett visst ärende eller i en 

ärendegrupp flyttas över till delegaten. Ett beslut med stöd av delegering från nämnden 

likställs med ett beslut som nämnden fattar och kan överklagas genom laglighetsprövning 

eller förvaltningsbesvär. Nämnden kan inte återkalla eller ändra ett beslut av delegat som 

redan är fattat. 

Nämnden kan endast delegera beslutanderätt i angivna typer av beslut, Nämnden kan aldrig 

delegera ett ansvar eller ett verksamhetsområde. 

Delegering förutsätter alltid beslut i två led. Först måste fullmäktige i ett reglemente eller i ett 

särskilt beslut ha uppdragit till nämnden att hantera ett visst verksamhetsområde eller besluta i 

vissa ärenden eller ärendegrupper. Därefter kan nämnden om den vill besluta om delegering 

av denna beslutanderätt. Nämnden lämnar delegeringsuppdrag genom särskilt beslut eller 

genom att fatta beslut om en delegeringsförteckning där beslutanderätten i olika ärenden 

överförs till delegater. 

Nämnden har möjlighet att delegera beslutanderätten till nämndens presidium (ordförande och 

vice ordförande), en ledamot eller ersättare i nämnden för Service eller till en anställd (KL 

6:37). 

Nämnden kan med stöd av kommunallagen 6 kap 39 § delegera rätten att fatta beslut i 

ärenden som är så brådskande att nämndens sammanträde inte kan inväntas. Detta ska 

framgå av delegeringsförteckningen. Ordföranden har då rätt att fatta beslut i alla typer av 

ärenden som nämnden har rätt att fatta beslut om. Denna rätt bör dock utnyttjas med 

försiktighet och i väldigt särskilda fall. 

 

Nämnden kan uppdra åt förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt en annan anställd inom 

kommunen att besluta istället, s.k. vidaredelegering (kommunallagen 6 kap 39 §). Beslut 

om delegering ska då ske i två steg; 

 

1) Nämndens beslut om delegering till förvaltningschef, 

2) Förvaltningschefens beslut om delegering till tjänsteman. 

 

 
 

Syftet med delegering är att dels avlasta nämnden rutinärenden och därmed ge möjlighet åt de 

förtroendevalda att ägna tid och uppmärksamhet åt ärenden av omfattande behandling och 

principiell karaktär. Vidare är syftet att åstadkomma en effektiv verksamhet genom kortare 

beslutsvägar och snabbare handläggning, vilket medför bättre service för medborgarna. 

Delegeringsförteckningen är också ett arbetsinstrument som reglerar en del av de anställdas 

befogenheter. 
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Vem som ska verkställa måste framgå av ett uppdrag, instruktion eller given position i 

organisationen. 

Den kommunala verksamheten är omfattande och komplex. De förtroendevalda har därför 

inte möjlighet att själva fatta alla beslut, utan i praktiken är det de anställda som fattar en stor 

del av de kommunala besluten. I kommunallagen finns, till skillnad från i viss 

speciallagstiftning, inga bestämmelser som ger de anställda någon självständig beslutanderätt. 

Av praxis följer dock att de har rätt att fatta sådana beslut som är av rent förberedande eller 

rent verkställande art. Denna typ av uppgifter ankommer automatiskt på de anställda utan att 

nämnderna behöver fatta någon form av beslut. 

Gränsen för vad som är beslut som kan delegeras och vad som är verkställighet är ofta svår att 

dra. Föreligger ingen självständig beslutanderätt brukar man tala om verkställighet. I sådana 

ärenden saknas ofta utrymme för självständiga bedömningar och frågorna är ofta redan 

reglerade i lag eller avtal. Men det kan också vara frågor som verkställs och beslutas inom 

ramen för redan fattade beslut om mål, budget, inriktning 

Det finns enligt lagstiftarens mening en intressekonflikt mellan demokrati och rättssäkerhet å 

ena sidan och effektivitet och professionalitet å andra sidan, när det kommer till de anställdas 

tjänsteutövande. Detta gäller oavsett om det handlar om verkställighet eller det 

delegeringsbara området där det ofta uppstår en gråzon. I det praktiska tjänsteutövandet 

innebär det att tjänstepersoner särskilt behöver beakta intresset för att överklaga med stöd av 

kommunallagen, där intressekonflikt mellan demokrati och organisationens effektivitet finns. 

 

 
 

Beslut får endast fattas inom nämndens verksamhetsområde, i ärenden där nämnden har 

befogenhet att fatta beslut enligt författning eller kommunfullmäktiges beslut. Vidare får 

beslut bara fattas inom ram för budget och övriga tillämpliga styrdokument. 

Nämnden får inte delegera beslutanderätten i följande slag av ärenden som framgår av KL 

6 kap 38 §: 

 
- Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, det vill 

säga övergripande ansvar för verksamheten 

 

- Framställningar eller yttrande till fullmäktige 

 

- Yttrande med anledning av att fullmäktiges beslut har överklagats 

 

- Yttrande med anledning av att nämndens egna beslut har överklagats 
 

- Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om ärendet är av principiell 

beskaffenhet eller annars av större vikt. 
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- Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlämnats till nämnden 

(detta är dock inte aktuellt i Kungsbacka eftersom fullmäktige inte beslutat om att 

tillämpa möjligheten till medborgarförslag). 

 
- Ärenden som enlig lag eller annan författning inte får delegeras. 

 

 

 
 

I det kommungemensamma reglementet för kommunstyrelsen och nämnder i Kungsbacka 

kommun framgår att avtal, yttranden och andra framställningar till extern part, som 

beslutas av nämnden, ska undertecknas av ordföranden, eller vid förfall för denne av vice 

ordföranden, och förvaltningschefen, om inte nämnden bestämmer annat. Av nämndens 

delegeringsbestämmelser, det vill säga dessa bestämmelser, framgår att den som har rätt att 

fatta beslut också har rätt att underteckna handlingar och vidta andra åtgärder som är 

hänförliga till beslutet. 

Om en åtgärd inte är delegeringsbeslut utan att betrakta som ren verkställighet, innebär det 

ingen rätt att vidta åtgärden om den på något sätt binder kommunen i förhållandet till 

utomstående. För att binda kommunen mot utomstående behöver den anställde ha 

behörighet, det vill säga någon form av fullmakt för att företräda kommunen. En fullmakt 

kan inte delegera beslutanderätt i kommunalrättslig mening utan omfattar endast 

verkställighetsåtgärder. 

Inom bolagsrätten används begreppet firmateckning för att klargöra vem som har rätt att 

företräda ett bolag gentemot tredje man. Begreppet firmateckning ligger helt utanför 

kommunalrätten. För att underlätta kontakten med vissa aktörer, till exempel banker, som 

kräver att kommunen ska visa upp ett dokument som visar vem får binda kommunen, har 

kommunstyrelsen av praktiska skäl fattat ett särskilt beslut om att vissa personer har rätt att 

teckna kommunens firma. 

 
Firmatecknare för Kungsbacka kommun 

https://www.kungsbacka.se/Kommun-och-politik/Kommunens-organisation/
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Som delegat avses anställd med tillsvidareanställning. Vikarie eller annan anställd utan 

tillsvidareanställning och nyanställd med tillsvidareanställning erhåller rätt att fatta beslut 

enligt delegeringsförteckningen efter individuell bedömning och lämplig introduktion. 

Delegatens närmaste chef ansvarar för att delegaten inte utnyttjar sin delegeringsrätt 

innan chefen lämnat sitt godkännande. 

Delegering till annan utanför den kommunala organisationen är inte möjlig, om det inte 

finns stöd i lag (speciallagstiftning). 

Beslutsrätten gäller inom budgetansvar för respektive ansvarsområde och i enlighet med 

gällande regler och styrdokument. 

Delegerad beslutanderätt får inte utövas när det föreligger jäv enligt kommunallagen eller 

förvaltningslagen. I sådana fall inträder ersättare. 

I det fall en delegat har en längre tids frånvaro och ställföreträdare utses, ska 

ställföreträdaren ha motsvarande rätt att fatta beslut enligt delegeringsförteckningen. 

När en person med rätt att fatta beslut enligt delegering träder in i en annan delegats 

frånvaro ska detta framgå av ärendet och registreras i ärende-/verksamhetssystemet. 

Ersättare för nämndens ordförande 

Vid förfall för ordförande inträder vice ordförande, om inte annat anges. 

Vid förfall för övriga delegater 

1) annan delegat om det finns flera angivna. Vem som tar över beslutanderätten ska framgå av ärendet 
och registreras i ärende-/verksamhetssystemet

2) Vid förfall för förvaltningschef inträder biträdande förvaltningschef om inget annat anges

3) Vid förfall för verksamhetschef inträder biträdande verksamhetschef om inget annat anges

4) vikarie/ställföreträdare, vilket ska framgå av ärendet och registreras i

ärendet/verksamhetssystemet.

5) ordinarie delegatens/vikariens/ställföreträdarens chef, vilket ska framgå av ärendet och registreras i 
ärende-/verksamhetssystemet.

I samtliga fall finns alltid möjligheten att återlämna delegationen till den som givit 

delegationen, det vill säga förvaltningschefen vid vidaredelegering eller nämnden. 

Ersättare för delegat bör inte besluta i viktiga ärenden om beslutet, utan större nackdel, kan 

vänta till dess att ordinarie delegat återkommit. 
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Fördelning av beslutanderätt 

Om det finns flera angivna delegater för samma typ av beslut, är det den delegat som enligt 

ordning för fördelning av ärenden som är bestämd inom verksamheten, som fattar beslut i 

ärendet. När en chef är angiven som delegat avser beslutanderätten inom chefens 

verksamhetsområde och budget om inget annat anges. Om det finns något annat skäl, än 

förfall eller fördelning, kan beslutanderätten fördelas till någon annan av de angivna 

delegaterna. 

Nämnden kan aldrig ändra eller återkalla ett beslut som är taget med stöd av delegering. 

Däremot kan nämnden återta sitt beslut att delegera en viss typ av ärenden eller ett enskilt 

ärende innan beslutet är taget. 

Förvaltningschefen har rätt att vidaredelegera sin beslutanderätt enligt nämndens 

delegeringsförteckning till annan anställd, om inget annat framgår av förteckningen nedan. 

En delegat har rätt att vidta vissa andra åtgärder som är kopplat till det beslut som 

delegaten har tagit: 

- Besluta att överklaga beslut och domar i ett ärende vid en överprövning

- Beslut att avge yttrande till högre instans med anledning av överklagandr av

delegeringsbeslut samt att besluta att ansöka om inhibition (ett beslut inte får

genomföras i avvaktan på prövning).

- Delegat som har rätt att fatta beslut i viss typ av ärende har också rätt att

underteckna handling som beslutet avser.
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Om en tjänsteman av något skäl inte vill utnyttja sin rätt att fatta beslut i ett visst ärende 

eller ärendet visar sig falla inom ramen för vad som är föreskrivet i kommunallagen 6 kap 

38 § ska tjänstemannen överlämna ärendet till 

- förvaltningschef om det är en beslutanderätt som är lämnad genom

vidaredelegation från Förvaltningschefen

- till nämnden om beslutanderätten är lämnad genom delegation direkt

från nämnden.

Ett sådant överlämnande ska registreras i ärende-/verksamhetssystemet. 

Enligt kommunallagen ska nämnden besluta i vilken utsträckning beslut som har fattats med 

stöd av delegering ska anmälas till nämnden. 

Syftet med anmälan av delegeringsbeslut är att 

- Tiden för när överklaganden av ärenden som överklagas med kommunalbesvär bestäms genom det

datum då beslutet eller det protokoll där anmälan noterats tillkännages. Det har alltså betydelse för

när beslutet vinner laga kraft.

- Ge nämnden fortlöpande information om vad som händer i verksamheten och därmed ligga som

grund för möjlighet till förändringar och utveckling av verksamheten.

Beslut som är fattade av ordförande som brådskande enligt kommunallagen 6 kap 39 §, ska 

anmälas vid nämndens nästa sammanträde. 

Nämnden beslutar att samtliga beslut som är fattade med stöd av delegering ska anmälas till 

nämnden vid nästa sammanträde om inte annat anges i förteckningen nedan. 

Nämnden har ansvar för beslut som tas med stöd av delegering. Därför är det viktigt att 

nämnden på lämpligt sätt försäkrar sig om att delegeringen efterlevs på korrekt sätt. Detta 

kan lämpligtvis ske genom stickprovskontroller inom ramen för nämndens interna kontroll. 

Delegeringsförteckningen ska ses över årligen. 
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Lagar och bestämmelser 

AB Allmänna bestämmelser, kollektivavtal 

FL Förvaltningslag SFS 2017:900 

KL Kommunallag SFS 2017:725 

LAS Lag om anställningsskydd SFS 1982:80 

OSL Offentlighets- och sekretesslag SFS 2009:400 

GDPR General Data Protection Regulation, 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 

2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska 

personer med avseende på behandling av 

personuppgifter och om det fria flödet av sådana 

uppgifter 

Dataskyddslagen SFS 2018:218 – Lag med kompletterande 

bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning 

Politiska instanser och förtroendevalda 

N Nämnden 

N ordf Nämndens ordförande 

Anställda och organisation 

FC  

Bitr. FC 

VC 

Bitr. VC 

EC 

Förvaltningschef 

Biträdande förvaltningschef 

Verksamhetschef  

Biträdande verksamhetschef 

Enhetschef 

RC Restaurangchef 
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ttill Nr Lagrum / stöd Delegeringens omfattning Delegerat till Med rätt att 

vidaredelegera 

Anmärkning / villkor 

3.1.1 KL 6 kap 39 § Rätt att fatta beslut i 

ärenden som är så 

brådskande att nämndens 

avgörande inte kan 

avvaktas. 

N ordf Ska anmälas vid 

nämndens nästa  

sammanträde 

3.1.2 a OSL 6 kap 

3-6 §§
Utlämnande av allmän 

handling med förbehåll 

eller att inte lämna ut en 

allmän handling 

FC  X Utlämnande av 

handling utan förbehåll 

eller sekretess lämnas 

ut av den som har hand 

om handlingen. 

3.1.2 b OSL 6 kap 

3-6 §§

Utlämnande av allmän 

handling med förbehåll 

eller att inte lämna ut en 

allmän handling 

FC X 
Upphandling & 

E-handel

3.1.3 FL 45 § Avvisa för sent inkommet 

överklagande. 

FC X I de fall nämnden fattat 

ursprungsbeslutet, eller 

om ordförande tagit ett 

brådskande beslut i 

nämndens ställe, gör 

nämndsekreterare 

rättidsprövning  

3.1.4 Dataskydds-
förordningen
GDPR
artikel 37

Utse dataskyddsombud för 

nämnden. 
FC 

3.1.5 Dataskydds- 

förordningen 

(GDPR) och 

dataskyddslagen 

Besluta om att helt eller 

delvis avslå framställan 

om begäran av utövande 

av registrerads rättigheter. 

FC X 
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3.1.6 Dataskydds- 

förordningen 

GDPR 

artikel 28 

Teckna avtal om 

personuppgiftsbiträdes 

behandling av 

personuppgifter för den 

personuppgiftsansvariges 

räkning. 

FC 

3.1.7 Reglemente för 

kommun- 

styrelsen och 

övriga nämnder i 

Kungsbacka 

kommun 

Utse ombud med rätt att föra 

talan i alla mål och 

ärenden som enligt lag 

eller annan författning 

ankommer på nämnden 

eller på annat sätt faller 

inom nämndens 

ansvarsområde. 

FC 

3.1.8 Underteckna 
bidragsansökningar. 

FC X    Statliga- och EU bidrag. 

Beslutsrätten gäller inom 

budgetansvar för 

respektive 

verksamhetsområde. 

3.1.9 Förvaltningschefen har rätt att 
utfärda fullmakt i ärenden 
angående bidragsansökningar, 
anmälan och hantering av 
elcertifikat samt 
uppföljning/rapportering av 
nyckeltal inom energiområdet 
hos Länsstyrelsen och 
Energimyndigheten. 

FC 

3.1.10 Yttrande över planprogram i 
samrådsskedet. 

FC X Ska anmälas vid 

nämndens nästa  

   sammanträde 

3.1.11 Yttrande över detaljplan i 
samrådsskedet. 

FC X Ska anmälas vid 

nämndens nästa  

   sammanträde 
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I

Nr Lagrum / stöd Delegeringens omfattning Delegerat till Med rätt att 

vidaredelegera 

Anmärkning / villkor 

3.2.1 Upphandlings-

lagstiftningen 

och kommunens 

policy och 

tillämpnings 

anvisningar/ 

riktlinjer 

Beslut om 

upphandling inom 

nämndens 

verksamhetsområde.1 

FC X Beslutsrätten gäller 

inom budgetansvar för 

respektive 

ansvarsområde och i 

enlighet med gällande 

upphandlingsregler. 

Se även 

bestämmelserna i 

kapitel 2.5. 

Vid större upphandlingar 

som har långsiktig effekt, 

ska nämnden informeras 

innan upphandling sker. 

