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Konceptlokaler Boende med särskild service 

 

Förslag till beslut i nämnden för Service 

Nämnden för Service beslutar att bilaga 1-3 som är tekniska bilagor i koncepthandlingar för Boende med 

särskilt service (BmSS) skall vara styrande för Service Lokalförsörjning. Likaså skall ändringar eller 

avsteg i bilaga 1-3, beslutas av nämnden för Service.  

Sammanfattning av ärendet 

Koncepthandlingarna är framtagen för att få fram kravställningar i samband med planering inför 

kommande projekt avseende nya BmSS. Huvudsyftet är effektiviseringar i samband med planering, 

projektering men även vid hyresförhandling, skapa ett effektivt lokalnyttjande och förhindra spridning i 

kvalité i framtida anskaffningar av nya BmSS. Genom detta kan flera fördelar uppnås i kommande 

projekt:  

 Enhetligare lösningar och enhetlig kvalitetsnivå - likvärdiga boenden  

 Lokaler som främjar verksamhetseffektivitet  

 Ändamålsenliga lokaler för de boende  

 Tydligare snabbare processer i tidigt projektskede  

 Tidsbesparing  

 Kostnadsbesparing  

Konceptet riktar sig till berörda intressenter som är involverade i lokalförsörjningsprocessen. Service 

Lokalförsörjning tillsammans med förvaltningen för Individ & Familjeomsorg ansvarar för att konceptet 

ajourhålls genom att regelbundet uppdatera bilagor inom respektive ansvarsområde. 

Koncepthandlingarna grundar sig på det tidigare dokumentet ”Riktlinjer för Ny- eller ombyggnation av 

Gruppbostad i Kungsbacka kommun 2015-09-09”, framtaget av förvaltningen för Individ och 

Familjeomsorg. De huvudsakliga skillnaderna gentemot tidigare dokument är att istället för sex bostäder, 

bygga två grupper om sex bostäder i anslutning till varandra. Likaså ska BmSS kunna vara flexibelt och 

kan användas både som gruppbostad och/eller servicebostad.  
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Bilaga 4 i koncept för BmSS som är en verksamhetsbeskrivning, åligger nämnden för Individ & 

Familjeomsorg att besluta likaså ajourhålla.  

Konsekvenser ur barnrätts- och barnperspektiv 

Det finns ett behov av en djupgående barnkonsekvensanalys utifrån lagen om barnrättslagen med 

koppling till genomförandet av varje enskilt projekt inom BmSS. 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Services tjänsteskrivelse, 2021-05-10 

Koncept Boende med särskild service 2021-05-04 

Bilaga 1 Lokalförteckning 2021-02-02 

Bilaga 2 Teknisk funktionsbeskrivning 2021-02-02 

Bilaga 3 Rumsfunktionsprogram 2021-02-02 

Bilaga 4 Verksamhetsbeskrivning 2021-02-02 

Beslutet skickas till 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg  

Samhällsbyggnadskontoret  

 

Lovisa Eld      Maria Rosenberg   

Förvaltningschef     Verksamhetschef Lokalförsörjning 



Koncept BmSS  
2021-05-04 

Syfte 

Detta dokument är primärt avsett för att skapa övergripande riktlinjer och säkerställa rätt kvalité 

och funktionalitet i samband med framtagandet av lokalprogram. Dokumentet ska bidra med 

information och kunskap för den som ska handhava och framta lokalprogram, därmed reduceras 

risken för informations- och kunskapsbortfall i samband med eventuella personalomsättningar. 

Det sekundära syftet med detta dokument är att utgöra underlag för projektörer. Målsättningen 

är att det skapas förståelse för de anställdas, de boendes och besökarnas behov. 

Detta koncept grundas på dokumentet ”Riktlinjer för Ny- eller ombyggnation av Gruppbostad 

i Kungsbacka kommun 2015-09-09 

Målbild 

De framtida LSS-biståndsbedömda bostäderna som byggs är både till för de brukare som bor 

där men är också en arbetsplats för personalen. Detta innebär att det finns stora krav på 

planering och ett noggrant genomtänkande vid utformning av en sådan byggnad eller del av 

byggnad.  

Den framtida bostaden ska ge möjlighet för att i möjligaste mån ge en ”hemkänsla” till brukaren 

som bor i bostaden. Brukaren ska kunna sätta sin prägel på sin bostad och ges en möjlighet till 

att leva i en större gemenskap och att kunna ha sociala interaktioner självständigt genom att ha 

möjlighet till att ta emot besök i sin egen bostad på ett integritetsfullt sätt. Byggnaden ska 

präglas av småskalighet och ska främja den ”lilla gruppen”. 

Innehåll 

Kungsbacka kommun har tagit initiativ till att ta fram denna koncepthandling och benämna 

den som Boende med Särskild Service (BmSS). Under konceptet BmSS innefattas både 

grupp- och servicebostäder. 

Begreppet BmSS är därmed ej någon boendeform som är definierad i något lagrum eller 

beskriven av högre instans av exempelvis tillsynsmyndigheter som Socialstyrelsen eller 

Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO). 