Inför beslut ska 

samråd alltid ske 

med Service Inköp 

Återrapporteras till 

nämnden 1 gång per år 

3.2.2 Upphandlings-

lagstiftningen 

och kommunens 

policy och 

tillämpnings 

anvisningar/ 

riktlinjer 

Ramavtals- 

upphandlingar som 

berör flera 

förvaltningarˡ. 

FC X Återrapporteras till 

nämnden 1 gång per år 

3.2.3 Upphandlings-

lagstiftningen 

och kommunens 

policy och 

tillämpnings 

anvisningar/ 

riktlinjer 

Försäljning av 

avskrivet material upp 

till 10 basbelopp. 

FC X 

1 Beslutanderätten innefattar följande: 

• Beslut att inleda upphandling

• Beslut att godkänna tilldelning, gäller även återta

tilldelning

• Beslut att underteckna avtal efter

att avtalsspärren löpt ut alternativt

efter att domstol avslagit ansökan 

om överprövning 

• Beslut att avbryta upphandling, gäller även återta

avbrytande

• Beslut om ändring och tillägg till avtal

• Beslut om utkrävande av vite enligt avtal

• Beslut om uppsägning eller hävning av avtal
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3.2.4 Upphandlings-

lagstiftningen 

och kommunens 

policy och 

tillämpnings 

anvisningar/ 

riktlinjer 

Upphandling av 

entreprenader som 

avser 

bygginvesteringar 

upp till 100 

basbelopp 1. 

FC X Upphandling av 

entreprenader som avser 

bygginvesteringar upp till 

100 basbelopp. 

I samråd med 

Service Inköp 

3.2.5 Upphandlings-

lagstiftningen 

och kommunens 

policy och 

tillämpnings 

anvisningar/ 

riktlinjer 

Upphandling av 

entreprenader som 

avser 

bygginvesteringar i 

intervallet 100–300 

basbelopp. 

FC 
  I samråd med 

  Service Inköp 

3.2.6 Upphandlings-

lagstiftningen 

och kommunens 

policy och 

tillämpnings 

anvisningar/ 

riktlinjer 

Förhandling med 

entreprenör och 

beslut avseende 

mindre förändringar 

av gjord 

upphandling, inom 

intervallet 100–300 

basbelopp. 

FC 
  I samråd med 

  Service Inköp 

3.2.7 Upphandlings-

lagstiftningen 

och kommunens 

policy och 

tillämpnings 

anvisningar/ 

riktlinjer 

Godkännande av så 

kallade ÄTA-arbeten 

samt övrig förhandling 

med entreprenör och 

beslut avseende mindre 

förändringar av gjord 

upphandling, upp till 

100 basbelopp. Övre 

gräns är beslutad 

budget. 

FC X Beslutad budget i 

kommunfullmäktige är 

övre gräns. 

Övre gräns kan vara 

högre än gjord 

upphandling. 

  I samråd med 

  Service Inköp 
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3.2.8 Upphandlings-

lagstiftningen 

och 

kommunens 

policy och 

tillämpnings 

anvisningar/ 

riktlinjer 

Vara beställarens 

ombud under 

anbudstid och 

byggentreprenad. 

FC X 

3.2.9 Hantera samtliga avtal 

som behöver tecknas 

för fastighetens drift 

och skötsel och där 

ramavtal eller särskild 

upphandling inte är 

möjlig till exempel på 

grund av att endast en 

driftleverantör finns. 

FC X  Anmäls till nämnden 

    en gång per år. 

3.2.10 Nämndens 

beslut 

nämndbudget 

och 

Kungsbacka 

styrmodell 

Beslut om 

förvaltningsbudget 

med fördelning på 

verksamhetsnivå. 

FC 

3.2.11 Attest- 

reglementet 

Utse beslutsattestanter  

och ersättare för 

nämndens verksamheter. 

FC  Anmäls till nämnden 

    en gång per år. 

3.2.12 
Regler för 

kommunens 

likvidplanering, 

krav-och inkasso 

verksamhet samt 

kontanthantering. 

Fastställt av 

Kommun- 

fullmäktige 

2019-09-07 § 160

Beslut om att 

avskriva utestående 

fordringar upp till  

50 tkr. 

FC X Avskrivning om högst 

ett basbelopp får 

vidaredelegeras. 

3.2.13 Hantera externa 

hyresavtal avseende 

lokaler mellan 

kommun och 

hyresvärd med upp 

till 4 års avtalstid och 

en årshyra upp till 30 

basbelopp exklusive 

mervärdesskatt. 

FC X 
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3.2.14 Hantera externa 

hyresavtal avseende 

bostäder mellan kommun 

och hyresgäst med upp 

till 4 års avtalstid och en 

årshyra upp till 30 

basbelopp exklusive 

mervärdesskatt. 

FC X 

3.2.15 Hantera interna 

hyresavtal avseende 

lokaler mellan nämnden 

och hyresgäst/hyresvärd. 

FC X 

3.2.16 Hantera externa 

hyresavtal avseende 

bostäder mellan kommun 

och hyresgäst/hyresvärd. 

FC X 

3.2.17 Hantera uppsägning av 

externa hyresavtal för 

villkorsändring avseende 

lokaler mellan kommun 

och hyresvärd. 

FC X Tecknande av nya avtal 

hanteras av nämnden för 

Service 

3.2.18 Upphandlings-

lagstiftningen 

och 

kommunens 

policy och 

tillämpnings 

anvisningar/ 

riktlinjer 

Godkännande av så 

kallade ÄTA-arbeten 

gentemot extern 

hyresvärd under 

projekttiden för 

inhyrningsprojekt. 

Beställningarna utgår 

från kontrakterad 

årshyra. 

Övre gräns är beslutad    

budget. 

FC X Beslutad budget i 

kommunfullmäktige är 

övre gräns. 

Övre gräns kan 

vara högre än 

avtalat 

kontraktsvärde. 

 I samråd med 

  Service Inköp 

3.2.19 Hantera och besluta om 

anläggningstöd till 

samlingslokaler, 

hembygdsgårdar och 

liknande byggnader 

FC X 

3.2.20 Hantera och besluta om 

driftbidrag till 

samlingslokaler, 

hembygdsgårdar och 

liknande byggnader 

FC X 

Följande anses vara verkställighet: 

• Chefer kan göra inköp inom ramen attesträtt, budget och ansvarsområde.

Det inkluderar även direktupphandlingar enligt upphandlingsreglerna



16 

Nr Lagrum / stöd Delegeringens omfattning Delegerat till Med rätt att 

vidaredelegera 

Anmärkning / villkor 

3.3.1 LAS 

kollektivavtal 

lönepolicy mm 

Anställning av chefer 

direkt underställda FC 

Tillsvidareanställning 

och tidsbegränsade 

anställningar längre än 

6 månader 

FC Innefattar lönesättning 

och samtliga övriga 

anställningsvillkor. 

Tidsbegränsad 

anställning kortare än 6 

månader är 

verkställighet 

3.3.2 LAS, 

kollektivavtal, 

lönepolicy mm. 

Anställning av övriga 

medarbetare. 

Tillsvidareanställning 

och tidsbegränsade 

anställningar längre än 

6 månader 

FC X Innefattar lönesättning 

och samtliga övriga 

anställningsvillkor. 

Tidsbegränsad anställning 

kortare än 6 månader är 

verkställighet. 

3.3.3 AB Beslut om 

disciplinåtgärd såsom 

varning, löneavdrag eller 

avstängning. 

FC X Samråd med FC & 

ansvarig person HR 

3.3.4 LAS § 7 Beslut om uppsägning av 

personliga skäl. 
FC I samråd med HR på 

förvaltningen och 

förhandlingschef 

3.3.5 LAS 18 § Beslut om avsked. FC I samråd med HR på 

förvaltningen och 

förhandlingschef 

3.3.6 LAS 7 § Beslut om uppsägning 

på grund av arbetsbrist. 

FC I samråd med HR på 

förvaltningen 

3.3.7 Beslut om 

tjänstledighet för att 

prova annat arbete. 

FC X I samråd med HR på 

förvaltningen. 

Ledighet som följer annan 

författning eller avtal är 

verkställighet. 

3.3.8 Beslut om tjänstledigt 

längre än 14 dagar i de 

fall ledigheten inte följer 

av lag, annan författning 

eller avtal. 

FC X I samråd med HR på 

förvaltningen. 

Ledighet som följer av lag, 

annan författning eller avtal 

är verkställighet. 
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3.3.9 LOA 7c § AB Beslut om bisyssla FC X I samråd med HR på 

förvaltningen 

3.3.10 Reglementet Beslut om att 

avsluta anställning 

enligt särskild 

överenskommelse. 

FC I samråd med HR på 

förvaltningen 

3.3.11 Pensionsavtalet Besluta i enskilda 

ärenden rörande 

pensionsfrågor för 

förvaltningens 

anställda. 

FC X 

Följande anses vara verkställighet: 

• Tidsbegränsad anställning kortare än 6 månader samt vikarier är verkställighet.

Nämnden för Service 

2021-03-18, Dnr 2021-00020

Förvaltningen för Service
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Underlag till kommunbudget 2022, nämnden för Service 

 

Förslag till beslut i nämnden för Service 
 

Nämnden för Service beslutar att godkänna Underlag till kommunbudget 2022 Service 

 

 

  

Sammanfattning av ärendet  
  
De budgetramar som beslutades av kommunfullmäktige 2020-06-16, § 67 för Kommunbudget 2021, 

Plan 2022-2023 gäller som utgångspunkt inför arbetet med Kommunbudget 2022, Plan 2023-2024. 

Nämnderna uppmanas att inkomma med underlag som beskriver de möjligheter, utmaningar och 

förändringar de har framför sig på kort och lång sikt samt för att nå en budget i balans. Nämndens 

uppdrag ska också ses i sammanhanget Ett Kungsbacka.  

  

Nämnden för Service ser utmaningar inom Ekonomisk rådgivning samt Måltidsverksamheten och en 

möjlighet för verksamhetsområdet Fastigheter att göra en hyresomräkning avseende kommunens 

fastigheter. Utmaningen inom Ekonomisk rådgivning kan inte hanteras inom befintlig budget utan 

Nämnden för Service äskar för tilläggsanslag på 700 000 kronor vilket motsvarar ytterligare en person 

som ekonomisk rådgivare.  

  
Konsekvenser ur barnrätts- och barnperspektiv   

Prövningen av barnets bästa ska utgöra underlag för beslut i frågor som direkt rör barn eller som 

indirekt berör barn. Underlag till Kommunbudget 2022 innehåller enbart äskande för mer resurser och 

framtida utmaningar. I själva äskandet påverkas inte barn utan det blir aktuellt först om äskandet 

godkänns och diskussioner sker mer specifikt om hur man ska utnyttja det utökade resursutrymmet. I 

det läget, när utökat resursutrymme beslutats, kommer ansvariga verksamheter att genomföra 

konsekvensbeskrivningar ur ett barnrätts- och barnperspektiv. Dessa beskrivningar kommer att vara ett 

underlag till verksamheten som fattar beslut.   

  

 
 
 
 



 KUNGSBACKA KOMMUN 

 2 (2) 

 

Beslutsunderlag  
Förvaltningen för Services tjänsteskrivelse, 2021-03-05  

Underlag till kommunbudget 2022, Service    
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Kommunstyrelsen  

  

  

  

Lovisa Eld      Johan Frisén  

Förvaltningschef     Ekonomichef  

 



   

 
 

Underlag till kommunbudget 2022 

Nämnden för Service 

 
  



Nämnden för Service  Kungsbacka kommun 
Underlag till kommunbudget 2022 

 

   

 2 

1 Möjligheter, utmaningar och förändringar inför 2022, 
Plan 2023-2024 

Nämndens möjligheter, utmaningar och förändringar 2022, Plan 2023-2024 

Ekonomisk rådgivning 

Ekonomisk rådgivning tillhör verksamhetsområdet Personalförsörjning. Budget- och skuldrådgivning är en 

obligatorisk verksamhet för kommunerna i Sverige. För den rådsökande är dock rådgivningen helt frivillig och 

bygger på dennes egen önskan och medverkan. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) är tillsynsmyndighet 

för Ekonomisk rådgivning. 

Ekonomisk rådgivning har haft fler ärenden att hantera för varje år och framförallt har de en större komplexitet i 

merparten av dessa ärenden än för ett antal år sedan. Den allt högre belastningen på Ekonomisk rådgivning 

beror på ett antal orsaker som exempelvis att antalet människor med missbruk har ökat, storleken på skulderna 

och antalet skulder har ökat, bostadsbristen är större samt att den psykiska ohälsan har ökat. Att storleken och 

antalet skulder ökar är i sin tur konsekvenser av bland annat ökat spelberoende och att fler människor hamnar i 

ett okontrollerbart köpberoende. Enheten träffar även människor som inte kommer vidare på grund av att de inte 

förstår när andra myndigheter drar in på ersättningar eller bidrag vilket också är resurskrävande. 

Pandemin har ökat belastningen på enheten ytterligare. De som kontaktat Ekonomisk rådgivning till följd av 

pandemin är personer med anställning som blivit permitterade eller uppsagda, även företagare är drabbade. En 

grupp som kontaktar enheten är ensamstående som inte längre kan arbeta obekväm arbetstid eftersom mor- eller 

farföräldrar inte längre kan passa barnbarnen. I pandemins spår är det också många timanställda som har blivit 

arbetslösa och får problem med sin ekonomi. Flera av ovan nämnda grupper har inte marginal i sin ekonomi 

(avsaknad av buffert) för att klara nästkommande månad. 

Effektiviseringar har redan genomförts på enheten i form av att kommunikation via hemsidorna har reviderats 

som bland annat notiser, länkar till självhjälp, budgetgenomgång samt digitala frågor och svar. 

Effektiviseringarna har inte minskat tidsåtgången för personalens nämnvärt och enheten har i början av år 2021 

cirka 100 personer i kö och väntetiden är cirka 7 månader. Enhetens kö växer kontinuerligt. Konsumentverket 

rekommenderar högst fyra veckors väntan för ett besök. Långa väntetider att komma till ekonomisk rådgivning 

kan leda till bostadslöshet, separationer, negativ påverkan för barnen, missbruk, psykisk och fysisk ohälsa med 

mera. Det leder i sin tur till enorma samhällsekonomiska kostnader. 

För att enheten skall klara utmaningarna äskar Service för ytterligare en tjänst som ekonomisk rådgivare vilket 

motsvarar 700 000 kronor. Att ha en stabilitet och en kort kötid för sökande till Ekonomisk rådgivning ligger 

också i linje med kommunens intention om en hållbar utveckling och en hälsosam livssituation. 

  

Måltider 

Måltidsverksamheter har utmaningar framöver på grund av intäktsbortfall som härleds till minskad intern 

efterfrågan. En minskning sker på grund av verksamhetsförändringar i leveransen gentemot Vård- och Omsorg 

som leder till minskad produktion för måltidsverksamheten. Några exempel på dessa förändringar är stängda 

matsalar, övergång till externa leverantörer samt avslut av leverans till kvarboende. En annan förväntad 

minskning av leveranser är till skolorna och kommer ske i samband med start av den Internationella Engelska 

Skolan i Kungsbacka. Det resulterar i att ett stort antal elever lämnar kommunal verksamhet och effekten blir en 

minskad produktion för Måltid. 

Den minskade produktionen för måltider leder till utmaningar de kommande åren, framförallt innebär det ett 

mindre antal portioner att fördela ut de fasta kostnaderna på. Därutöver blir ytterligare en effekt av minskade 

volymer att målet med att öka andelen heltidstjänster blir en ännu större utmaning än den skulle varit vid 

bibehållen eller ökad produktion. 
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Fastigheter 

I samband med budgetarbetet inför år 2021 konstaterade Fastighet kraftigt minskade avskrivningskostnader. Det 

beror främst på att återinvestering inte skett i samma takt som anläggningstillgångar blivit fullt avskrivna samt 

att vid omläggningen till komponentredovisning 2016 bedömdes många anläggningstillgångar i äldre byggnader 

vara uttjänta efter en 5-årsperiod. De aktuella hyrorna bygger på en kapitalkostnadsestimering som gjordes vid 

den senaste hyresrevideringen 2020, med värden från 2019 som bas. Som nämns ovan har det sedan 

estimeringens basår 2019 blivit stora reduceringar gällande avskrivningskostnader. 

Enligt kommunens regelverk 'Riktlinjer för internhyra av lokaler' ska hyran räknas om var 3-5 år med 

förbehållet att man vissa år däremellan även kan behöva omräkning för att ta hänsyn till större förändringar. De 

kraftigt minskade kapitalkostnaderna kan definieras som en större förändring. Med anledning av de minskade 

kostnaderna förordar Fastighet därmed att man till budget 2022 gör en omräkning och justerar hyran med 

hänsyn till lägre kostnader för ränta och avskrivningar. 