Anledningen till att Kungsbacka kommun har valt utveckla ett koncept under namnet BmSS 

som innefattar både grupp- och servicebostäder är följande; 

1. samspelet sinsemellan en gruppbostad och servicebostad 

2. flexibiliteten över tid 

3. försörjning av bostäder över tid 

4. effektiva byggprocesser, byggkostnader och standardisering 

5. god driftsekonomi 

  



Bilagor 

1. Lokalförteckning 

2. Teknisk funktions-beskrivning 

3. Rumsfunktions-program 

4. Verksamhetsbeskrivning 



Koncepthandlingar Bilaga 1 Lokalförteckning  för 12 resp 18 bostäder (L, I eller M) Ljust, indirekt eller mörkt

Posnr Utrymme eller befattning
Antal pers 12 

bostäder

Antal                    
pers 18 

bostäder

Antal 
arbetsplatser 
12  bostäder.

Antal                      
arbetsplatser  18 

bostäder

Antal                               
rum 12  bostäder

Antal                               
rum 18 bostäder

Kvm/arbpl              
alt                      

kvm/rum 12 
bostäder

Kvm/arbpl              
alt                      

kvm/rum 18 
bostäder

Läge                                   
(L, I eller M)

Summa                          
kvm 12 bostäder

Summa                          
kvm 18 bostäder

Kommentar

Enskild bostad

1.1 Entré/hall 1 1 12 18 M Total BRA per bostad uppgår till maximalt 45 kvm.
1.2 Vardagsrum 1 1 12 18 L
1.3 Hygienrum 1 1 12 18 M
1.4 Sovrum 1 1 12 18 L
1.5 Kök 1 1 12 18 I/L

Summa 540 810

Gemensamma utrymmen

2.1 Matplats + Kök 8 8 2 3 25 25 L 50 75
2.2 Vardagsrum 8 8 2 3 25 25 L 50 75
2.3 Städ 2 3 4 4 M 8 12
2.4 Gemensam tvättstuga 3 3 2 3 18 18 M 36 54
2.5 Verksamhets förråd 2 3 4 4 M 8 12

Summa 152 228

Personalutrymmen

3.1 Personalrum inkl. pentry 8 12 1 1 25 35 L/I 25 35

3.2 Kontor 4 6 4 6 1 1 25 35 L 25 35

3.3 Omklädningsrum 3 4 1 1 15 25 M 15 25
Omklädning sker i intilliggande RWC. 
Omklädningsskåp placeras i Omklädningsrum

3.4 RWC med dusch 1 1 1 1 6 6 M 6 6 Placeras i anslutning till omklädningsrum
3.5 RWC 1 1 1 2 5 5 M 5 10
3.6 Jourrum/Samtalsrum 3 3 2 3 10 10 L 20 30

Summa 96 141

Stödfunktioner

4.1 Gemensamhetsförråd 1 1 25 35 M 25 35
Ouppvärmt utrymme. Plats för cyklar, rullstolar osv. 
Placeras utanför bostaden som biyta. Skall ej 
beblandas med övriga hyresgäster

4.2 Lägenhetsförråd 12 18 2,2 2,2 M 26,4 39,6
Lägenhetsförråd kan lösas på olika sätt beroende på 
projekt.

4.3 Förråd för säsongsutrustning 2 3 5 5 M 10 15
4.5 Avfallsrum 1 1 15 15 M 15 15

Summa 76,4 104,6

Summa programyta 12 bostäder (exkl 
kommunikationsfaktor)

864 kvm

Kommunikationsfaktor 25%

Totalt BRA 1 081 kvm

BTA 1 243        kvm

Antal boende 12 st.

BTA/boende 103,5 kvm/boende

BRA/boende 90,0 kvm/boende



Summa programyta 18 bostäder (exkl 
kommunikationsfaktor)

1 284 kvm

Kommunikationsfaktor 25%

Totalt BRA 1 605 kvm

BTA 1 845        kvm

Antal boende 18 st.

BTA/boende 102,5 kvm/boende

BRA/boende 89,1 kvm/boende
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1 INLEDNING 

Denna handling beskriver tekniska funktionskrav som behöver uppfyllas för att 
tillgodose Kungsbacka kommuns krav på att erhålla ett funktionellt och 
verksamhetsanpassat Boende med Särskilt Service (BmSS). Som en 
kompletterande handling finns ett Rumsfunktionsprogram som redovisar 
kompletterande eller förtydligande av funktionskrav för specifika utrymmen.  

Val av material, system och installationer ska ske genom en optimal avvägning 
mellan kostnad, nytta, livslängd och miljöpåverkan. Med nytta avses användbarhet 
för boende och för personal. I linje med denna målsättning kan förslag till 
alternativa utformningar eller lösningar diskuteras mellan parterna. Förvaltningen 
för Individ & Familjeomsorg ska vara delaktig i frågor gällande t.ex. materialval för 
att säkerställa att funktionskraven uppnås. 

Eventuella avvikelser mot angivna krav ska tydligt redovisas. 

1.1 Allmänna krav 

Utgångspunkten är att lokalen ska vara utformad enligt gällande lagar, föreskrifter 
och förordningar. 

1.2 Särskilda krav 

Ytterligare dokumentation som ska följas anges nedan: 

Bygg ikapp. För ökad tillgänglighet och användbarhet för personer med 
funktionsnedsättning, senaste utgåva (bifogas ej). Gäller dock inte för enskilda 
lägenheter (om inte det anges specifikt) eller personaldelar. 

Riktlinjer för lokala fastighetsnät och stamnät på Kungsbacka kommun (senaste 
utgåva). 

2 MARKANLÄGGNINGAR 

2.1 Utemiljö 

Utemiljön ska vara enkel att tyda och enkel att orientera sig i. Markbeläggningen på 
gångytor  ska vara fast, jämn och halkfri. Ledstråk ska kontrastera mot omgivningen 
både visuellt och taktilt. Promedstråk på tomten kan gärna utföras med grus och 
kortare distanser kan utföras med höjdskillnader för rehab och träningsändamål. 
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Runt byggnaden ska anläggas som en vanlig villträdgård med tillhörande träd och 
växtligheter dock ska mestadels bestå av mjukt materiel främst gräsmatta. 
Tomtgräns ska tydliggöras med staket (utformning staket bestäms separat i varje 
projekt). Insynsskydd ska mot nära verksamheter utformas i samråd med hyresgäst 
(kommunen).  
 
Det ska finnas möjlighet för färdtjänst och taxi att ta sig fram till huvudentréns 
omedelbara närhet.  
Postlådor placeras i samråd med verksamheten. Postlådor ska finnas för varje 
lägenhet och för verksamheten.  

2.2 Parkering 

Det ska finnas erforderligt antal parkeringsplatser för besökande och för personal. 
Exakt antal ska bestämmas i detaljplanen med hänsyn till utomstående faktorer b.la. 
samnyttjande. Parkeringsplats nära entrén ska vara särskilt anpassad till personer 
med funktionsnedsättning. För de boende och personal ska det finnas ett 
gemensamt cykelställ. 

2.3 Uteplats/balkonger 

Det ska finnas enskilda uteplatser/balkonger vid respektive lägenhet samt en 
gemensam uteplats/balkong utanför yta för samvaro. Uteplatsernas/balkongernas 
underlag ska vara av sådant material så att fallskador kan förhindras (exempelvis 
trä). Uteplatserna/balkongerna ska beläggas så att nivåskillnaden tas upp mellan 
uteplats/balkong och tröskel. Räcken runt respektive uteplats/balkong ska finnas 
(även kring den gemensamma) och utformas så att utsikt möjliggörs för sittande. 
Insyn mellan lägenheternas uteplatser/balkonger ska förhindras (genom exempelvis 
plank eller helst förråd). 

3 BYGGNADSTEKNIK 

3.1 Material- och produktval 

Material- och produktval ska väljas så att en sund inomhusmiljö tillskapas och god 
städbarhet uppnås vilket innebär att ytskikt ska vara lätta att hålla rent och inte 
samla damm eller smuts. Förslagsvis väljs naturmaterial, miljöanpassade färger 
och lågemitterande produkter. Lågemitterade produkter är en prioritet för 
Kungsbacka kommun, därav ska samråd ske med beställare över produktval. 

I första hand ska typgodkända och miljömärkta produkter användas. 

Trycken och handtag till dörrar och skåp samt blandare ska vara nickelfria. 
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3.2 Yttre byggnadsdelar 

3.2.1 Fönster 

Bröstningshöjd för fönster ska generellt anpassas till rullstolsburen.  

3.2.2 Ytterdörrar 

Dörrar i byggnadens samtliga entréer ska förses med dörröppnare om de har 
dörrstängare eller är tunga. Yta som tas i anspråk av dörrar med dörröppnare ska 
markeras.  

Trösklar ska helst inte finnas. Krävs tröskel pga fukt- eller klimatskäl ska den vara så 
låg som möjligt. Högst 15 mm nivåskillnad från färdig utsida till färdigt golv på 
insidan accepteras. Eventuell tröskel ska fasas så att den är lätt att passera och 
utformas så att risken att snubbla minimeras.    
 
Trycken ska vara greppvänliga för handsvaga och lätta att använda för synskadade. 
 
Glasade dörrar ska vara markerade så att det är tydligt att det är en glasad dörr.  
 
Dörr till cykelförråd ska tillåta passage med duo-cykel. 

3.3 Inre rumsbildande byggdelar 

3.3.1 Takhöjd och innertak 

Rumshöjd ska vara 2,6-2,7 meter i utrymme för matplats och samvaro.  
 
Innertak i lägenheter ska vara fasta. Sprinklerhuvud ska vara infällda i tak eller vägg. 

3.3.2 Väggar 

Väggar där hyresgästerna till lägenheterna stadigvarande vistas (såsom lägenheter 
och gemensamma ytor) ska generellt utföras förstärkta där hyllor eller TV ska 
upphängas. Det kan ske genom exempelvis montera en träfiberskiva bakom första 
lagret av gips. 
 
I förråd ska väggar utformas för att klara belastning från väggmonterade hyllsystem. 
Väggar i hygienrum för lägenheterna ska förutom diverse förstärkningar för 
infästning av tvättställ etc också vara sådan att toaletten enkelt kan kompletteras 
med armstöd samt förbereda med framdragen el för eventuell montering av dusch 
och spoltoalett. 
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Glaspartier ska vid behov förses med markering så att det är tydligt att det är ett 
glas. 

3.3.3 Innerdörrar   

Dörrar i gemensamma delar för att kunna ta sig till respektive lägenhet ska förses 
med dörröppnare om de har dörrstängare eller är tunga, alternativet är att de 
förses med freeswing funktion. Yta som tas i anspråk av dörrar med dörröppnare 
ska om möjligt markeras.  

Trycken ska vara greppvänliga för handsvaga och lätta att använda för synskadade. 
 
Mått på dörrar till lägenheter och i lägenheter ska följa Svensk Standard senaste 
utgåva.  
Glasade dörrar ska vara markerade så att det är tydligt att det är en glasad dörr.  
 