1.1 Omvärlden 

Nämndens omvärldsanalys 

Service stödjer samtliga kommunens förvaltningar och Service omvärldsanalys utgår därmed från den 

kommunövergripande omvärldsanalysen och vår största utmaning är välfärdsutmaningen, dvs att färre ska 

försörja fler. Nedan lyfts ytterligare aspekter fram i omvärlden som specifikt påverkar Service. 

Kommunbudgeten anger att det kommunala skatteunderlaget försvagas markant, med anledning av fallande 

sysselsättning och sjunkande inkomster i samhället. Konsekvensen och utmaningen blir att behålla kvalité på 

leveransen till invånarna med mindre resurser. Detta påverkar såklart Service liksom alla andra förvaltningar. 

Det som är särskilt för Service är att kraven på konkurrenskraftiga och anpassningsbara interna tjänster kommer 

att öka för att balansera minskade skatteunderlag. Det innebär förenklad, förändrad eller minskad tjänsteleverans 

till övriga förvaltningar för att i längden skapa mer utrymme för övriga förvaltningars huvuduppdrag. 

Kombineras detta med att konkurrensen om framför allt lärare, socionomer och sjuksköterskor har ökat i takt 

med stora pensionsavgångar, allt fler yngre och äldre, en brist på utbildad personal samt ett stort 

flyktingmottagande så blir utmaningen för Service att stödja, vara följsamma och vara möjliggörare för andra 

arbetssätt. 

I efterverkningarna av pandemin menar vissa att det nu finns en större möjlighet att genomföra önskvärda 

förändringar, till exempel satsningar på klimatet, övergång till en mer hållbar livsstil och mer hälsofrämjande 

och förebyggande åtgärder. Detta tillsammans med FN:s globala hållbarhetsmål, Borgmästaravtalet samt 

samhällets starka intresse för hållbarhet och klimatfrågor innebär ökade förväntningar på förvaltningens 

verksamheter att anpassa och utveckla sig. En annan effekt efter pandemin är att den digitala mognaden i 

organisationen ökar markant och vi förväntas få ett nytt förhållningssätt till distansarbete även på sikt. 

Att det finns mål, krav och förväntningar underlättar i många fall att driva miljöarbetet inom förvaltningen, men 

det finns bland invånare och medarbetare ett brett spektrum av åsikter kring utveckling och förändringsarbetet i 

klimatrelaterade frågor, från grupper som vill se en snabbare förändring till andra som är kritiska till resultatet. 

Dock går samhället i stort mot att önska tydligare åtgärder för klimatet. Det kommer att finnas förväntningar på 

att Service tillsammans med övriga förvaltningar behöver arbeta för ett effektivt resursutnyttjande, bättre 

kretsloppstänkande och verka för ett giftfritt samhälle. En del av detta arbetet som blir allt viktigare är att verka 

för energieffektiviseringar. Omställningen till förnybar energi kräver, för att inte vara kvar i samma 

energiberoende, att fastigheter och verksamheter nyttjar tillgänglig energi smart, vid rätt tillfälle och för en 

rimlig kostnad. Utvecklingsområdet ”Smarta fastigheter/Smarta städer”, fastighetsförvaltning i kombination 

med Internet of Things (IoT), stöttar arbetet med energieffektivisering. Dock är utvecklingsområdet i stort 

fortfarande ganska outvecklat, men utvecklingen går snabbt och det är av vikt att förvaltningen följer den. 
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Energieffektivisering är nödvändig för ett bättre resursutnyttjande men även för att underlätta en övergång till 

fler elektrifierade transporter, persontransport och godstransport. El-transporter ökar och kommer därmed kräva 

att det finns tillräcklig med förnyelsebar energi för att de inte ska drivas med energi som kommer av att använda 

fossila resurser. 

Framtidens transporter kommer till stor del, som sagts ovan, drivas av el som en del i att Sverige ska nå en 

fossilfri fordonsflotta 2030. Det uppsatta målet har inneburit att transportsektorn börjar utöka sitt utbud av 

transporter, exempel inom mikromobilitet (tänk el-sparkcyklar, lastcyklar). För att möta framtidens 

transportbehov behöver det finnas flera olika transportalternativ. 

Ett område som blir allt vanligare för att skapa ett hållbart samhälle är cirkulär ekonomi eller cirkulära flöden, 

som är ett sätt att minska resursanvändningen. För att skapa cirkulära flöden menar fler och fler att detta 

gynnsammast sker genom horisontell och vertikal utveckling i samklang och i samarbete mellan olika aktörer 

för att skapa en hel kedja och inte bara se till den enskilda länken. 

Den traditionella horisontella utvecklingen innebär i korthet att vi lär oss att effektivare utnyttja de strategier vi 

redan erövrat dvs ”mer men mångsidigare” inom ett stadie medan vertikal utveckling är att utveckla nya 

strategier och därmed utvecklas vertikalt från ett stadie till nästa dvs ”något nytt och annorlunda”. Om 

traditionell horisontell utveckling handlar om att förfina vad vi redan lärt går den vertikala utvecklingen ut på att 

transformera det vi redan kan. Båda metoderna ska verka i samklang så det handlar inte om att välja sätt att 

utveckla sig på utan är en expansion av utvecklingen i sig. 

Utmaningen är att stärka hela flöden framför att enskilda aktörer är starka inom sitt respektive område. 

Framöver kommer det att bli allt vanligare med att aktörer/organisationer ingår partnerskap för att lösa en fråga 

genom gemensam innovation. För offentliga organisationer kan ett exempel på detta vara Idéburet offentligt 

partnerskap (IOP) som är en samverkansmodell mellan det offentliga och den idéburna sektorn. 

Hand i hand med cirkulära flöden för att minska resursanvändningen är delningsekonomi. Detta handlar om att 

öka nyttjandegraden på exempel bilar, lokaler och så vidare. Som exempel blir det allt vanligare att dela bil 

genom bilpooler. 

En grundförutsättning för mycket av den utveckling som behöver ske är att organisationer nyttjar 

digitaliseringen. Digitala arbetssätt och lösningar ökar i omfattning, särskilt nu som en reaktion på pandemin. 

Detta ökar även riskerna för hot mot den digitala infrastrukturen och därmed ökar kraven på att organisationer 

arbetar med säkerhet gällande tillgång till information, behörigheter samt motverkar manipulation av data och 

information. En ytterligare följd av att fler nyttjar digitala möjligheter behöver organisationer arbeta med 

tillgängligheten för användarna och att skapa digitala miljöer som möjliggör effektiva arbetssätt. Samlat innebär 

detta att det behöver finns en robusthet över tid i organisationers digitala infrastruktur och tjänster. 

Livsmedelspriserna har ökat vilket får en direkt effekt för måltidsproduktionen. Kraven ökar på klimatsmarta 

val och ökad kvalitet på livsmedel. Samtidigt har prisökning skett vilket medför en utmaning för 

måltidsverksamheten att producera måltider med rätt kvalitet inom befintliga ekonomiska ramar. Åsikter och 

synpunkter i samhället rörande en måltids innehåll och utformning samt livsmedlens ursprung skapar ibland 

svårigheter för den kommunala verksamheten att leva upp till olika förväntningar inom befintliga resurser. För 

att hantera kraven inom befintliga ramar så behöver livsmedel hanteras på ett klokt sätt och fler idéburna-, 

privata- och offentliga organisationer arbetar med att bland annat minska matsvinn. 

En annan aspekt är att ökade geopolitiska hot har lett till en debatt kring hur Sveriges livsmedelsförsörjning ser 

ut då Sveriges självförsörjningsgrad är låg i dag. 

Sammantaget ser vi att vissa identifierade krav och förväntningar kan vara motsägelsefulla. Tillsammans med 

den ekonomiska situationen uppstår därför höga krav men också utmaningar, där kloka avvägningar krävs för 

bästa lösning. I denna situation behöver organisationer försäkra sig om att utvalda insatser ger önskvärd effekt. 

Här krävs också uthållighet om effekten uppstår på lång sikt. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

Digital integrationsplattform FRENDS 

Förslag till beslut i nämnden för Service 

Nämnden för Service godkänner införande av integrationsplattformen Frends. 

Beskrivning av ärendet 

Samhället digitaliseras. Att inte digitalisera och inte uppdatera tekniken i takt med att den 
utvecklas är  inget alternativ. 

Medarbetare och allmänhet förväntar sig allt mer digitala lösningar på allt fler områden, till 
exempel att olika digitala system ska kunna kontakta varandra på arbetsplatsen och att digitala 
tjänster ska underlätta kontakter och handläggning mellan medarbetare i kommunen och mellan 
kommunen och invånare och näringsliv. Alla förväntar sig också att det ska vara lätt att göra rätt. 
Utan väl fungerande kontakter (integrationer) mellan olika system, fortsätter förvaltningarnas IT-
system att vara isolerade öar och möjligheten till samarbete och effektivisering försämras. 

En integrationsplattform är ett nav som hjälper olika system att ta kontakt – integrera - med 
varandra. En integration uppstår emellertid inte automatiskt. Först måste verksamheterna 
identifiera vilka system man vill integrera och på vilket sätt, och därefter ska integrationen 
programmeras och administreras. I takt med att allt fler integrationer efterfrågas, kommer därför 
allt mer programmering och administration att behövas. Det ökar belastningen på Digitalt center 
och behovet av medarbetare med rätt kompetens, som redan idag är svåra att rekrytera. 

Kommunen har en integrationsplattform idag (Mule ESB), men den behöver bytas ut eftersom den 
inte                   uppfyller de krav som kommunen har på en modern integritetsplattform. HiQ Frends Sweden 
ABs produkt Frends uppfyller kraven: 

 Systemet är effektivt, robust och transparent.

 Systemet går att programmera och administrera internt utan inblandning av extern 
personal, till               exempel konsulter.

 Systemet är enkelt att programmera och administrera jämfört med andra system, vilket 
innebär en stor tidsbesparing eftersom det går fortare och enklare för Digitalt center att 
upprätta och administrera de integrationer förvaltningarna önskar.

 Programmering och administration av integrationerna kan på sikt hanteras av de 
förvaltningar  som har rätt kompetens på. Ökade möjligheter för förvaltningarna att 
utveckla nya integrationer själva, innebär att de snabbt och effektivt kan möta nya, 
förvaltningsspecifika behov. Dessutom sprids kompetensen över kommunen, vilket 
gör hanteringen mindre personberoende och sårbar.
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 Frends utveckling och support är baserat i Norden och tillgången på bra 
support och  integrationskonsulter är en mycket viktig faktor.

Den enda nackdel med Frends som identifierats, uppstod i juli 2020 när EU-domstolen slog fast att 
företag som lyder under USAs lagstiftning inte kan skydda personuppgifter om EU-medborgare 
(benämns som överföring av uppgifter till tredjeland). Något utrymme för intresseavvägning, 
sannolikhetsbedömning eller andra överväganden finns inte. Väljer kommunen att använda Frends 
som integrationsplattform, följer inte kommunen dataskyddsförordningen och specifikt 
bestämmelsen gällande tredjelandsöverföring. 

Alternativet för kommunen är att hitta en integrationsplattform som inte involverar så kallad 
tredjelandsöverföring. Digitalt center har under sin utredning försökt hitta en sådan plattform som 
samtidigt uppfyller de krav man ställer på plattformen, men har inte lyckats. 

Konsekvenser ur barnrätts- och barnperspektiv 

Konsekvensbeskrivningen (DPIA) är ett av beslutsunderlagen och som, på en övergripande nivå, 

beskriver hur hantering av personuppgifter, vilket omfattar hantering av personuppgifter för barn, sker 

inom ramen för integrationsplattformen. Denna konsekvensbeskrivning omfattar även konsekvenser ur 

ett barnrätts- och barnperspektiv. 

Integrationsplattformen innehåller i sig inte några personuppgifter utan kommer att fyllas med 

information/personuppgifter. En informationsklassning och konsekvensbedömning av personuppgifter 

ska genomföras inför användande av integrationsplattformen av den förvaltning som är ansvarig för 

uppgifterna. Detta innebär att förvaltningarna behöver beskriva konsekvenserna av att använda 

integrationsplattformen, vilket även omfattar konsekvenser ut ett barnrättsperspektiv.    

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Service tjänsteskrivelse Digital integrationsplattform FRENDS 2021-03-08 

Konsekvensbedömning (DPIA) Frends 

Svar på DPIA – Samråd med Dataskyddsombud – 2021-02-12 

Svar på Dataskyddsombudets frågor efter samråd 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

Lovisa Eld     Karl Persson 

Förvaltningschef    Bitr. Förvaltningschef / Tillförordnad IT-chef 
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Tillägg till DPIA för 
integrationsplattformen FRENDS 
Svar på dataskyddsombudets frågor efter samråd  

 

Grundläggande principer för behandling 
DSO: ”Jag konstaterar att ni har ringat in ett berättigat ändamål och laglig grund för 

grundutförandet av den aktuella lösningen, som tar fasta på att öka servicen och tillgängligheten för 

invånarna i deras ärenden hos kommunen via digitala verktyg. Jag vill i detta sammanhang skicka 

med betydelsen av att tydligt kunna fästa behandlingen i någon rättskälla, vilket ni inte gjort här. 

Beroende på vilka integrationer som ska införlivas kan det finnas olika lagstöd för det i 

specialreglering som respektive separat konsekvensbedömning får utvisa.” 

Svar: Det är svårt att hitta en relevant rättskälla eftersom denna DPIA rör en generell plattform för 

integration. För att kunna peka på myndighetsutövning som ger rättsligt stöd för en behandling 

måste man beskriva en specifik integration. Utgångspunkten är att integrationer är en grundläggande 

service som till exempel nätverk, utskrift, med mera. 

 

Förbered ansvarsförhållandena 
DSO: ”Ni skriver att nämnden för Service är tilltänkt som personuppgiftsansvarig under 

införandeperioden och därefter respektive nämnd som tillför behandling. Jag rekommenderar att ni 

redan nu i samband med den här konsekvensbedömningen gör upp om formerna för 

ansvarsförhållandet vad gäller den löpande övergripande driften och skötseln av 

integrationsplattformen när övriga nämnden ansluter, och förbereder med biträdes- eller 

datadelningsavtal. Jag rekommenderar även att ni förstärker övriga driftrutiner för 

integrationsplattformen så att det med all tydlighet framgår att konsekvensbedömning och beslut om 

behandling samt biträdes- eller datadelningsavtal ska vara upprättade innan 

personuppgiftsansvariga nämnder får påbörja sin integration via plattformen.” 

Svar: Det är vår avsikt att i samband med införandet av den nya e-tjänstplattformen och tillsammans 

med projektgruppen för införandet, ta fram det underlag som krävs för att respektive 

informationsägare ska kunna fatta ett beslut om behandling. Integration kommer att vara en 

komponent av flera i en e-tjänst och den berörda nämnden ska kunna fatta beslut om hela kedjan, 

från ifylld e-tjänst via integrationsplattformen till det mottagande verksamhetssystemet. 

Allt integrationsarbete initieras av informationsägarna. I den beställningsrutin som kommer att finnas 

för integrationer så kommer endast beställningar som kommer från informationsägarna att beaktas. 

Det är i linje med hur Digitalt Center arbetar med övriga ärenden där det endast är utpekade 

personer (informationsägare, systemförvaltare, med flera) som kan beställa ändringar av ett system. 
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Verifiera tredjelandsrisken 
DSO: ”Ni anger att loggarna från integrationsagenten skickas via Azure till databasen, och att 

leverantören Microsoft i teorin kan samla in och dekryptera informationen på vägen från 

integrationsagenten till databasen. Betyder det att Microsoft därmed även har teknisk och praktisk 

möjlighet att ta del av all information som ingår i loggarna, inbegripet personuppgifter och andra 

känsliga uppgifter? Om inte – vad exakt är det för personuppgifter som Microsoft skulle kunna 

extrahera ur loggarna? Beroende på vad svaret är kan min bedömning av behandlingen få en annan 

utkomst.” 

Svar: När loggar skapas av integrationsagenten så används Azure Service Bus för att transportera 

loggarna från agent-servern, som finns i kommunens datahallar, via Azure till loggdatabasen, som 

även denna finns i kommunens datahallar. Transporten från agenten via Azure Service Bus sker 

krypterat och med en kryptering som anses säker för överföring över Internet (minst TLS version 1.2). 

Microsoft har ingen rimlig möjlighet att dekryptera information som använder denna typ av 

kryptering. Vad Microsoft däremot har är kontroll över de servrar där Azure Service Bus finns 

installerad. Därmed är det också möjligt för Microsoft att manipulera dessa servrar så att de i klartext 

kan få ut den information som transporteras. Det är inte sannolikt att Microsoft kommer att utföra 

en sådan manipulation i syfte att avlyssna en kunds kommunikation, men det är tekniskt möjligt och 

kan göras utan kundens medgivande och utan att kunden är medveten om att det sker. Därför kan 

man inte bortse från tredjelandsrisken. 