Trösklar skall helst inte finnas. Mjuk gummitröskel accepteras till hygienrum. Dörrar 
till rum med krav på ljudisolering och/eller brandtekniska krav ska utformas med 
automatisk tätningströskel alternativt gummitröskel med släplist på dörrbladet. 
Eventuella trösklar ska om möjligt ha färg i samma kulör som golvet.  
 
Lägenhetsdörrar ska ha avvikande färg mot övriga dörrar och kontrastera mot 
omgivningen. Dörrar till samvaro, tvättstuga och förråd kan kontrastera mot 
omgivningen genom avvikande färg på foder. 

3.3.4 Golv 

Golv ska generellt vara lättstädade. Plastmattor i entréer och våtrumsmattor i 
tvättstuga och hygienrum ska vara halksäkra. 

3.4 Ytskikt 

Ytskikt ska generellt vara tåliga och lättstädade. Hörn som kan bli utsatta för 
påkörning av rullstol eller dylikt ska vara förstärkas med hänsyn till detta. 
Påkörningsskydd för rullstolar vid armbågskontakter. 
 
Färgsättning ska generellt vara ljus och lugn. Kontrast ska finnas mellan golv och 
vägg. Golv får dock inte vara för mörka och mönstrat golv väljs med omsorg 
tillsammans med verksamheten. Val av kulörer ska ske i samråd med 
verksamheten.  
 
Kakel på vägg i samtliga hygienrum. Kaklet får inte ge upphov till störande reflexer 
(kaklet bör vara matt).  Vid val om färgsättning och eventuell tapet ska samråd ske 
med hyresgästen. I respektive lägenhet ska varje hyresgäst kunna välja på tre olika 
färger att ha på en av hyresvärden utsedd fondvägg (sker i samråd med 
Kungsbacka kommun). 
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4 RUMSKOMPLETTERINGAR 

4.1 Inredning 

Fast inredning ska generellt vara fäst i väggar och tak för att lämna golvet fritt 
alternativt vara placerade på golv.  

Garderober och liknande ska vara säkrade med tippskydd eller liknande.  

Skåp i kök ska vara i fullhöjd. Ovanför skåp monteras takanslutning.  

Samtliga teknikutrymmen (även i lägenheter) såsom elcentral och 
multimediacentral ska vara låsbara.   

4.1.1 Vitvaror 

Vitvaror ska ha lägst energiklass A+ och frysar ska vara självavfrostande. Vitvaror 
ska vara hållbara och hålla god hushållsklass. Vitvaror ska medge ett enkelt 
handhavande. Torkskåp i tvättstuga är undantaget energiklass pga för långa 
torktider. 

Tvättmaskiner i gemensam tvättstuga ska vara proffsmaskiner av märket Miele 
eller likvärdig. Diskmaskin i gemensamhetskök ska vara Miele eller likvärdigt och 
ha en snabbfunktion. 

4.2 Övriga kompletteringar 

Plats för namnskylt ska finnas vid lägenhetsdörr.  

Bänkskivor i kök ska vara laminerade eller likvärdiga och monteras med 
postformad framkant. 

4.3 Avfallshantering 

Kommunens renhållningsordning som innehåller regler för avfallshantering om hur 
avfall sorteras, förvaras och hämtas ska följas. Utrymme eller avgränsad yta såsom 
för wellpapp, metall, papper, ofärgat och färgat glas, plast, förpackningar, restavfall 
och kompost ska placeras i eller i anslutning till byggnaden och utformas så att 
återvinning av avfallet möjliggörs. Utrymmet eller ytan ska hålla ett minsta 
breddinnermått om 3,2 meter och invändigt längdmått 3,9 meter. 
 
Plats för källsortering av avfall behöver finnas i respektive lägenhet och i anslutning 
till gemensamt kök.  
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5 AKUSTIK 

Det är centralt att kvalitén är god vad gäller byggakustik. Ljudklass B enligt Svensk 
Standard senaste utgåva ska uppfyllas mellan lägenheter (även vertikalt). Det ska 
observeras att det i standarden finns särskilda krav gällande gruppbostäder.  
 
Undertak i kök, vardagsrum ska ha särskilt goda ljuddämpande egenskaper. 
 
Inför färdigställandet av lokalerna ska hyresvärden genomföra och bekosta 
mätning av utvalda typrum för att säkerställa att de uppfyller hyresgästens krav på 
ljudstandard. Val av typrum som ska mätas ska väljas ut i samråd med 
verksamheten.  

 

6 VVS 

6.1 Termiskt inomhusklimat 

Byggnaden ska utformas så att tillfredsställande termisk klimat kan erhållas. 
Inneklimat i lägenheterna, de gemensamma delarna och personalutrymmena ska 
uppfylla termisk komfortklass TQ2 enligt Energi- och miljötekniska föreningen med 
undantag för hänvisning till TQ 1 för lokaler. Detta innebär bland annat att 
rumstemperaturen ska hållas vid en nivå som normalt anses vara komfortabel, att de 
boende ska kunna påverka rumstemperaturen och att det är lite risk för störning i 
form av drag eller strålning etc. 

6.1.1 Solavskärmning 

Om det behövs ska erforderligt solskydd ombesörjas. I västlig och östlig riktning, d v 
s där fasta utvändiga solskydd kan påverka utsikt och ljusinsläpp, ska andra 
alternativ övervägas.  

6.2 Ventilation 

Alla rum ska ventileras. Aggregatet ska vara ha en plattvärmeväxlare. 

Installationer ska så långt det är möjligt vara inbyggda och väl dolda. 