 

Identifiera överföringsgrund och utvärdera skyddsåtgärder som kan sänka den 

konstaterade tredjelandsrisken 
DSO: ”För att komplettera skyddet och sänka tredjelandsrisken kan både kontraktuella, tekniska och 

organisatoriska åtgärder komplettera SCC som grundläggande överföringsskydd. Precis som ni för 

fram i er analys är det sannolikt mycket svårt att nå ett tillfyllest skydd, men vid ett eventuellt samråd 

med Integritetsskyddsmyndigheten, eller beslut att gå vidare med behandlingen utan detta, är det 

viktigt att visa att ni uttömt de riskminimerande skyddsåtgärder som finns. Vissa skyddsåtgärder 

konstaterar jag att ni redan infört (såsom att reglera av åtkomst och granskning av loggar, begränsa 

lagringstiden och lokalisera lagringserver i kommunens nätverk), men det är i sammanhanget också 

viktig information om ni utvärderat och avfärdat effektiviteten i andra skyddsåtgärder. Därför råder 

jag er att göra det.” 

Svar: Digitalt Center tillsammans med leverantören har i dagsläget uttömt alla tekniska 

skyddsåtgärder som plattformen har stöd för. Det är dock sannolikt att leverantören i framtiden 

kommer att stödja andra skyddsåtgärder för att lättare få acceptans för plattformen bland kunder i 

offentlig sektor. 

Plattformen stödjer transportkryptering vid samtliga nätverksöverföringar, oavsett om överföringen 

sker över internet eller ej. Plattformen stödjer däremot inte kryptering av informationen innan den 

skickas och på ett sådant sätt att endast kunden kan dekryptera innehållet (”end-to-end-kryptering”). 

Anonymisering är inte praktiskt genomförbart eftersom all informationen som hanteras i 

integrationen måste komma fram till mottagaren utan att förvanskas. Även pseudonymisering lider 

av samma brister som anonymisering. 
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Att dela upp data är endast relevant vid lagring. I den lösning Digitalt Center valt sker all lagring på 

servrar i kommunens datahallar. Att ytterligare dela upp informationen löser inte problemet med 

tredjelandsöverföring. 

Dataminimering kan vara relevant, men då görs det redan vid insamlandet av informationen i till 

exempel en e-tjänst. Det innebär att man i en e-tjänst inte samlar in mer information än vad som 

krävs för att kunna fullgöra myndighetsutövningen. När informationen väl är insamlad och ska 

integreras vidare, kan inte integrationsplattformen reducera den information som skickas ytterligare. 

Om det går att ställa krav på Microsoft om en så kallad ”Warrant canary” är svårt att svara på i 

nuläget. Detta är aktuellt att undersöka som en del av förvaltningen av avtal och tjänster som 

reglerar användningen av övriga Microsoft-produkter i kommunen, så som Office 365 och Azure. 

 

Synliggör förutsättningarna för alternativa lösningar 
DSO: ”Ni skriver att ni utforskat tillgängliga alternativ till den tilltänkta lösningen, men att ni kommit 

till den slutsatsen att det inte finns några alternativ som uppfyller både kraven på säkerhet och 

effektivitet. Det framgår dock inte med tydlighet vad förutsättningarna för de olika alternativen är 

eller vilka krav – inklusive grundläggande integritetskrav – de har utvärderats utifrån. Det framgår till 

exempel inte om de alternativ som ni utvärderat är inhemska eller om tredjelandsöverföring är något 

som förekommer i alla alternativ, och i så fall i vilken utsträckning. Jag rekommenderar er att 

tydliggöra detta, förslagsvis i matrisform som gör det lätt att få en överblick över de olika 

alternativen kopplat till krav och förutsättningar såsom tredjelandsöverföring och andra 

integritetsrisker. Utan en sådan överblick är det svårt att värdera om det faktiskt inte står några 

alternativ till buds för det aktuella ändamålet, eller om det gör det men att det då är förknippat med 

oproportionerliga insatser.” 

Svar: När det stod klart att licensmodellen för vår nuvarande integrationsplattform Mule skulle 

förändras så att Digitalt Center inte längre kunde använda den avgiftsfria versionen av Mule, 

påbörjade vi en kartläggning av alternativa plattformar. Detta gjordes inte i första hand för att vi 

ansåg att Mule inte uppfyllde de funktionella kraven, utan för att licenskostnaderna för att fortsätta 

använda Mule var så höga att vi ansåg att det var värt att undersöka vilka andra alternativ som fanns. 

Det var inte förrän vi utvärderat ett antal integrationsplattformar som fokus skiftade mot 

användbarhet, transparens och samarbete utanför Digitalt Center. 

Den bild vi hade av vilken integrationsplattform som är bäst för Kungsbacka kommun när vi började 

undersöka alternativen, ser alltså inte likadan ut som den bild vi har idag. Det beror delvis på att vi 

lärt oss mycket om integrationsarbete genom att genomföra omvärldsanalysen och delvis på att 

Frends har gett oss ett nytt perspektiv på hur arbetet med integrationer kan fungera. När vi 

analyserat marknaden och sett vilka alternativa plattformar som finns, stod det klart att det inte är 

grundläggande teknisk funktionalitet som skiljer plattformarna åt. Det är inte heller stora skillnader i 

säkerhet mellan plattformarna. Det som skiljer plattformarna åt är hur man bygger, dokumenterar 

och samarbetar kring integrationer. Frends styrka i förhållande till konkurrenterna är att plattformen 

inbjuder till ett samarbete med övriga verksamheten kring integrationer på ett sätt som ingen annan 

plattform gör som vi har sett. Det gör den genom att vara enkel och transparent. Man kan tydligt 

beskriva och dokumentera integrationerna på ett och samma ställe och ge både integrationstekniker, 
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driftpersonal och verksamhet en bra överblick. Ett hinder för digitaliseringen är att mycket av vår IT-

infrastruktur är svarta lådor där det är svårt för verksamheten att få inblick och förstå vad som 

händer. Det är viktigt att vi jobbar aktivt för att bryta den trenden och vi tror att Frends är ett sådan 

trendbrott när det kommer till integrationer. 

Detta, tillsammans med att Frends använder teknologier som Digitalt Center är bekanta med och där 

vi redan har stor kompetens, gjorde att vi ansåg att Frends var rätt val för kommunen. Någon 

utvärderingsmatris togs inte fram under arbetet och att sammanställa en sådan i efterhand skulle 

innebära att vi var tvungna att göra om mycket av det arbete som gjorts för att säkerställa att 

samtliga plattformar utvärderas mot exakt samma kriterier. 

I förhållande till Mule, som är den plattform som är det mest gångbara alternativet till Frends för 

Kungsbacka kommun, så har Frends ett försprång när det gäller kostnader – både för licenser och 

support. En grundlicens för Mule kostar cirka 80 000 USD (ungefär 660 000 SEK) per år medan en 

licens för Frends kostar 164 201 SEK per år. Jämför man Mule med andra plattformar så ligger den 

kostnadsmässigt i mellanskiktet. 

Värt att notera, som vi också nämner i DPIA, är att de relativt få plattformar som idag går att använda 

utan kopplingar till molnet, på sikt sannolikt kommer att gå mot samma hybrid-arkitektur som Frends 

använder (iPaaS). Vi ser att till exempel Mule redan har gjort det och även WSO2 framhåller iPaaS 

som den bästa lösningen för deras produkt. Vi har inte undersök om det är möjligt att använda Mule 

och WSO2 utan kopplingar till molnet, men även om det skulle vara möjligt idag så sker det sannolikt 

med reducerad funktionalitet och om några år kanske det inte ens är ett alternativ. Det är min 

uppfattning att detta är en trend på marknaden i stort och att vi behöver göra genomtänkta val nu 

för att säkra våra framtida IT-miljö. 

 

Kalibrera den tänkta lösningen mot aktuella vägledningar på molnområdet 
DSO: ”Då det rör sig om en molntjänst rekommenderar jag även att gå igenom den tilltänkta 

lösningen utifrån den vägledning som finns på detta område, exempelvis Esams PM om Teknik och 

molntjänster 1.0 som gavs ut 210126. Givet att den tilltänkta lösningen är avsedd för att kunna sköta 

integrationer för information som både kan vara känslig och sekretessreglerad blir även frågan om 

röjande aktuell redan i arkitekturen av integrationslösningen. Från årsskiftet 20/21 omfattas personal 

hos leverantörer som uppdragits att tekniskt bearbeta eller tekniskt lagra uppgifter av en lagstadgad 

sekretess3. Samtidigt har IT-driftutredningen, som utrett frågan om röjande i samband med 

utkontraktering, kommit fram till att det i nuläget inte finns något stöd i rådande lagstiftning för att 

alls lämna ut uppgifterna. Utredningen har därför föreslagit en lagändring som under vissa 

förutsättningar gör det möjligt, vilket föreslås att träda i kraft under 2022. Detta är viktigt att beakta 

i det sammanhang som den tilltänkta lösningen är tänkt att användas för, även om det i varje enskild 

integration/behandling, precis som ni skriver, måste göras en separat konsekvensbedömning.” 

Svar: Esams PM och it-driftsutredningen förutsätter att den information som hanteras i ett system 

också helt eller delvis lagras i molnet. Antingen under en längre tid eller tillfälligt. Många av råden 

som ges handlar därför om hur man minimerar exponering av den lagrade informationen och hur 

man kan garantera att informationen inte förvanskas eller går förlorad. 
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Inga känsliga personuppgifter lagras i molnet i den lösning vi har tagit fram. Den enda personuppgift 

som lagras i molnet är e-postadressen på den som använder plattformen. Med användning avses 

inloggning i administrationsportalen för att utföra arbete med eller övervaka integrationer. Personer 

som till exempel använder en e-tjänst hamnar inte denna logg. Alla andra personuppgifter lagras på 

servrar i kommunens datahall. Det innebär att det enda sättet för molnleverantören Microsoft att 

komma åt personuppgifter är att genom manipulation aktivt samla in loggar i realtid när de passerar 

igenom Azure Service Bus. Det Microsoft då kan komma åt är de loggar som skapas när 

integrationerna exekverar. Loggarna kan innehålla känsliga personuppgifter som det är känsliga 

personuppgifter som hanteras i integrationen. 

Microsoft har inte heller någon möjlighet att förvanska den information som integreras eftersom 

själva integrationen sker av agenter som finns på servrar i kommunens datahallar. 

Eftersom lagring sker i kommunens datahallar och den transport som är känslig för manipulation sker 

mellan servrar i kommunens nät utan inblandning av Microsofts molntjänst, är det mycket få av de 

råd som tas upp i vägledningarna som går att applicera här. De få råd som är relevanta har vi följt där 

det har varit tekniskt möjligt. 

 

Klassificera den tilltänkta lösningen utifrån högsta tilltänkta skyddsnivå 
DSO: ”Slutligen – ni skriver att det inte finns någon anledning att göra en informationsklassificering 

eftersom systemet ännu inte innehåller någon egen information. Mot den bakgrunden att lösningen 

dock är tänkt att kunna hantera integrationer av information upp till nivå 3 rekommenderar jag er 

dock att göra detta, för att så långt som möjligt redan i grundutförandet möta de krav som ni redan 

nu vet kan komma att ställas. Här råder jag er att beakta och sätta ord på hur dataskydd för detta 

ändamål byggs in i grundutförandet.” 

Svar: Vi förutsätter att all information som kommer att integreras av systemet redan är klassad. 

Därför har vi avsiktligt avstått från att göra en egen klassning. Så som klassningsmodellen är 

utformad är det inte möjligt att göra en fullständig klassning utan att konkretisera vilken information 

som hanteras av systemet. 

 

Bedömning av behandling 
DSO: ”Den tilltänkta behandlingen strider därmed i första hand mot art. 28.1 som handlar om att den 

personuppgiftsansvarige endast får anlita leverantörer som kan garantera tillräckliga garantier för 

personuppgifterna.” 

Svar: Detta är en mycket viktig poäng. Det enda som talar emot Microsoft är att de omfattas av 

lagstiftning i USA och att de därmed kan tvingas att röja vår data om de får ett föreläggande från en 

amerikansk myndighet. Detta säger inget om hur väl Microsoft kan garantera att vår data är skyddad 

från obehörig tillgång. Det finns andra aktörer än USA som vi vill skydda vår data ifrån. Microsoft är 

en av de leverantörer som är ledande inom IT-säkerhet och Microsofts datahallar får därmed anses 

som en mycket säker miljö för vår data. Att välja en svensk molnleverantör skulle, tvärt emot vad 

man kan tro, försämra vårt it-skydd. Vi skulle undanröja problemen kring överföringar till tredje land, 

men det till priset av att vår data inte är lika säker. 
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Det finns egentligen inga tekniska hinder för leverantören HiQ att använda en annan molntjänst än 

Microsoft Azure. HiQ har signalerat att de har börjat undersöka alternativ till Azure som ägs av 

företag inom EU/ESS. Om detta blir verklighet skulle det innebära att vi kan begära att HiQ flyttar vår 

implementation av Frends till en sådan leverantör. Det skulle också med nödvändighet innebära en 

försämring av säkerheten för hela lösningen. 
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Samråd med DSO 

Yttrande gällande konsekvensbedömning enligt art. 35  

i dataskyddsförordningen1 avseende införande av ny 

integrationsplattform (ver. 2021-02-05)  

 
Syftet med en konsekvensbedömning enligt art. 35 är att utreda och påvisa efterlevnad av 
dataskyddsförordningen i samband med behandling som på ett eller annat sätt är riskfylld. Vid 
genomförandet av en konsekvensbedömning är det viktigt att alla relevanta och kända 
omständigheter för behandlingen lyfts in, analyseras och utvärderas samt att lämpliga 
skyddsåtgärder för den tilltänkta behandlingen beskrivs och genomförs. Arbetet med 
konsekvensbedömning är en iterativ process som handlar om att sänka riskerna som behnadlingen 
är förknippad med. Konsekvensbedömningen har dels har ett internt syfte där organisationen för 
egen nytta analyserar och bedömer behandlingen med hänsyn till integriteten för de registrerade, 
dels ett externt syfte för att gentemot tillsynsmyndighet och andra intressenter visa på hur 
organisationen lever upp till dataskyddsförordningen.  

Dataskyddsombudets roll i en konsekvensbedömning är att övervaka processen och ge råd utifrån 
aktuell lagstiftning och rättsläge. Den personuppgiftsansvarige bör diarieföra dataskyddsombudets 
yttrande tillsammans med konsekvensbedömningen. I det fall den personuppgiftsansvarige väljer att 
inte beakta dataskyddsombudets rekommendationer för behandlingen bör även detta noteras och 
diarieföras. Vid förnyad konsekvensbedömning kan dataskyddsombudet lämna förnyat yttrande. 

Om åtgärder inte kan vidtas för att sänka de identifierade riskerna bör den personuppgiftsansvarige 
överväga att anmäla frågan till förhandssamråd med Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Följ då 
instruktionerna på IMY:s hemsida. 

Bedömning 

Metod 

Ni har för konsekvensbedömningen använt er av en ändamålsenlig metod och gjort en gedigen 
analys. Ni beskriver behandlingen på ett tydligt sätt, identifierar risker samt föreslår åtgärder för att 
minska dem. Utöver det lyfter ni problematiska frågor och för ett resonemang kring dessa utifrån de 
registrerades perspektiv och i förhållande till leverantörsrisker och alternativa lösningar. Jag 
bedömer inget annat än att er konsekvensbedömning motsvarar dataskyddsförordningens krav i 
metodhänseende för att klarlägga omständigheterna och riskerna runt behandlingen. Trots de 
utmaningar som finns för behandlingen utifrån tredjelandsperspektiv har ni på ett tydligt sätt lyckats 

 
1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på 
behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän 
dataskyddsförordning). 
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beskriva behandlingen, lyfta relevanta risker, väga förtjänsterna med en driftsäker miljö och göra en 
sammanvägd bedömning över behandlingens proportionalitet. Samtidigt bedömer jag att ett finns 
utrymme att komplettera er analys för ett nytt samråd.  

Grundläggande principer för behandling 

Jag konstaterar att ni har ringat in ett berättigat ändamål och laglig grund för grundutförandet av den 
aktuella lösningen, som tar fasta på att öka servicen och tillgängligheten för invånarna i deras 
ärenden hos kommunen via digitala verktyg. Jag vill i detta sammanhang skicka med betydelsen av 
att tydligt kunna fästa behandlingen i någon rättskälla, vilket ni inte gjort här. Beroende på vilka 
integrationer som ska införlivas kan det finnas olika lagstöd för det i specialreglering som 
respektive separat konsekvensbedömning får utvisa. Ni har i er analys vidare tagit hänsyn till 
konfidentalitetsaspekter, transparens och öppenhet kring behandlingen samt lagring och 
uppgiftsminimering. Ni har också beaktat principen om korrekthet.  