6.3 Värme 

Installationer ska så långt det är möjligt att vara inbyggda och väl dolda. Helst ska 
rumsvärmare inte utgöras av radiatorer eller andra liknande system med synliga 
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ledningar. Om sådant system ändå väljs ska rumsvärmare och ledningar vara 
ordentligt fastsatta. 

6.4 Sanitet 

Installationer ska så långt det är möjligt vara inbyggda och väl dolda. Där detta inte 
är möjligt ska rörledningar vara ordentligt fastsatta. 

Vattenklosett för WC ska utföras vägghängd i personaldel. Toalettstolar inne i 
lägenheterna ska vara vägghängda samt höj och sänkbara. Även förberedelse för 
självspolande toaletter ska bevakas. 

7 BRANDSKYDD 

7.1 Verksamhetsklass 

Boendet är ett sådant särskilt boende för personer med vårdbehov som anges i 
Boverkets byggregler som verksamhetsklass 5 B.   

7.2 Automatiskt brandlarm 

Anordningar för tidig upptäckt och varning i händelse av brand ska utgöras av 
utrymningslarm som kan aktiveras manuellt och med automatiskt brandlarm.  
Brandlarmet ska projekteras enligt Svenska Brandskyddsföreningens regler (SBF 
senaste utgåva) för automatiska brandlarm för att uppfylla krav på tillförlitlighet och 
driftsäkerhet.  
 
Användaren ska kunna stänga av och sätta på sektioner, adresser och styrningar 
(sirener, dörrar) utan att behöva använda någon behörighetskod. Man ska kunna 
stänga av sektionerna på tid (automatisk påslag av sektionen efter exempelvis 8 h). 
 
Indikeringstablån eller centralapparat, som så långt som möjligt ska vara inbyggd, 
ska finnas direkt innanför entrédörr eller särskilt utsedd angreppsväg (vid placering 
vid personalentré behöver den inte vara inbyggd). Tablån ska visa vilken adress och 
sektion som larmat, även i klartext, exempelvis rum 24. Tablån ska även indikera om 
flera detektorer larmat. Man ska inte behöva sätta i nyckel för att se vilken sektion 
eller adress som larmat. I centralapparatens larmskåp ska en omgång 
orienteringsritningar över lokalerna finnas. I larmskåpet ska även finnas journal med 
förteckning över vem/vilka som är lokalt larmansvariga. 
För brandlarm ska rökdetektorer användas typ 2251EM (optisk) eller likvärdigt 
fabrikat. Man ska individuellt kunna ställa in känsligheten på detektorerna. Man ska 
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ingångsfördröja detektorerna i minst 10 sekunder. På detektorns sockel ska dess 
nummer vara tydligt angivet och kunna läsas utan att ta hjälp av stege. 
 
För att undvika fellarm ska utrustning för så kallad larmlagring installeras för att ge 
verksamheten en möjlighet att undvika utryckning från räddningstjänsten i de falla 
larmet inte orsakats av brand. Larmlagringstablån ska vara av typ LKE (Esmi) eller 
likvärdig. Det ska dock vara samma handhavande (man ska ha en extern 
larmlagring, ej samma display som räddningstjänsten använder). Förutsättningen är 
att: 
-kvitteringstiden uppgår till maximalt en minut. 
-undersökningstiden är maximalt tre minuter. 
-anläggningen detekteras av rökdetektorer. 
-vid konstaterad brand ska larmöverföringen kunna ske omedelbart till 
räddningstjänsten via röd larmknapp. 
-om två detektorer utlösts ska larmöverföringen ske till räddningstjänsten 
-det finns personal på plats. 
-personal som ska hantera larmlagring har dokumenterad utbildning som repeteras 
minst vart annat år.  
-skriftliga rutiner upprättas för hur larmlagring ska hanteras.  
-utvärdering av larmlagring utförs efter ca ett år. 
 
Indikeringstablån (eller centralapparaten) ska ha täcklock som skydd mot obehörigt 
handhavande. Utrymningsknappar ska förses med sirenlock. 
 

7.3 Åskskydd 

Åskskydd typ fin och teleskydd ska monteras i larmsändare. Förbrukat finskydd ska 
bryta spänningen till matade enheter. Förbrukat teleskydd ska bryta 
kommunikationen. Åskskydd ska även monteras på inkommande el. 
 

7.4 Dörrstängare 

Vid eventuellt krav på dörrstängare på grund av brandskydd, exempelvis för 
lägenhetsdörrar eller andra dörrar i brandcellsgräns, ska dessa utgöras av 
Freeswing-armsystem. Dvs en dörrstängare som gör att dörren kan öppnas och 
stängas utan motstånd så länge dörren har spänning från ett brandlarm. Vid 
indikation från brandlarm eller vid strömbortfall stänger dörren.  

7.5 Sprinkler 

Vid installation av sprinkler ska sprinklersystem och sprinklerhuvuden ha dold 
installation där rumshöjden understiger 2,6 meter, med undantag för 
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personalutrymmen. Vid höjder under 2,6 meter ska den förses med en skyddande 
korg. 

8 ELSYSTEM OCH FASTIGHETSNÄT 

8.1 Elkraftssystem och kanalisation 

Samtliga ledningar ska vara av halogenfria och skärmande. Strålning från 
elektromagnetiska fält får ej överstiga 0,2 μT där personer vistas stadigvarande 
samt att elektriska fält inte får överstiga 10 V/m.  

Elnischer ska placeras på strategiska platser i lokalen och för att minimera 
ledningslängder.  

Elinstallationer ska huvudsakligen utföras dolda med infällda elrör och dosor. Vid 
kontorsplats ska horisontell fönsterbänkskanal installeras. 

Elkanalisation ska utföras med hänsyn till god åtkomlighet, skydd mot åverkan 
samt för begränsa brandrökspridning och ljudspridning.  

8.1.1 Eluttag 

Generellt gäller utförande av eluttag enligt senaste Svensk standard avseende 
anslutningspunkter, omfattning och placering.  

Eluttag vid sängplats ska placeras så att de inte kan skadas av säng. 

I alla rum i gemensamma delar installeras generellt ett styck vägguttag för städ i 
kombination med strömbrytare. 

Uttag i kök och uttag för strykjärn i tvättstuga ska vara utrustad med timers. 
Samtliga spisar ska förses med spisvakt. 

Eluttag behöver även finnas för förberedelse av larm, se punkt 9.3 Förberedelse av 
larm med positionering. 

8.2 Belysningssystem  

Generellt ska Nuteks/Energimyndighetens programkrav och Ljus och Rums 
planeringsguide för belysning följas. Ljusstandard i kontor ska uppfylla kraven i 
enlighet med Svensk Standard senaste utgåva. 

Samtliga armaturer för lysrör och kompaktlysrör ska vara utförda med HF-
don. Energieffektiva ljuskällor typ LED ska användas. 
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Fasta ljusarmaturer för allmänbelysningen. I lägenheter monteras fasta armaturer i 
entré, i kök samt i hygienrum. Samvarorummet i lägenheterna ska förses med 
dimmer. 

Bänkbelysning i samtliga kök anpassas till bänkens längd. 

I gemensamhetsutrymmen ska belysningen styras manuellt. I dessa rum ska det 
även finnas möjlighet att steglöst reglera allmänbelysningen (dimmer). 

Belysning ska tändas och släckas manuellt via tryckknappar. 

Vid fönster ska det finnas eluttag för punktbelysning. 

Utemiljön ska ha en fullgod belysning för den mörka årstiden. All 
ytterbelysning skall utföras med LED. 
 
Val av belysningsarmaturer ska ske i samråd med hyresgäst (Kungsbacka kommun).  
 
 

8.3 Fastighetsnät 

Fastigheten ska anslutas till Kungsbacka kommuns fibernät och till Kungsbacka 
Bredbandsnät (Opennet). I gemensam samvaro i gruppbostad och i servicebostad (2 
st), ska hyresvärd ombesörja TV box och abonnemang för grundutbud som ingår i 
hyran. 
 
Vid arbetsplatsen i personalens kontor ska det finnas ett dubbelt datauttag. Samtliga 
utrymmen i gruppbostaden och servicebostaden, även lägenheterna, ska förses med 
ett trådlöst nät. Lämpligt placerade dubbeluttag behöver därför finnas i tak för dessa 
accesspunkter. Datauttagen får ej hamna inne i den enskilda bostaden istället 
placeras de i korridorer, gemensamhetsutrymmen m.m.  
 
Det trådlösa nätet och datauttagen i personalutrymmen ska anslutas till Kungsbacka 
kommuns fibernät och ska installeras i enlighet med ”Riktlinjer för lokala 
fastighetsnät och stamnät på Kungsbacka kommun senaste version”.  
 
Datauttag behöver även finnas för förberedelse av larm, se punkt 9.2 Förberedelse 
av larm med positionering. 
 
Respektive lägenhet förses med ett lokalt nät och multimediacentral med tre lämpligt 
placerade datauttag i kök, sovrum och vardagsrum. Även gemensamt vardagsrum 
för i gruppbostad och servicebostad förses med en multimediacentral. Lokala nät för 
varje lägenhet och gemensamt vardagsrum ansluts till Opennet. Hyresgästen ska 
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själv kunna välja sina tjänster och teckna avtal direkt med tjänsteleverantörerna för 
bredband, TV och telefoni.  
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8.4 Förstärkning för telefoni 

Åtgärder för att säkerställa god funktion för användning av mobiltelefoni med 
kommunens avtalsleverantör ska utföras i den omfattning som krävs. 

9 SÄKERHET OCH LARM 

Generellt gäller att reträttmöjligheter ska finnas i alla korridorer och gemensamma 
utrymmen.   

9.1 Yttre skalskydd 

Entréer, lägenhetsdörrar, altandörrar, städ, tvätt, personaldel och förråd ska utrustas 
med iLOQ låssystem som möjliggör användande av tagg eller kort för att snabbt 
kunna sätta sig i säkerhet. 
      
Entréer förses med enkel ringklocka till varje lägenhet och personalutrymmen.  
 
Altandörrar (i gemensamhetsutrymmet) förses med ett användarvänligt separat 
låsvred och handtag på insidan samt lås och altantrycke på utsidan.  
 

9.2 Förberedelse för larm med positionering 

Varje lägenhet ska förberedas för larm med positionering. Detta innebär att 
tomkablage placeras i slinga längs lägenhetens ytterkant, dolt ovan det fasta 
undertaket. I samråd med hyresgästen (kommunen) placeras ett el- och datauttag 
på lämplig plats längs slingan.  
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Förklaringar: 
 
G= Golv 
S= Sockel 
V= Vägg 
T= Tak 
Ö= Övrigt 
 
GOLV 
Linoleum  Linoleum, ljuddämpande där ljudklass så 

kräver 
Plastmatta Plastmatta, ljuddämpande där ljudklass så 

kräver 
Plastmatta VT Plastmatta anpassad för våtrum som är 

halksäker 
    
SOCKEL     
Lika golvbeläggning   Trä 
 
VÄGG 
Gipsväggar Målade i ljusa lugna färger eventuellt 

fondtapet i lägenheter 
 
Kakel     Matt kakel    
 
TAK 
Plattor Plattor eller akustikplattor där ljudklass så 

kräver. 
Fast Gipsskivor.   
 