Iakttagelser och rekommendationer  

a) Förbered ansvarsförhållandena  
Ni skriver att nämnden för Service är tilltänkt som personuppgiftsansvarig under 
införandeperioden och därefter respektive nämnd som tillför behandling. Jag 
rekommenderar att ni redan nu i samband med den här konsekvensbedömningen 
gör upp om formerna för ansvarsförhållandet vad gäller den löpande övergripande 
driften och skötseln av integrationsplattformen när övriga nämnden ansluter, och 
förbereder med biträdes- eller datadelningsavtal. Jag rekommenderar även att ni 
förstärker övriga driftrutiner för integrationsplattformen så att det med all tydlighet 
framgår att konsekvensbedömning och beslut om behandling samt biträdes- eller 
datadelningsavtal ska vara upprättade innan personuppgiftsansvariga nämnder får 
påbörja sin integration via plattformen.  

 
 

b) Verifiera tredjelandsrisken  
Ni anger att loggarna från integrationsagenten skickas via Azure till databasen, och 
att leverantören Microsoft i teorin kan samla in och dekryptera informationen på 
vägen från integrationsagenten till databasen. Betyder det att Microsoft därmed 
även har teknisk och praktisk möjlighet att ta del av all information som ingår i 
loggarna, inbegripet personuppgifter och andra känsliga uppgifter? Om inte – vad 
exakt är det för personuppgifter som Microsoft skulle kunna extrahera ur 
loggarna? Beroende på vad svaret är kan min bedömning av behandlingen få en 
annan utkomst.  
 
I ett värsta scenario kan all information som integreras utvinnas, och i ett önskvärt 
läge är det endast information om att en överföring har ägt rum. I det senare fallet 
är det händelsevis inte fråga om personuppgifter och därmed ingen 
tredjelandsöverföring av sådana uppgifter, vilket drastiskt sänker risken. Jag 
rekommenderar er därför att klargöra i konsekvensbedömningen hur det förhåller 
sig.  
 

c) Identifiera överföringsgrund och utvärdera skyddsåtgärder som kan sänka 
den konstaterade tredjelandsrisken 
Jag instämmer i er bedömning av att det utifrån den nuvarande kända 
informationen är överföringen till tredjeland som är den överhängande riskfaktorn 
i sammanhanget. Jag konstaterar att ni dragit slutsatsen att det i nuläget inte synes 
finnas åtgärder som kan läka bristen i det aktuella mottagarlandets lagstiftning 
utifrån Schrems II-domen den 16 juli 2020 och bedömningarna i IT-



 
 

3 
 

driftsutredningens första delbetänkande den 15 januari 2021. Jag instämmer i er 
slutsats men rekommenderar er att ändå identifiera vilken överföringsmekanism i 
dataskyddsförordningens 5 kap. som skulle vara tillämplig som grund samt en 
utvärdering av kompletterande skyddsåtgärder som i någon mån skulle kunna 
sänka risken. Utan en sådan grund är överföringen inte laglig alls. Jag utgår från att 
ni tänker er standardavtalsklausuler (SCC) enligt art. 46 som överföringsgrund, 
men konstaterar samtidigt att ni inte någonstans i er konsekvensbedömning anger 
att det är så.  
 
För att komplettera skyddet och sänka tredelandsrisken kan både kontraktuella, 
tekniska och organisatoriska åtgärder komplettera SCC som grundläggande 
överföringsskydd. Precis som ni för fram i er analys är det sannolikt mycket svårt 
att nå ett tillfyllest skydd, men vid ett eventuellt samråd med 
Integritetsskyddsmyndigheten, eller beslut att gå vidare med behandlingen utan 
detta, är det viktigt att visa att ni uttömt de riskminimerande skyddsåtgärder som 
finns. Vissa skyddsåtgärder konstaterar jag att ni redan infört (såsom att reglera av 
åtkomst och granskning av loggar, begränsa lagringstiden och lokalisera 
lagringserver i kommunens nätverk), men det är i sammanhanget också viktig 
information om ni utvärderat och avfärdat effektiviteten i andra skyddsåtgärder. 
Därför råder jag er att göra det.  
 
Skyddsåtgärder som ni inte berört är exempelvis: 
 Kryptering och pseudonymisering, inbegripet att säkerställa en säker 

nyckelhantering   
 Dela upp data  
 Dataminimering 
 Rutiner kring Authority requests och ”Warrant canary” som innebär skyldighet 

för leverantören att regelbundet lämna information om myndighetskrav på 
utlämnande. Om man inte gör det vid ett givet tillfälle betyder det att man fått 
en sådan förfrågan men inte har rätt att tala om det. 

 
I EDPB:s rekommendationer om kompletterande skyddsåtgärder finns vägledning 
och exempel på olika skyddsåtgärder kopplat till tredjelandsöverföring2.  

 
d) Synliggör förutsättningarna för alternativa lösningar  

Ni skriver att ni utforskat tillgängliga alternativ till den tilltänkta lösningen, men 
att ni kommit till den slutsatsen att det inte finns några alternativ som uppfyller 
både kraven på säkerhet och effektivitet. Det framgår dock inte med tydlighet vad 
förutsättningarna för de olika alternativen är eller vilka krav – inklusive 
grundläggande integritetskrav – de har utvärderats utifrån. Det framgår till 
exempel inte om de alternativ som ni utvärderat är inhemska eller om 
tredjelandsöverföring är något som förekommer i alla alternativ, och i så fall i 
vilken utsträckning. Jag rekommenderar er att tydliggöra detta, förslagsvis i 
matrisform som gör det lätt att få en överblick över de olika alternativen kopplat 
till krav och förutsättningar såsom tredjelandsöverföring och andra 
integritetsrisker. Utan en sådan överblick är det svårt att värdera om det faktiskt 
inte står några alternativ till buds för det aktuella ändamålet, eller om det gör det 
men att det då är förknippat med oproportionerliga insatser. 

 
Om det finns alternativ till tillhandahållare inom Sverige (helst) eller EU/EES av 
den funktionalitet som Azure idag står för i den tilltänkta lösningen, skulle det 

 
2 Recommendations 01/2020 on measures that supplement transfer tools to ensure compliance with the EU level of protection of 
personal data, 2020-11-10 
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avsevärt sänka risken varför jag rekommenderar er att särskilt uttömma denna 
möjlighet. 

 
e) Kalibrera den tänkta lösningen mot aktuella vägledningar på molnområdet 

Då det rör sig om en molntjänst rekommenderar jag även att gå igenom den 
tilltänkta lösningen utifrån den vägledning som finns på detta område, exempelvis 
Esams PM om Teknik och molntjänster 1.0 som gavs ut 210126. Givet att den 
tilltänkta lösningen är avsedd för att kunna sköta integrationer för information som 
både kan vara känslig och sekretessreglerad blir även frågan om röjande aktuell 
redan i arkitekturen av integrationslösningen. Från årsskiftet 20/21 omfattas 
personal hos leverantörer som uppdragits att tekniskt bearbeta eller tekniskt lagra 
uppgifter av en lagstadgad sekretess3. Samtidigt har IT-driftutredningen, som utrett 
frågan om röjande i samband med utkontraktering, kommit fram till att det i 
nuläget inte finns något stöd i rådande lagstiftning för att alls lämna ut uppgifterna. 
Utredningen har därför föreslagit en lagändring som under vissa förutsättningar 
gör det möjligt, vilket föreslås att träda i kraft under 2022. Detta är viktigt att 
beakta i det sammanhang som den tilltänkta lösningen är tänkt att användas för, 
även om det i varje enskild integration/behandling, precis som ni skriver, måste 
göras en separat konsekvensbedömning. 

 
 

f) Klassificera den tilltänkta lösningen utifrån högsta tilltänkta skyddsnivå  
Slutligen – ni skriver att det inte finns någon anledning att göra en 
informationsklassificering eftersom systemet ännu inte innehåller någon egen 
information. Mot den bakgrunden att lösningen dock är tänkt att kunna hantera 
integrationer av information upp till nivå 3 rekommenderar jag er dock att göra 
detta, för att så långt som möjligt redan i grundutförandet möta de krav som ni 
redan nu vet kan komma att ställas. Här råder jag er att beakta och sätta ord på hur 
dataskydd för detta ändamål byggs in i grundutförandet. 

 

Sammantagen bedömning  

Den personuppgiftsansvarige får endast anlita personuppgiftsbiträden som ger tillräckliga 
garantier om att genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder på ett sådant sätt 
att behandlingen uppfyller kraven i dataskyddsförordningen och säkerställer att den 
registrerades rättigheter skyddas (art. 28). Här står rättsläget klart att det inte är tillräckligt 
att det finns klausuler i ett avtal (i det fall som SCC används som överföringsmekanism) 
utan den personuppgiftsansvarige måste ta hänsyn till all kända fakta såsom den aktuella 
jurisdiktion som den tilltänka leverantören omfattas av och utvärdera om det går att 
komplettera upp med skyddsåtgärder för att uppnå ett i huvudsak motsvarande skydd för de 
registrerade som inom EU/EES. Alternativet om det inte låter sig göras är att undvika 
behandlingen.  

Rättsutvecklingen på det här området är för närvarande mycket dynamiskt även om det 
måste anses stå klart att det med nuvarande lagstiftning i USA är mycket svårt, om inte 
omöjligt, att uppnå en adekvat skyddsnivå för behandling som innebär repetitiv överföring. 
Detta eftersom nuvarande lagstiftning medger amerikanska myndigheter tillgång till 
information och det inte finns utrymme för oberoende tillsyns- och kontrollfunktion eller 
effektiva rättsmedel för enskilda som gör att de har rätt till tillgång, rätt att klaga och så 
vidare. Med hänsyn till rättsutvecklingen är det därför av stor vikt att hålla sig à jour och 

 
3 Lag (2020:914) om tystnadsplikt vid utkontraktering av teknisk bearbetning eller lagring av uppgifter. 
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upprätthålla beredskap för att läget kan skifta och att alternativa lösningar kan komma fram. 
Konsekvensbedömningar ska alltid ses som en pågående process och ett verktyg för att 
kontinuerligt fastställa regelefterlevnad. Därför är det av stor vikt att ni parallellt med er 
omvärldsbevakning återkommande prövar er konsekvensbedömning. Jag råder er att göra 
det utifrån ovanstående rekommendationer i punkterna b-f.   

Mot bakgrund av det aktuella rättsläget finns all anledning till försiktighet och noggrant 
övervägande om den aktuella behandlingen, med de risker som i nuläget är, ska införas. Än 
så länge sker inga utpekade personuppgiftsbehandlingar men lösningen är tilltänkt för att 
kunna göra det möjligt. Konsekvensen om riskerna med exponeringen för leverantör i USA 
verkställs, är enligt min mening att det inte går att garantera tillräckligt skydd för 
personuppgifterna och att de registrerades fri- och rättigheter påverkas. Jag bedömer 
konsekvensen som betydande, snarare än måttlig. Samtidigt konstaterar jag att ni har 
analyserat behandlingen noga och identifierat att ni inte anser att det finns alternativa 
lösningar som erbjuder tjänsten inom Sverige eller EU/EES och som motsvarar kommunens 
behov och kravbild, även om jag rekommenderar er att förtydliga er utvärdering av 
alternativ. Förtjänsterna med Microsoft synes utgöras av hög IT-säkerhet rent teknisk. Det 
hjälper dock föga i förhållande till att risken består i en jurisdiktionsrisk som Microsoft 
själva inte förfogar över. På ett eller annat sätt synes tredjelandsöverföring till USA 
oundviklig utifrån er nuvarande bedömning av utbudet av tillgängliga tjänster, men jag råder 
er alltså att tydligt visa på att det faktiskt är så det förhåller sig.  

 
Det är vidare väsentligt att ni verifierar huruvida Microsoft har åtkomst till loggarna och kan 
kopiera eller extrahera personuppgifter eller känslig information ur dessa, för att ni ska 
kunna bedöma omfattningen och konsekvenserna av överföringen. Det framgår inte med all 
tydighet i konsekvensbedömningen hur det faktiskt förhåller sig. Om leverantören inte har 
faktiskt åtkomst innebär det en betydligt lägre risk.  
 
Beroende på om ni de fakto kan se att det finns inhemska alternativ eller inte och vilka 
omständigheter som ligger respektive teknisk lösning till last ur såväl ett 
integritetsperspektiv som andra viktiga hänseenden, samman med riskminimerande åtgärder, 
kan det finnas skäl att omvärdera proportionaliteten i behandlingen.  
 
Bedömning av behandling 
 
Som ni skriver i er konsekvensbedömning måste det för varje anslutande behandling göras 
en kompletterande konsekvensbedömning som värderar lagligheten och de risker som är 
förknippade med uppgifterna som ingår i varje förekommande fall. Då en del av arkitekturen 
i den integrationslösning som är tilltänkt här, synes innebära att Microsoft via loggarna 
teoretiskt kan tillgå all information som passerar Azure kan jag inte bedöma annat än att 
behandlingen i sin nuvarande form, med de säkerhetsåtgärder som hittills vidtagits, inte är 
proportionerlig och följsam mot dataskyddsförordningen. Framför allt utifrån den legislatur 
som Microsoft ingår i som amerikansk leverantör, och som inte undanröjs eller väsentligen 
sänks med någon av de åtgärder som ni vidtagit eller planerat för behandlingen. Den 
tilltänkta behandlingen strider därmed i första hand mot art. 28.1 som handlar om att den 
personuppgiftsansvarige endast får anlita leverantörer som kan garantera tillräckliga 
garantier för personuppgifterna. Därutöver måste behandlingen stödja sig på en tillämplig 
överföringsmekanism i kap. 5 dataskyddsförordningen och kompletterande skyddsåtgärder, 
vilket inte framgår i nuläget. Att inte göra det innebär i förlängningen att också den 
grundläggande principen om laglighet i art. 5 överträds. 
 
 
Avslutande kommentarer 
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Slutligen vill jag benämna de risker som föreligger med behandling som helt eller delvis inte 
är följsam och proportionerlig utifrån dataskyddsförordningen. Dels är det förstås 
integritetsrisker för enskilda såsom ni belyser i er analys. Här för ni också ett viktigt 
resonemang omkring vad det kan få för konsekvenser för enskildas tilltro till att använda 
kommunens digitala tjänster för sina ärenden. När det gäller tredjelandsöverföring är kraven 
på att informera de enskilda om att så sker högre än i andra fall, vilket ni också benämnt i er 
konsekvensbedömning.  
 
Därutöver föreligger risken för sanktioner av den högre nivån då det bland annat rör 
tredjelandsöverföring som inte med all önskvärd tydlighet går i takt med kraven i 
dataskyddsförordningen, något som i ett värsta scenario kan medföra både kännbara 
kostnader och påverkat anseende för kommunens förmåga. Som ni beskriver i er analys står 
ni i ett vägval där ni kan behöva göra avvägningar utifrån att utbudet är så pass begränsat 
och jag vill framhålla att de medskick jag lämnar här syftar till att ge underlag ur ett 
integritetsperspektiv i förhållande till dataskyddsförordningen. Detta perspektiv tar sin 
utgångspunkt i att rätten till integritet är en grundläggande rättighet som stadgas både i EU-
stadgan4 och är grundlagsskyddad, men också i hög grad en demokratifråga eftersom det är 
svårt att utöva andra grundläggande rättigheter som åsikts-, yttrande- och organisationsfrihet 
om de enskilda inte vet om de övervakas och av vem. Ett gott integritetsskydd har stor 
betydelse för individers säkerhet men också för Sveriges säkerhet. Omfattande exponering 
av uppgifter för främmande makt kan utnyttjas som ett geopolitiskt maktmedel och påverka 
Sveriges säkerhetsskydd. 
 
Det finns förstås andra viktiga beaktanden att ta hänsyn till såsom tillgänglighetsaspekten 
som ni också lyfter i er analys.  
 
Slutligen bedömer jag att den tilltänkta behandlingen, efter kompletterande och klargörande 
information om alternativa lösningar samt utvärdering av olika skyddsåtgärder, bör anmälas 
till förhandssamråd med Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) för att få vägledning. Detta 
om det visar sig att risken inte går att överbrygga med kompletterande åtgärder.  

Karin Malmsten 
Dataskyddsombud 

 

 

 
4 Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. 



 
 
 

KONSEKVENSBEDÖMNING 

Bedömning av risk och konsekvens i samband med personuppgiftsbehandling enligt 
dataskyddsförordningen 35 art.1 

 

Personuppgiftsansvarig nämnd: 

Behandlingen av personuppgifter hanteras i ett system som är kommunövergripande. Under 
införandeperioden, kommer Förvaltningen för Service att vara personuppgiftsansvarig nämnd, men varje 
nämnd som sedan använder systemet blir därefter personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som 
respektive nämnd väljer att behandla i systemet. 

 

Behandlingens namn: 

Systemintegration 
 

Syfte med behandlingen: 

Möjliggöra flytt av information mellan kommunens IT-system 
 

Behandlingens berättigande: 

Behandlingen är kommunövergripande. Behandlingens berättigande och tillämpligt lagrum är olika 
beroende vilken behandling nämnderna väljer att använda systemet till. 

 

Kontaktperson för behandlingen: 

Konsekvensbedömningen avser ett system som hanterar många olika typer av behandlingar. Varje 

nämnd utser kontaktperson för sina respektive behandlingar. 

 

Kontaktperson för systemet: 

IT-tekniker specialist, Jonas Sjömark 

 
Dataskyddskontakt: 

Under införandeperioden: Jennie Karnbrink, Förvaltningen för Service. Eftersom systemet är 
kommunövergripande, är även dataskyddskontakten för kommunstyrelsens förvaltning, Eva Holmberg, 
kontakt under införandeperioden. Därefter: dataskyddskontakten på de nämnder som utnyttjar systemet. 

 

Dataskyddsombud: 

Karin Malmsten, dataskyddsombud@kungsbacka.se 
 

Personuppgiftsbiträde: 

HiQ Frends Sweden AB, 556706-8084 
 

Datum för konsekvensanalys: 

2020-02-05 
 

 

 
 

1 Allmänna dataskyddsförordningen EU 2016/679 
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Tidigare gjord eller ny konsekvensbedömning 

Kommunen har en integrationsplattform idag. Ingen tidigare konsekvensbedömning har gjorts på 
nuvarande integrationsplattform. Denna konsekvensbedömning avser digital mjukvara för en ny 
integrationsplattform som inte har bedömts tidigare, och som ska ersätta den gamla plattformen. 

 

BAKGRUNDSBEDÖMNING 

I tabellen nedan står ett antal kriterier. De fungerar som stöd för att avgöra behovet av en särskild 
konsekvensbedömning för den tilltänkta behandlingen. Sannolikheten för att behandlingen medför en 
hög risk för de registrerades fri- och rättigheter ökar ju fler kriterier som uppfylls. En hög risk innebär 
också ett ökat behov av en konsekvensbedömning. 

 

Kriterier Ja Nej 

Personuppgiftsbehandlingen innebär utvärdering eller poängtilldelning, inklusive 
profilering och förutsägelse av beteende. 

☐ ☒ 

Personuppgiftsbehandlingen innebär automatiserat beslutsfattande med juridisk, 
ekonomisk eller annan betydande effekt för den registrerade. 

☐ ☒ 

Personuppgiftsbehandlingen innebär att systematisk övervakning används för att 
observera, övervaka eller kontrollera den registrerade. 

☐ ☒ 

Behandling av känsliga personuppgifter eller extra skyddsvärd information. 

 

Kommentar: Behandlingen är kommunövergripande. Det är därför möjligt att 
känsliga och skyddsvärda personuppgifter kommer att hanteras i systemet. Vilka 
typer av känsliga och extra skyddsvärda personuppgifter som behandlas beror på 
vilka nämnder som väljer att använda systemet och vilka funktioner som respektive 
nämnd väljer att använda systemet till. 

☒ ☐ 

Personuppgiftsbehandlingen sker i stor skala avseende antalet berörda personer, 
volymen av data som behandlas, varaktighet för behandlingsaktiviteten och/eller den 
geografiska omfattningen av behandlingsaktiviteten. 

 

Kommentar: Behandlingen är kommunövergripande. Det är därför mycket sannolikt 
att stora mängder personuppgifter hanteras. Hur stor volym som kommer att 
behandlas beror på vilka nämnder som väljer att använda systemet. Varaktighet för 
behandlingen är mycket kort, eftersom ingen information sparas i systemet – 
behandlingen innebär endast en transportsträcka mellan olika system. 

☒ ☐ 

Det förekommer uppgifter om utsatta personer. 
 

Kommentar: Behandlingen är kommunövergripande. Det är därför möjligt att 
uppgifter om utsatta personer kommer att hanteras. Vilka personuppgifter som 
behandlas beror på vilka nämnder som kommer att använda systemet. 

☒ ☐ 

Personuppgiftsbehandlingen sker med hjälp av innovativ användning eller 
tillämpning av tekniska eller organisatoriska lösningar. 

☐ ☒ 
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Dataöverföring sker till länder utanför EU/EES (tredjeland). 
 
Kommentar: Integrationsplattformen är utvecklad i Norden, men företaget som har 
utvecklat plattformen (Frends) har delvis använt mjukvara utvecklad av ett 
amerikanskt företag. Informationen som transporteras mellan olika system, kommer 
därför att passera servrar som finns i Europa, men som ägs av det amerikanska 
företaget Microsoft. 

☒ ☐ 

 
 
 

 

UNDERLAG FÖR ANALYS 

 
Vad är Frends? 

Frends är en integrationsplattform (iPaaS – integration Platform as a Service) som möjliggör generell 
systemintegration. Frends är en del av HiQ, ett svenskt bolag med kontor i både Sverige och Finland. 
Frends utvecklas av HiQ Finland. 

 
Vad är en integrationsplattform? 

En integrationsplattform är en mjukvara som tillhandahåller ett ramverk för utveckling av integrationer 
mellan IT-system. En integration kan till exempel innebära att flytta en fil från en server till en annan, 
eller att göra API-anrop (Application Programming Interface) för att hämta och lämna data. 
Integrationen görs i väl definierade steg där resultatet av varje steg utvärderas innan integrationen går 
vidare. I integrationsplattformen finns färdiga adaptrar för anslutning till olika system, avancerad 
loggning och behörighetskontroll, samt ofta möjlighet att grafiskt representera en integration. 
En bra integrationsplattform är en förutsättning för en lyckad digitalisering. Det är en strategisk produkt 
som går att likna med en samarbetsplattform, men där det är IT-system och inte människor som 
samarbetar. En bra integrationsplattform ger ökad digital tillgänglighet för medarbetare, invånare, 
brukare och allmänheten genom att till exempel utföra olika ärenden - såsom ansökningar, meddelanden, 
felanmälningar - via e-tjänster. 

 

Moderna integrationsplattformar är så kallade iPaaS eller på väg att succesivt gå över till iPaaS- 
modellen. Det innebär att integrationsplattformar som idag går att köra helt i den egna datahallen (on- 
premise) snart kan komma att ha en licensmodell och utveckling som gör det omöjligt att helt undvika 
att vissa delar av integrationsplattformen hamnar i molnet. 

 
Behandlingens art 

Via integrationsplattformen, hanteras personuppgifter av olika slag. Vilka personuppgifter samt vilka 
kategorier av personer som hanteras är, och kommer att vara, beroende av vilka förvaltningar som 
använder systemet samt vilka processer som respektive förvaltning väljer att använda systemet till (till 
exempel e-tjänster). Således kan både harmlösa, känsliga och skyddsvärda uppgifter om personer 
förekomma. 

 

Den förvaltning som vill ha en integration, ska kontakta Integrationsgruppen på Digitalt center. Vid 
integration av information som inte tidigare hanterats på integrationsplattformen, kommer förvaltningen 
och Integrationsgruppen att göra en utvärdering för att bedöma om önskad information är lämplig att 
hantera i Frends. Under förutsättning att rätt kompetens finns på plats, kommer förvaltningarna i 
förlängningen att själva kunna utvärdera och implementera integrationer. Syftet med den här 
övergripande konsekvensbedömningen är att underlätta en sådan utvärdering. 
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En integrationsplattform är ett nav för verksamheternas digitalisering av sina processer. Behandlingen av 
personuppgifter i systemet är därför omfattande samt systematisk, strukturerad och långvarig. Däremot 
har systemet ingen användning för den information som integreras. Den enda bearbetning av 
informationen som görs i systemet, är att anpassa formatet till mottagande system. Analys av 
informationen görs endast i syfte att säkerställa att all nödvändig information finns med vid 
integrationstillfället, och i vissa fall för att avgöra mottagare av informationen. 

 
Användare av uppgifterna 

Användarna av systemet kan delas in i följande kategorier: integrationsutvecklare som bygger 
integrationer och vidareutvecklar systemet; konsulter som är behjälpliga vid felsökning, avancerad 
utveckling samt, i de fall där det är lämpligt, bygger integrationer; drifttekniker som övervakar systemet 
och avhjälper enklare fel; samt ansvariga för de IT-system som integreras med Frends (till exempel 
systemförvaltare). 

 

Beroende på vilken typ av användare som avses, så har systemet bra möjligheter att begränsa tillgången 
till informationen i systemet. Systemförvaltare kommer till exempel endast se information om de 
integrationer som tillhör system som de förvaltar. 

 

Leverantören HiQ Frends Sweden AB är personuppgiftsbiträde. 

 
Informationssäkerhet 

Informationsklassning är inte aktuell eftersom informationen som hanteras av systemet redan är klassad i 
avlämnande och mottagande system. 

 

Den enda information som är specifik för systemet, är de loggar som genereras när en integration skapas, 
ändras eller tas bort, så kallad ändringslogg. I ändringsloggen finns användarnamn (under rubriken 
”Användare av uppgifterna” ovan beskrivs kategorier av användare) och tidpunkt när en ändring skedde 
samt vad som ändrades. Ändringsloggen lagras i HiQ Frends Sweden ABs databas i Microsoft Azure 
tillsammans med information om hur integrationen är byggd. Se nedan för mer information om 
Microsoft Azure. 
 
När en integration exekverar (utför något) så skapas loggar för varje steg i integrationen. I dessa loggar kan hela 
eller delar av den information som hanteras av integrationen finnas med. Dessa loggar lagras inte i Azure, utan i 
en databas i kommunens datahall (on-premise). Däremot skickas loggarna från integrations-agenten via Azure till 
databasen (se ”Dataflöde agent” nedan). Loggarna är endast avsedda att underlätta vid utveckling och felsökning. 
Loggarna lagras inte krypterade, men all transport av loggarna sker krypterat med standardiserad 
transportkryptering (SSL/TLS minst version 1.2). 
 
Tredjeland 

Azure ägs av Microsoft. Eftersom Microsoft inte är ett bolag baserat inom EU/EES och de, åtminstone i 
teorin, kan samla in och dekryptera den information som hanteras (det vill säga endast information om 
loggar) på väg från integrationsagenten till databasen, måste detta anses som en tredjelandsöverföring. 

 

Vad säger Dataskyddslagen/GDPR om tredjelandsöverföring? 
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Enligt dataskyddsförordningen, är tredjelandsöverföring endast tillåten om det kan göras med stöd av 
någon av de överföringsmekanismer som anges i kap V i dataskyddsförordningen. Förutsättningen för 
en tredjelandsöverföring är att uppgifterna får samma nivå av integritetsskydd som inom EU/EES. 
Tredjelandsöverföring är också förknippad med en särskild informationsplikt till de registrerade. 

 

USA räknas som ett tredjeland. Den 16 juli 20202 fastställde EU-domstolen att USA inte har samma 
integritetsskydd av personuppgifter om EU-medborgare som EU/EES, eftersom myndigheter i USA, 
under vissa omständigheter, kan tvinga Microsoft att lämna ut personuppgifter. 

 

Den svenska IT-driftsutredningen3 har kommit fram till att det inte finns några skyddsåtgärder som kan 
kompensera för bristerna i amerikansk lagstiftning när det gäller behandling av personuppgifter om EU- 
medborgare. I praktiken, innebär det att det är förbjudet att hantera personuppgifter i system som ägs av 
bland annat Microsoft. 

 

Sammantaget innebär detta risker för de registrerade som är svåra att undanröja. Registrerade kan på 
detta sätt förlora kontrollen över uppgifterna och som konsekvens av det, uppleva en minskad trygghet i 
att utföra ärenden digitalt hos kommunen. 

 
Gallring 

Det finns inget skäl att spara loggar som innehåller personuppgifter en längre tid och därför kommer 
dessa att gallras regelbundet enligt en automatisk rutin. Utgångspunkten är att vi gallrar loggar äldre än 
30 dagar om inget annat har bedömts som nödvändigt. Om en situation skulle uppstå där man av olika 
anledningar måste lagra loggar en längre tid (till exempel lagkrav eller högre krav på uppföljning och 
spårbarhet), så bör man överväga möjligheten att flytta dessa loggar till en separat databas som inte går 
att komma åt från Frends webbapplikation. Alla loggar innehåller inte personuppgifter, så en eventuell 
flytt måste utredas från fall till fall. 

 
Frends arkitektur 

Frends består i huvudsak av tre delar: 

• en webbapplikation som är gränssnittet där man bygger och övervakar integrationer, 

• agenter som ansvarar för att exekvera (utföra) integrationerna, samt 

• en databas som bland annat lagrar de loggar som skapas när integrationerna körs. 
Webbapplikationen finns i Microsoft Azure. Agenterna installeras på servrar i kommunens datahallar 
och databasen lagras på en för Frends dedikerad databasserver, även denna i kommunens datahallar. 
Transporten av data mellan de olika delarna sker, utan undantag, krypterad med standardiserad 
trasportkryptering (SSL/TLS minst version 1.2). Kommunikationen är begränsad till att endast tillåta 
trafik från kommunens nätverk. 

 
Dataflöde agent 

Följande bild illustrerar hur data flödar när en integration exekverar. Notera att den data som 
transporteras i själva integrationen inte lämnar kommunens nät. Det är endast loggarna som skapas av 
agenten som transporteras via Azure till loggdatabasen, som även den finns i kommunens nät. 

 

 

 

2 Mål C-311/18 Data Protection Commissioner/Maximillian Schrems och Facebook Ireland 
3 SOU 2021:1 
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Dataflöde webbapplikation 
Följande bild illustrerar hur data flödar när webbapplikationen (Frends administrativa gränssnitt) 
används. Här sker transporten i omvänd riktning, från databasen via Azure till webbläsaren för visning. 
Till skillnad från agenterna så används inte Azure Service Bus här, utan transporten går från databasen 
direkt till webbservern via en VPN-tunnel mellan Kungsbacka och Frends i Azure. 
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BEHANDLINGENS TEKNISKA OCH ORGANISATORISKA KONTEXT 

Tekniska skyddsåtgärder 

Åtgärder har vidtagits för att i så stor utsträckning som möjligt minimera exponeringen av den 
information som systemet hanterar. I en standardinstallation av systemet, lagras de personuppgifter som 
förekommer i loggarna i en databas i Azure. Kungsbacka har valt att utnyttja en ny funktion som istället 
lagrar den informationen på servrar i Kungsbackas datahallar. 

All transport av information sker krypterat med standardiserad transportkryptering (SSL/TLS minst 
version 1.2). Nätverkskommunikationen är begränsad till att endast tillåta trafik från Kungsbacka 
kommuns nät. Åtkomst till systemet skyddas av flerfaktorsinloggning (användarnamn och lösenord plus 
ytterligare minst en faktor såsom mobilapp eller säkerhetsnyckel) och är obligatorisk för alla användare 
av systemet. Loggar gallras regelbundet och ingen långtidslagring av data kommer att ske. 

Kungsbacka kommun arbetar aktivt med leverantören för att implementera alla tekniska skyddsåtgärder 
som systemet erbjuder och utvärderar löpande nya funktioner som kan höja säkerheten. Frends kan 
avgränsa åtkomst till integrationer och loggar så att det i detalj går att kontrollera olika användares och 
användargruppers åtkomst. Alla ändringar i integrationerna loggas i en så kallad ändringslogg. 

Organisatoriska skyddsåtgärder 

Integrationer med tillhörande loggar går att dela upp så att behörighet kan ges på en detaljerad nivå. Det 
medger att man på ett effektivt sätt kan begränsa åtkomsten till informationen i integrationsplattformen. 
Plattformen kommer att används för integration mellan system i alla delar av kommunens verksamhet 
där det bedöms lämpligt. Vid skapande av en ny integration, kommer informationsägarna 
(nämnd/förvaltning) för avlämnande och mottagande system att informeras om vilken information som 
transporteras av integrationerna och hur den loggas och gallras. 

Supportpersonal från HiQ Frends Sweden AB kommer endast att ha tillgång till miljön under tiden ett 
supportärende pågår. 

RISKER 

Obehörig tillgång 

Obehörig tillgång skulle endast kunna ske genom att någon lyckas ta sig förbi den förstärkta 
inloggningen, eller om någon kan ta sig in i kommunens nätverk och forcera de säkerhetsfunktioner som 
omgärdar databasen där loggarna lagras. 

Det finns också risk för obehörig tillgång genom tredjelandsöverföring, där amerikansk lagstiftning och 
begäran om utlämnande träffar underbiträdet Microsoft Azure. 

Obehörig ändring 

Obehörig ändring skulle kunna ske om en integration manipulerades på ett sådant sätt att den förvanskar 
eller förkastar informationen som integreras i systemet. En sådan manipulation skulle kräva att 
obehöriga först får tillgång till och kan redigera integrationerna. En sådan ändring skulle synas i 
ändringsloggen. 
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Förlust av uppgifter 

Systemet är inte källa till någon av de uppgifter som integreras. Även om en förlust skulle ske, skulle 
inga uppgifter gå förlorade eftersom dessa lagras i avlämnande och mottagande system. 

 

Informationen om hur integrationerna fungerar skulle däremot kunna gå förlorad om någon medvetet 
eller omedvetet raderar integrationer och det inte upptäcks i tid. HiQ Frends Sweden AB tar kontinuerlig 
backup av konfigurationsdata och kan återställa borttagna integrationer om det anmäls inom 30 dagar. 