KLIMAT 
TQ2 Enligt Teknisk funktionsbeskrivning kap 6.1.  
 
STANDARD 
Standard    Enligt rådande Svensk standard  
 
ÖVRIGT 
Rumsfunktioner för teknikutrymmen, avfallsrum och diverse förråd framgår inte av denna 
handling. 
Placering accesspunkter fastställs under projekteringens gång och framgår av separat 
planritning.  
Eventuell platsutrustning för värmesystem anges inte. 
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RUMSFÖRTECKNING 
 

Area m2 Antal rum Antal pers Pos Utrymme  
    Gemensam: entré 

 
 
Verksamhet Entréfunktion 
 
Samband   
 
Fast inrede  Skrapgaller utvändigt och Kåbematta invändigt. 
   
Lös inrede/utr  
 
Ytskikt G Plastmatta halksäker 
 S Trä  

V Gipsväggar  
 T Plattor 
 Ö  
 
Akustik  Enligt ljudklass 
 
Ljus  Manuellt och frånvarostyrd 
 
Klimat  TQ2 
 
Platsutrustning EL  Standard    
     
  Data       
   

Larm  Enligt brandskyddsdok  
   
  VVS     
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Area m2 Antal rum Antal pers Pos Utrymme  
25 2-3 8 per rum 2.1         Gemensamt: kök med matplats 
     

Verksamhet Kök, möjlighet att äta gemensamt 
 
Samband   
 
Fast inrede Komplett serveringskök för 8 personer (enligt Svensk Standard) 

över- och underskåp, diskbänk med diskho, hel kyl och hel frys, 
spishäll, spisfläkt, ugn, inbyggd micro och diskmaskin. Köket ska ha 
generöst tilltagna förvaringsutrymmen, arbetsbänkar och 
avställningsytor. 

   
Lös inrede/utr Möjlighet till ett matbord med 8 platser  
 
Ytskikt G Linoleum 
 S Trä 
 V Gipsväggar, stänkskydd genom kakel i kök 
 T Plattor 
 Ö 
 
Akustik  Enligt ljudklass  
 
Ljus  Manuellt och steglöst (dimmer)  
   
Klimat  TQ1 
 
Platsutrustning EL  Eluttag i kök förses med timerfunktion, spis

  förses med spisvakt.  
   
  Data    
   

Larm  Enligt brandskyddsdok  
     
  VVS  Anslutning till diskbänk, diskmaskin 

Från- och tilluftsdon 
Imkanal 
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Area m2 Antal rum Antal pers Pos Utrymme  
25 2-3 8 2.2 Gemensamt: vardagsrum 
     

Verksamhet  Rum för umgänge, gemensam aktivitet samt titta på tv   
 
Samband  I närhet av kök 
 
Fast inrede   
 
Lös inrede/utr Sex fåtöljer, soffbord, tv, bokhylla 
 
Ytskikt G Linoleum 
 S Trä 
 V Gipsväggar 
 T Plattor 
 Ö  
 
Akustik  Enligt ljudklass 
 
Ljus  Manuellt och steglöst (dimmer) 
   
Klimat  TQ1 
 
Platsutrustning EL  Multimediacentral, Standard  
   
  Data   Multimediacentral, Standard Uttag för TV 
       
  Larm  Enligt brandskyddsdok  
     
  VVS  Till- och frånluftsdon 
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Area m2 Antal rum Antal pers Pos Utrymme  
4 2-3  2.3                       Gemensam:städ          

 
Verksamhet Städrum med tvätt för lokalvård 
 
Samband   
 
Fast inrede Konsolhyllor, utslagsho 
 
Lös inrede/utr Städvagn, städset, förbrukningsmaterial  
 
Ytskikt G Plastmatta VT 
 S Plastmatta VT uppvik 
 V Gipsväggar, stänkskydd genom kakel vid utslagsback 
 T Plattor 
 Ö  
 
Akustik  Enligt ljudklass  
 
Ljus  Manuellt och frånvarostyrd 
 
Klimat  TQ2 
     
 
Platsutrustning EL     
  
  Data    
   

Larm   Enligt brandskyddsdok 
 
  VVS  Frånluftsdon 
    Anslutning golvbrunn, utslagsho 
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Area m2 Antal rum Antal pers Pos Utrymme  
18 1 3 2.4                 Gemensam: tvätt 

 
Verksamhet Tvätt för boende och för personal 
 
Samband   
 
Fast inrede Tre tvättmaskiner, 1200 mm torkskåp, torktumlare och 

mopptvättmaskin (hushållsmaskin). Luddlådan ska enkelt åtkomlig. 
  Förvaringshyllor. 
  Tvättbänk och tvättho. 
  Låsbart skåp för kemikalier. 
     