 

KONSEKVENSBEDÖMNING 

 
Systemintegration blir mer och mer kritisk för att en organisation ska lyckas med digitalisering av 
verksamheten. Utan en väl fungerande systemintegration fortsätter verksamheternas it-system att vara 
isolerade öar och möjligheten till samarbete och effektivisering försämras. 

 

Samtidigt innebär det en risk när information lämnar ett system och ska användas utanför den 
organisation och de processer där den normalt förvaltas. Därför är det centralt att det system man väljer 
för integrationer är robust och transparent. Man måste kunna lita på att informationen kommer fram 
oförvanskad och inom angivna tidsintervall. Transparensen är viktig eftersom ett lyckat 
integrationsarbete bygger på att alla inblandade förstår hur integrationen fungerar och kan resonera om 
det förväntade resultatet. 

 

Frends är en integrationsplattform som uppfyller båda dessa krav. Vi har under våra utvärderingar inte 
hittat något annat system som gör det lika effektivt. Att Frends utveckling och support är baserat i 
Norden och tillgången på bra support och integrationskonsulter är också avgörande faktorer. 

 

De system, förutom Frends, som vi utvärderat närmare är: Microsofts produkter BizTalk och SQL 
Server Integration Services, TEIS från TietoEvry, open source-initiativet OpenESB, WSO2 Enterprise 
Integrator samt Mule ESB. 

 

SQL Server Integration Services har ett fokus på flytt av data mellan databaser. Vi har använt SSIS 
länge och märkt att den fungerar bra för detta ändamål, men inte för generell systemintegration. 

 

Vi använder TietoEvry Integration Server (TEIS) idag för främst integrationer mot bank och 
myndigheter samt flytt av filer. Det är en produkt som är svår att administrera, förstå och utveckla i. 
Risken är stor att vi inte själva kan bygga avancerade integrationer i TEIS, utan istället blir beroende av 
konsulter. 

 

BizTalk utvärderades dels genom besök på Intraservice i Göteborgs stad som använder BizTalk för ett 
stort antal integrationer, dels genom att ställa frågor till konsulter med kunskap om BizTalk. Slutsatsen 
blev att BizTalk är en rigid plattform med för stort fokus på XML. Framtiden för BizTalk är dessutom 
osäker, eftersom utvecklingen verkar ha avstannat till förmån för Microsofts alternativ i Azure. Därför 
anser Digitalt Center att ett införande av BizTalk i Kungsbacka kommun inte vore ett strategiskt korrekt 
beslut. 

 

WSO2 hade en tydlig slagsida mot molnet. Det var oklart om och hur länge man i så fall kan använda 
WSO2 som en ren on-premise-lösning (där alla komponenter driftas i Kungsbackas datahallar). Det var 
också svårt att förstå licensmodellen för WSO2 och beräkna kostnaderna. 
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OpenESB är en paketering av ett antal open source-teknologier och använder JBI (Java Business 
Integration). OpenESB kändes vid utvärderingen som en produkt där Digitalt center är utelämnade att 
göra många delar själva. Digitalt center bedömde att Kungsbacka kommun inte har de resurser och den 
kompetens som krävs för att införa OpenESB. 

 

Vi har även tittat på möjligheten att bygga en egen plattform, helt själva eller med hjälp av tjänster i 
Azure (till exempel Azure Automation och Logic apps). Vi skulle då få en skräddarsydd plattform för 
våra behov med stor flexibilitet, men vi kom fram till att det skulle innebära en allt för stor arbetsinsats 
för att motivera fördelarna. 

 
Konsekvenser för behandling 

Följande åtgärder har vidtagits för att säkerställa att behandling av uppgifter av olika grad av känslighet, 
kan ske i ett säkert sammanhang. Detta är en summering av tekniska och organisatoriska 
skyddsåtgärder ovan. 
Alla personuppgifter och annan känslig information i vila, lagras på servrar i kommunens nätverk. 
Transport av samtlig information är krypterad genom standardiserad transportkryptering (SSL/TLS 
minst version 1.2) i alla led. 
Endast enheter som ansluter från Kungsbackas nät kan komma åt systemet. Undantaget är HiQ Frends 
Sweden AB, som på inbjudan kan komma åt hela eller delar av systemet, samt Microsoft som i 
egenskap av leverantör av Azure har möjlighet till åtkomst till loggarna i systemet. 
Inloggning till systemet skyddas med obligatorisk flerfaktorsinloggning (användarnamn och lösenord 
plus ytterligare minst en faktor såsom mobilapp eller säkerhetsnyckel) 
Personuppgifter och annan känslig information gallras regelbundet. Uppgifterna lagras endast en kort 
period för att kunna bekräfta att integrationen fungerat korrekt. 
Behörighet till systemet regleras för att minimera exponering av informationen i systemet. 
Åtkomstloggar analyseras för att hitta avvikande beteende och larma om sådant upptäcks. 
Manuell gallring av de loggar som innehåller personuppgifter för att snabbt kunna uppfylla till exempel 
begäran om borttag enligt GDPR. 
 
Konsekvenser för avtal 
Avtalet med leverantören HiQ Frends Sweden AB strider inte mot något som tas upp i detta dokument. 
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Sammantagen bedömning 

Samhället digitaliseras. Att inte digitalisera och inte uppdatera tekniken i takt med att den utvecklas, är 
inget alternativ. 

Medarbetare och allmänhet förväntar sig allt mer digitala lösningar på allt fler områden, till exempel att 
olika digitala system ska kunna kontakta varandra på arbetsplatsen och att digitala tjänster ska underlätta 
kontakter och handläggning mellan medarbetare i kommunen och mellan kommunen och invånare och 
näringsliv. Alla förväntar sig också att det ska vara lätt att göra rätt. Utan väl fungerande kontakter 
(integrationer) mellan olika system, fortsätter förvaltningarnas it-system att vara isolerade öar och 
möjligheten till samarbete och effektivisering försämras. 

En integrationsplattform är ett nav som hjälper olika system att ta kontakt – integrera - med varandra. En 
integration uppstår emellertid inte automatiskt. Först måste verksamheterna identifiera vilka system man 
vill integrera och på vilket sätt, och därefter ska integrationen programmeras och administreras. I takt 
med att allt fler integrationer efterfrågas, kommer därför allt mer programmering och administration att 
behövas. Det ökar belastningen på Digitalt center och behovet av medarbetare med rätt kompetens, som 
redan idag är svåra att rekrytera. 

Kommunen har en integrationsplattform idag (Mule ESB), men den behöver bytas ut eftersom den inte 
uppfyller de krav som kommunen har på en modern integritetsplattform. HiQ Frends Sweden ABs 
produkt Frends uppfyller kraven: 

• Frends utveckling och support är baserat i Norden och tillgången på bra support och 
integrationskonsulter är en mycket viktig faktor. 

• Systemet är effektivt, robust och transparent. 

• Systemet går att programmera och administrera internt utan inblandning av extern personal, till 
exempel konsulter. 

• Systemet är enkelt att programmera och administrera jämfört med andra system, vilket innebär 
en stor tidsbesparing eftersom 

• det går fortare och enklare för Digitalt center att upprätta och administrera de integrationer 
förvaltningarna önskar 

• programmering och administration av integrationerna kan på sikt hanteras av de förvaltningar 
som har rätt kompetens på plats - ett komplett utbildningspaket kommer att tas fram för detta 
syfte. Ökade möjligheter för förvaltningarna att utveckla nya integrationer själva, innebär att 
de snabbt och effektivt kan möta nya, förvaltningsspecifika behov. Dessutom sprids 
kompetensen över kommunen, vilket gör hanteringen mindre personberoende och sårbar. 

Den enda nackdel med Frends som identifierats, uppstod i juli 2020 när EU-domstolen slog fast att 
företag som lyder under USAs lagstiftning inte kan skydda personuppgifter om EU-medborgare (se ovan 
under “Tredjeland”). Något utrymme för intresseavvägning, sannolikhetsbedömning eller andra 
överväganden finns inte. Väljer kommunen att använda Frends som integrationsplattform, bryter 
kommunen därför mot dataskyddsförordningen. 

Alternativet för kommunen är att hitta en integrationsplattform som inte involverar så kallad 
tredjelandsöverföring. Digitalt center har under sin utredning försökt hitta en sådan plattform som 
samtidigt uppfyller de krav man ställer på plattformen, men har inte lyckats. 

Kommunen väljer därför att gå vidare med Frends, med följande motivering: 

Ett av Kungsbackas prioriterade mål är ökad digitalisering för en effektiv och ändamålsenlig förvaltning. 

För att det ska gå att genomföra, krävs system som är funktionella, effektiva och användarvänliga - det 
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ska vara lätt att göra rätt. En integrationsplattform är en kritisk del i digitaliseringsarbetet eftersom den 

hjälper olika system att samarbeta. Ett byte av plattform är därför ett viktigt strategiskt beslut eftersom 

plattformen kommer att ligga till grund för mycket av den digitala utvecklingen i kommunen under 

många år. 

Integrationsplattformen Frends har alla förutsättningar som krävs för att föra kommunens digitala 

utveckling framåt. Plattformen kommer att hantera en mängd olika sorters information, där 

personuppgifter är en del av informationsflödet. En del av dessa personuppgifter finns i loggar, som 

under en mycket kort tid kommer att transporteras via Microsoft Azure, det vill säga en 

tredjelandsöverföring. Denna risk är känd och kommer att ingå som en del i beslutsprocessen vid 

utvecklingen av integrationer. Det som är en risk idag, är dessutom inte nödvändigtvis en risk imorgon. 

Digitalt center har inte kunnat hitta en integrationsplattform som både har de kvaliteter Frends har och 

som dessutom inte involverar tredjelandsöverföring. Kommunen väljer därför att prioritera en 

helhetslösning som varar över tid och att hantera den risk som idag finns i denna lösning, framför att 

välja en plattform som endast löser ett problem, men skapar många fler. 
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Bedöm konsekvenser 
 

Nedan anges vilka konsekvenser som kan uppstå om risken realiseras. 
 

Konsekvens- 
nivåer 

Förklaring 

1 Försumbar: Den registrerade har inga svårigheter att utöva sina fri- och rättigheter. 
Ingen eller endast försumbar ekonomisk eller social påverkan. 

2 Måttlig: Den registrerades fri- och rättigheter kan inte garanteras. Den registrerade 
kan uppleva lindriga besvär men endast måttlig ekonomisk eller social påverkan. 

3 Betydande: Den registrerades fri- och rättigheter kränks. Ekonomisk eller social 
påverkan för den registrerade. 

 

Kan också vara en situation där synnerligen många personers uppgifter inom 
konsekvensnivå 2 sprids. 

4 Allvarlig: Skapar stora besvär för den registrerade genom exempelvis diskriminering, 
identitetsstöld eller identitetsbedrägeri, stor ekonomisk förlust, skadat anseende eller 
annan betydande ekonomiskt eller social nackdel. Kan även innebära fara för liv och 
hälsa. 

 

 
Bedöm sannolikhet 

 

Nedan sammanfattas sannolikheten för att risken/na realiseras med de ovan beskrivna konsekvenserna. 
 

Sannolikhet Beskrivning Frekvens 

1 Skadan har inte inträffat eller sker mycket 
sällan. 

 

Ytterst liten sannolikhet att skadan kommer 
att inträffa under behandlingens livstid. 

Mer sällan än vart 10:e år 

2 Skadan kommer sannolikt att inträffa någon 
gång. 

Mellan vart 10:e och varje år. 

3 Skadan kan inträffa regelbundet. 
 

Sannolikt att skadan kommer att inträffa. 

En gång per år. 

4 Skadan kan inträffa ofta. Flera gånger per år. 
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Risk- och konsekvensbedömning Frends 

 

Risk Konsekvensnivå Sannolikhet 

Obehörig tillgång 2 1 

Obehörig ändring 2 1 

Förlust av uppgifter 1 2 

 
 

FÖRHANDSAMRÅD 

 
Förhandssamråd med registrerade 

Systemet är ett kommunövergripande system. Innan en integration sätts upp i en förvaltning, utreder 
förvaltningen och Integrationsgruppen på Digitalt Center om integrationen och de uppgifter som ingår i 
den är lämpliga att hantera i Frends. Förhandssamråd med registrerade är därför inte aktuellt för det 
berörda systemet eftersom systemet inte är källa till de personuppgifter som hanteras. I de fall samråd 
krävs, kommer det att ske vid insamling av uppgifter till avlämnande eller mottagande system 

 

Förhandssamråd med dataskyddsombud (DSO) 

(Inväntar besked från DSO) 

 

Förhandssamråd med Datainspektionen 

Förhandssamråd med Datainspektionen är inte aktuellt av samma anledning som för registrerade. 

 

 
PLANERA ÅTGÄRDER 

 
Risk Konsekvens, beskriv i 

ord samt ange siffra 
(1-4) 

Sannolikhet (1-4) Åtgärd, inklusive 
ansvarig för 
genomförande 

Rutiner för användning 
av systemet är inte klara 
vilket kan innebära en 
risk för felaktig 
hantering av uppgifter. 

1, inga personuppgifter 
finns ännu i systemet. 

1, vi är fortfarande få 
användare som har 
åtkomst till systemet. 

Rutiner kommer att 
upprättas och vara klara 
innan personuppgifter 
hanteras. 

 

Ansvarig för rutiner är 
Digitalt Center, 
Integrationsgruppen 
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BILAGA 1: CHECKLISTA FÖR KONSEKVENSBEDÖMNING (ART. 35) 

 
Kontrollera att konsekvensbedömningen åtminstone innehåller följande information. Kommentera om 
någon punkt inte har berörts. 

 

☐ En systematisk beskrivning av den planerade behandlingen och dess syften (samt skälet till 

varför syftet anses berättigat) 

Kommentar: 

 

 

☐ En bedömning av behovet av och proportionaliteten hos behandlingen i förhållande till dess 
syfte/n och riskerna. 
Kommentar: 

 

 

☐ En bedömning av riskerna för de registrerades rättigheter och friheter. 

Kommentar: 

 

 

☐ De åtgärder som behövs och planeras för att hantera riskerna (inbegripet skyddsåtgärder, 

säkerhetsåtgärder och rutiner för att säkerställa skyddet och för att visa att förordningen 

efterlevs, med hänsyn både till de registrerades och andra berörda personers rättigheter och 

berättigade intressen). 

Kommentar: 

 

 

☐ Dataskyddsombudets bedömning av den aktuella behandlingen. 

Kommentar: 

 

 

☐ Beaktande av de berörda personuppgiftsansvarigas eller personuppgiftsbiträdenas 

efterlevnad av godkända uppförandekoder enligt GDPR artikel 40, framför allt vad gäller 

rutiner för konsekvensbedömning. 

Kommentar: 
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BILAGA 2: OM KONSEKVENSBEDÖMNING (ART. 35) 

 
Nämnden ska som personuppgiftsansvarig säkerställa och visa att dess personuppgiftsbehandling följer 
dataskyddsförordningen. Konsekvensbedömning är ett verktyg för detta. Dataskyddsförordningen anger 
att en konsekvensbedömning krävs om behandlingen ”sannolikt leder till en hög risk för fysiska 
personers rättigheter och friheter” (artikel 35.1 och skäl 84). 

 

Genom konsekvensbedömningen kan de risker som behandlingen medför identifieras och de 
konsekvenser som följer av det förebyggas. Den personuppgiftsansvarige kan få fram ett underlag för att 
kunna bedöma om behandlingen är proportionerlig och erforderlig utifrån dess ändamål och riskerna. 

 

En konsekvensbedömning ska göras för ny eller förändrad personuppgiftsbehandling som antingen 
omfattar: 

✓ känsliga, extra skyddsvärda eller integritetskänsliga personuppgifter 

✓ sekretessreglerad information 

✓ behandling som innebär systematisk och omfattande profilering 

✓ behandling som rör en omfattande mängd uppgifter. 

Ju mer komplex en behandling är desto större är risken för otillåten behandling. Syftet är att förebygga 
att så sker. 

 

Konsekvensbedömningen ska göras före dess att behandlingen påbörjas4, och aktualiseras regelbundet. 
 

Bedömningen görs behandling för behandling. Flera snarlika eller närliggande behandlingar kan dock 
ingå i en och samma konsekvensbedömning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Detta är förenligt med principerna om inbyggt dataskydd och dataskydd som standard (artikel 25 och skäl 78). 
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Förvaltningen för Service 
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 Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 

www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Upphävande av förvaltningen för Service uppdrag Löftagården 

 

Förslag till beslut i nämnden för Service 

Nämnden för Service upphäver tidigare antaget beslut, 2020-12-21 § 123 Förvaltningen för Service 

uppdrag Löftagården, gällande konkurrensutsättningen av lokalvård- och måltidsverksamheten samt 

vaktmästeri på Löftagårdens vård- och omsorgsboende.    

 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden för Vård & Omsorg antog 2020-12-16 § 116 Årsplan för konkurrensutsättning av 

verksamhet 2021. Den antagna årsplanen innebar att driften av Löftagårdens vård- och omsorgsboende 

skulle konkurrensutsättas under år 2021.  

Med anledning av pågående pandemi, och med hänvisning till att förvaltningen för vård-och Omsorg 

behöver fokusera på ordinarie drift av verksamheten, samt att säkerställa att enskilda får de insatser 

som de är i behov av enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslag upphäver nämnden för  

Vård & Omsorg antaget beslut om konkurrensutsättning av Löftagårdens vård-och omsorgsboende 

2021-02-17 § 9. 

Därmed ser förvaltningen för Service att tidigare beslut gällande konkurrensutsättningen av lokalvård- 

och måltidsverksamheten samt vaktmästeri på Löftagårdens vård- och omsorgsboende inte längre är 

aktuellt. 

Konsekvenser ur barnrätts- och barnperspektivet 

Prövningen av barnets bästa ska utgöra underlag för beslut i frågor som direkt rör barn eller som 

indirekt berör barn. Vår bedömning är att detta beslut inte berör barn. 
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Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Service tjänsteskrivelse, 2021-03-04 

Protokollsutdrag 2020-12-21 § 123 Förvaltningen för Service uppdrag Löftagården 

(Nämnden för Vård & Omsorg) -(Beslut § 9) - Upphävande av beslut om konkurrensutsättning av 

Löftagårdens vård- och omsorgsboende 

(Vård & Omsorg) -Tjänsteskrivelse om upphävande konkurrensutsättning Löftagården 

 

 

Beslutet skickas till 

Nämnden för Vård & Omsorg 

Kommunstyrelsen 

 

 

Lovisa Eld      Karl Persson 

Förvaltningschef     Biträdande förvaltningschef   
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Nämnden för Service Datum  

2020-12-21 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

 

§ 123 Dnr 2020-00331  

Förvaltningen för Service uppdrag Löftagården 

Beslut 

Nämnden för Service beslutar att konkurrensutsätta lokalvård- och 

måltidsverksamhet samt vaktmästeri på Löftagårdens vård- och omsorgsboende.    

Beslutsmotivering 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar anmäla till Kommunstyrelsen sin avsikt att 

konkurrensutsätta Löftagårdens vård- och omsorgsboende genom driftentreprenad. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen för Vård & Omsorg kommer till nämnden för Vård & Omsorg föreslå 

att konkurrensutsätta Löftagårdens vård- och omsorgsboende genom en 

driftentreprenad. Förvaltningen för Service har fört dialog och samverkat med 

förvaltningen för Vård & Omsorg under arbetet med att analysera vilket boende som 

är lämpligast att konkurrensutsätta. Nämnden för Service ansvarar för vissa delar på 

boendena och därmed för konkurrensutsättning av dem.  

Förvaltningen för Service ser att Löftagårdens vård- och omsorgsboende är möjligt 

att konkurrensutsätta och påverkar inte förvaltningens produktion eller utförande. 

Förvaltningen anser därmed att Vård & Omsorgs föreslagna årsplan för 

konkurrensutsättning är genomförbar. 

 

Konsekvenser ur barnrätts- och barnperspektivet 

Prövningen av barnets bästa ska utgöra underlag för beslut i frågor som direkt rör 

barn eller som indirekt berör barn. Vår bedömning är att detta beslut inte berör barn. 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse,  

Dnr VO 2020-00548, 2020-10-01  

Förvaltningen för Service tjänsteskrivelse, Dnr SE 2020-00265, 2020-10-13 

Förvaltnings för Service tjänsteskrivelse, Dnr SE 2020-00331, 2020-12-08 
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Nämnden för Service Datum  

2020-12-21 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Fredrik Hansson (C) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill 

säga förvaltningen för Service förslag, och att nämnden för Service bifaller det. 

Beslutet skickas till 

Nämnden för Vård & Omsorg 

Kommunstyrelsen 

 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

Nämnden för Vård & Omsorg Datum  

2021-02-17 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

 

§ 9 Dnr 2020-00548  

Upphävande av beslut om konkurrensutsättning av Löftagårdens vård- 
och omsorgsboende 

Beslut 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att upphäva tidigare beslut fattat 2020-12-16, 

§116/2020, om att konkurrensutsätta Löftagårdens vård- och omsorgsboende, så som 

det framgår i Årsplan för konkurrensutsättning av verksamhet 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Årsplan för konkurrensutsättning av verksamhet 2021 beslutades av nämnden 2020-

12-16, § 116/2020. Antagen årsplan innebär att driften av Löftagårdens vård- och 

omsorgsboende ska konkurrensutsättas under år 2021. 

Det förslag till beslut som nu läggs fram är att nämnden ska upphäva det tidigare 

beslutet om konkurrensutsättning av driften av Löftagårdens vård- och 

omsorgsboende. Skälen till detta grundar sig på den pågående utvecklingen av 

Coronapandemin. Att genomföra en upphandling under pågående pandemi kan inte 

anses försvarbart utifrån att förvaltningen behöver fokusera på ordinarie drift i 

verksamheten, och arbeta för att kontrollera pandemins påverkan på verksamheten, 

för att nämnden ska kunna säkerställa att enskilda får de insatser som de är i behov 

av enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslag. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2021-02-04 

Beslutsgång 

Utvecklingsledare Linda Tilander föredrar ärendet. 

Ordförande Hravn Forsne (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 

förvaltningens förslag. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att nämnden 

beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Beslutet skickas till 

Nämnden för Service 



 

 

Datum 

2021-02-04 
Diarienummer 

VO 2020-00548 
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 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 

www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Upphäva del av beslut i Årsplan för konkurrensutsättning av verksamhet 2021 

 

 
Förslag till beslut  

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att upphäva tidigare beslut fattat 2020-12-16, §116/2020, om att 

konkurrensutsätta Löftagårdens vård- och omsorgsboende, så som det framgår i Årsplan för 

konkurrensutsättning av verksamhet 2021.  

 

 

Sammanfattning av ärendet  
Nämnden för Vård & Omsorgs konkurrensutsättningsplan beskriver nämndens verksamhet och 

nuvarande driftformer inom verksamheten. Då konkurrensutsättningsplanen har formen av ett 

inriktningsdokument, som ska möjliggöra för nämnden att långsiktigt planera, behöver planen 

kompletteras med årliga beslut om vilka eventuella verksamheter som ska konkurrensutsättas 

nästkommande år. Förvaltningen för Vård & Omsorg ska därför årligen utreda eventuell fortsatt eller 

utökad konkurrensutsättning av nämndens verksamhet och ta fram ett förslag till Årsplan för 

konkurrensutsättning av verksamhet för nämnden att fatta beslut om. 

Årsplan för konkurrensutsättning av verksamhet 2021 beslutades av nämnden 2020-12-16, § 116/2020. 

Antagen Årsplan innehåller beslut om att Björkris vård- och omsorgsboende ska drivas i kommunal 

regi när boendet står klart för inflytt under år 2023. Årsplanen innehåller även beslut om att driften av 

Löftagårdens vård- och omsorgsboende ska konkurrensutsättas under år 2021 och att egenregianbud 

inte ska tillåtas i konkurrensutsättningen.  

Förslag till beslut, nämnden för Vård & Omsorg upphäver beslut om konkurrensutsättning av driften 

av Löftagårdens vård- och omsorgsboende och tillhörande beslut om att egenregianbud inte ska tillåtas 

i konkurrensutsättningen. Skälen till detta grundar sig på den pågående utvecklingen av 

Coronapandemin. Att genomföra en upphandling under pågående pandemi kan inte anses försvarbart 

utifrån att förvaltningen behöver fokusera på ordinarie drift i verksamheten och arbeta för att 

kontrollera pandemins påverkan på verksamheten för att nämnden ska kunna säkerställa att den 

enskilda får de insatser som de är beviljade med stöd av socialtjänstlagen (2001:453) och hälso- och 

sjukvårdslag (2017:30). 
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Beslutet skickas till 
Förvaltningen för Service 

Kommunstyrelsen 

Berörda fackliga organisationer 

 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2021-02-04 

Årsplan för konkurrensutsättning av verksamhet 2021, 2020-11-20 

 

 

 

Maria Hallberg     Linda Tilander    

Verksamhetschef, Vård & Omsorg                            Utvecklingsledare, Vård & Omsorg 

        

 



 

 

Datum 

2021-02-22 
Diarienummer 

SE 2021-00054 

 

 

 

Förvaltningen för Service 

Namita Magnusson 
0300 83 46 58 
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 Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 

www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Redovisning av inkomna skrivelser mars 2021 

 

Förslag till beslut i nämnden för Service 

Nämnden för Service noterar informationen till protokollet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

 

Beskrivning Inkom  Tillhör 

ärende 

Ärendemening 

(Kommunstyrelsen) - (Beslut § 7)  

- Överlämna äldrelägenheter 

2021-02-09 2021-00048 Överlämnande av 

äldrelägenheter 

Revidering av kemikalieplan - 

(Tjänsteskrivelse) 

2021-02-10 2021-00059 Revidering av kemikalieplan 

Reviderad Kemikalieplan  

- (Beslutad av KF 2021-02-02, § 4) 

2021-02-10 2021-00059 Revidering av kemikalieplan 

(Kommunfullmäktige) - (Beslut §4) 

- Revidering av kemikalieplan 

2021-02-10 2021-00059 Revidering av kemikalieplan 

(Kommunstyrelsen) - 

(Protokollsutdrag 2021-02-23, KS § 

40) - Fördelning av medel till 

extraordinära insatser med anledning 

av covid-19 

2021-03-01 2021-00083 Fördelning av medel till 

extraordinära insatser med 

anledning av covid-19 
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(Kommunstyrelsen) - 

(Tjänsteskrivelse) - Fördelning av 

medel till extraordinära insatser med 

anledning av covid-19 

2021-03-01 2021-00083 Fördelning av medel till 

extraordinära insatser med 

anledning av covid-19 

(Kommunstyrelsen) - 

(Protokollsutdrag 2021-02-23, 

KS § 41) - Omfördelning av budget i 
lokalplan Björkris utbildningslokaler 
etapp 1

2021-03-01 2021-00084 Omfördelning av budget i 

lokalplan Björkris 

utbildningslokaler etapp 1 

(Kommunstyrelsen) - 

(Tjänsteskrivelse) - Omfördelning 

av budget i lokalplan Björkris 

utbildningslokaler etapp 1 

2021-03-01 2021-00084 Omfördelning av budget i 

lokalplan Björkris 

utbildningslokaler etapp 1 

(Kommunstyrelsen) - 

(Protokollsutdrag 2021-02-23, 

KS § 42) Uppstart av projekt i 

lokalplan Anneberg förskola

2021-03-01 2021-00086 Uppstart av projekt i lokalplan 

Anneberg förskola 

(Kommunstyrelsen) - 

(Tjänsteskrivelse) - Uppstart av 

projekt i lokalplan Anneberg 

förskola 

2021-03-01 2021-00086 Uppstart av projekt i lokalplan 

Anneberg förskola 

(Kommunstyrelsen) - 

(Protokollsutdrag 2021-02-23, 

KS § 43) - Uppstart av projekt i 

lokalplan Boende med särskild 

service Anneberg

2021-03-01 2021-00087 Uppstart av projekt i lokalplan 

Boende med särskild service 

Anneberg 

(Kommunstyrelsen) - 

(Tjänsteskrivelse) - Uppstart av 

projekt i lokalplan Boende med 

särskild service Anneberg 

2021-03-01 2021-00087 Uppstart av projekt i lokalplan 

Boende med särskild service 

Anneberg 
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(Kommunstyrelsen) - 

(Protokollsutdrag 2021-02-23, KS § 

44) - Uppstart av projekt i lokalplan

Anneberg vård och omsorgsboende

2021-03-01 2021-00088 Uppstart av projekt i lokalplan 

Anneberg vård och 

omsorgsboende 

(Kommunstyrelsen) - 

(Tjänsteskrivelse) - Uppstart av 

projekt i lokalplan Anneberg vård 

och omsorgsboende 

2021-03-01 2021-00088 Uppstart av projekt i lokalplan 

Anneberg vård och 

omsorgsboende 

(Kommunstyrelsen) - 

(Protokollsutdrag 2021-02-23, KS § 

45) - Uppstart av projekt i lokalplan

Klovstens omlastningscentral med

lokalisering inom Duveheds

verksamhetsområde

2021-03-01 2021-00090 Uppstart av projekt i lokalplan 

Klovstens omlastningscentral 

med lokalisering inom 

Duveheds verksamhetsområde 

(Kommunstyrelsen) - 

(Tjänsteskrivelse) - Uppstart av 

projekt i lokalplan Klovstens 

omlastningscentral med lokalisering 

inom Duveheds verksamhetsområde 

2021-03-01 2021-00090 Uppstart av projekt i lokalplan 

Klovstens omlastningscentral 

med lokalisering inom 

Duveheds verksamhetsområde 

Lovisa Eld Namita Magnusson 

Förvaltningschef Nämndsekreterare 
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0300 83 46 58 

 

1 (1)   

 Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 

www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Anmälan av delegeringsbeslut mars 2021 

Förslag till beslut i nämnden för Service 

Nämnden för Service godkänner redovisningen av delegeringsbeslut, mars 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden för Service har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän i enlighet med 

Service delegeringsförteckning. Dessa beslut ska redovisas till nämnden för Service. Redovisningen 

innebär inte att nämnden för Service omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. Däremot får 

nämnden för Service återta lämnad delegering eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som 

fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut. 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Services tjänsteskrivelse, 2021-02-22 

Sammanställning av delegeringsbeslut mars 2021 

 

 

Lovisa Eld      Namita Magnusson 

Förvaltningschef     Nämndsekreterare 

 



 
 

Datum 

2021-02-22 
Diarienummer 

SE 2021-00055 
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 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 

www.kungsbacka.se 

 

DELEGERINGSBESLUT 

 

Anmälan av delegeringsbeslut mars 2021 

Sammanfattning 

Beslutsdatum Ärende/ärendegrupp enligt 
delegationslistan 

Beslut, insats samt ev. 
omfattning   

Beslutsfattare 

2021-01-25 LAS, kollektivavtal, 

lönepolicy mm  

3.3.2 

Fastighetstekniker 

Tillsvidareanställning 

Mats Söderström 

2021-01-25 LAS, kollektivavtal, 

lönepolicy mm  

3.3.2 

Fastighetstekniker 

Vikariat 

Mats Söderström 

2021-02-01 LAS, kollektivavtal, 

lönepolicy mm  

3.3.2 

Fastighetstekniker 

Tillsvidareanställning 

Mats Söderström 

2021-02-01 LAS, kollektivavtal, 

lönepolicy mm  

3.3.2 

Projektledare 

Vikariat 

Peter Gulin 

2021-02-01 LAS, kollektivavtal, 

lönepolicy mm  

3.3.2 

Projektledare 

Allmän visstid 

Peter Gulin 
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2021-02-01 LAS, kollektivavtal, 

lönepolicy mm  

3.3.2 

Upphandlare 

Vikariat 

Annette Sarwe 

2021-02-08 LAS, kollektivavtal, 

lönepolicy mm  

3.3.2 

Driftingenjör brand säkerhet 

Allmän visstid 

Johan Arvidsson 

2021-02-08 LAS, kollektivavtal, 

lönepolicy mm  

3.3.2 

Måltidsbiträde 

Vikariat 

Anna Wärmby 

2021-02-11 Ekonomi och Inköp  

3.2 

Delegeringsärenden  

Inköp 2020 

Katarina Appelqvist 

2021-02-22 LAS, kollektivavtal, 

lönepolicy mm  

3.3.2 

Måltidsbiträde 

Vikariat 

Helena Karlsson 

2021-02-22 

 

LAS, kollektivavtal, 

lönepolicy mm  

3.3.2 

Lokalvårdare 

Vikariat 

Christina Carlsson 

2021-03-01 LAS, kollektivavtal, 

lönepolicy mm  

3.3.2 

Brandskyddssamordnare 

Vikariat 

Johan Arvidsson 

2021-03-01 LAS, kollektivavtal, 

lönepolicy mm  

3.3.2 

Ekonomisk rådgivare 

Allmän visstid 

Annika Björnfeldt 
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2021-03-01 LAS, kollektivavtal, 

lönepolicy mm  

3.3.2 

Koordinator 

Allmän visstid 

Annika Björnfeldt 

2021-03-01 LAS, kollektivavtal, 

lönepolicy mm  

3.3.2 

Upphandlare 

Tillsvidareanställning 

Annette Sarwe 

2021-03-03 Kommunens 

tillämpningsföreskrifter för 

upphandlingspolicy 

3.2.1 

GR/EGIL  

Förvaltningsavtal 

Karl Persson 

2021-03-03 Kommunens 

tillämpningsföreskrifter för 

upphandlingspolicy 

3.2.1 

Gr/EGIL - 

Överenskommelse SGM5 

Karl Persson 

2021-03-03 Kommunens 

tillämpningsföreskrifter för 

upphandlingspolicy 

3.2.1 

GR/EGIL - 

Medlemsanmälan 

Karl Persson 
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