     
Lös inrede/utr Bokningsanordning specificeras i projekteringen  
 
Ytskikt G Plastmatta VT  

S Platsmatta VT 
 V Kakel /målat 
 T Plattor  
 Ö  
 
Akustik  Enligt ljudklass 
 
Ljus  Manuellt och frånvarostyrd 
 
Klimat  TQ2 
 
Platsutrustning EL  Timer på eluttag  
   
  Data    
   

Larm  Enligt brandskyddsdok 
   
  VVS  Frånluftssdon 
    Anslutning tvättho och golvbrunn 
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Area m2 Antal rum Antal pers Pos Utrymme  
4 2-3  2.5                 Gemensam: vht förråd 

 
Verksamhet Förråd för gemensamt material och förbrukningsartiklar 
 
Samband   
 
Fast inrede Konsolhyllor 
     
     
Lös inrede/utr  
 
Ytskikt G Plastmatta  

S Plastmatta  
 V Gipsväggar 
 T Plattor  
 Ö  
 
Akustik  - 
 
Ljus  Manuellt och frånvarostyrd 
 
Klimat  - 
 
Platsutrustning EL  Standard    
  Data    
   

Larm  Enligt brandskyddsdok 
   
  VVS  Frånluftssdon 
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Area m2 Antal rum Antal pers Pos Utrymme  
20-
35 1 8-12 3.1 

  
Personal: personalrum 

 
Verksamhet Lunchrum, kapprum för personal 
 
Samband  Placeras i närheten av wc med dusch  
 
Fast inrede Pentry, med inbyggd mikrovågsugn och diskmaskin. 
 
Lös inrede/utr Antal köksbord och stolar beroende på storlek på BmSS 
   
     
Ytskikt G Linoleum 
 S Trä  

V Gips 
 T Plattor 
 Ö  
Akustik  Enligt ljudklass  
 
Ljus  Manuellt, frånvarostyrd och dimmer  
   
Klimat  TQ2   
 
Platsutrustning EL  Timer vid pentry  
   
  Data    
     
  Larm  Enligt brandskyddsbeskrivning  
 
  VVS  Tilluftsdon    
    Anslutning pentry 
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Area m2 Antal rum Antal pers Pos Utrymme  
25-
35 1 4-6 3.2 

 
Personal: kontor 

 
Verksamhet Arbetsplats för personal 
 
Samband  Placeras i närheten av wc  
 
Fast inrede   
 
Lös inrede/utr Skrivbord och kontorsstol 
  Nyckelskåp 
  Brandsäkert arkivskåp 
 
Ytskikt G Linoleum 
 S Trä  

V Gips 
 T Plattor 
 Ö  
Akustik  Enligt ljudklass  
 
Ljus  Manuellt och frånvarostyrd  
   
Klimat  TQ2   
 
Platsutrustning EL  Fyra eluttag per arbetsplats 

    
  Data   Två datauttag per arbetsplats 
     
  Larm  Enligt brandskyddsbeskrivning  
 
  VVS  Tilluftsdon   
  



Bilaga 3 Rumsfunktionsprogram 
RFP   

  
   

 

 
 

 
Sid 11(
20) 

 

 

Datum 
2021-02-02 

Area m2 Antal rum Antal pers Pos Utrymme  
15-
25 1 3-4 3.3 

 
Omklädning  

     
Verksamhet Personalens rum för ombyte och förvaring av kläder 
 
Samband  RWC med dusch alldeles i närheten 
 
Fast inrede  Omklädningsskåp, värdefackskåp i erforderlig omfattning som 

bestäms i projektering 
 
Lös inrede/utr Bänkar för att sitta 
 
Ytskikt G Plastmatta VT 
 S Plastmatta VT 
 V Gips 
 T Plattor  
  
Akustik  Enligt standard 
 
Ljus  Manuellt och frånvarostyrd 
 
Klimat  TQ2 
 
Platsutrustning EL  Standard   
   

Data    
   

Larm   Enligt brandskyddsdok  
 
  VVS  Frånluftsdon 
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Area m2 Antal rum Antal pers Pos Utrymme  
6 1 2 3.4   RWC med dusch      
     

Verksamhet Personalens RWC med dusch 
 
Samband  Omklädningsrum 
 
Fast inrede  Vägghängd toalettstol 

Handfat   
Spegel över handfat 
Toalettpappershållare,  
Handdukshängare 
Papperskorg, trådkorg 
Sanitetsbehållare,  
Duschdraperistång 

 
Lös inrede/utr Duschdraperi 
 
Ytskikt G Plastmatta VT 
 S Plastmatta VT 
 V Kakel 
 T Plattor  
  
Akustik  Enligt standard 
 
Ljus  Manuellt och frånvarostyrd 
 
Klimat  TQ2 
 
Platsutrustning EL  Standard   
   

Data    
   

Larm   Enligt brandskyddsdok  
 
  VVS  Frånluftsdon 
    Dusch 
    Brunn 
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Area m2 Antal rum Antal pers Pos Utrymme  
6 1 2 3.5 RWC 
     

Verksamhet Ytterligare RWC om distans till RWC (Pos 3.4) är för långt. 
 
Samband   
 
Fast inrede  Vägghängd toalettstol 

Handfat   
Spegel över handfat 
Toalettpappershållare,  
Handdukshängare 
Papperskorg, trådkorg 
Sanitetsbehållare,  
 

 
Lös inrede/utr  
 
Ytskikt G Plastmatta VT 
 S Plastmatta VT 
 V Kakel 
 T Plattor  
  
Akustik  Enligt standard 
 
Ljus  Manuellt och frånvarostyrd 
 
Klimat  TQ2 
 
Platsutrustning EL  Standard   
   

Data    
   

Larm   Enligt brandskyddsdok  
 
  VVS  Frånluftsdon 
  



Bilaga 3 Rumsfunktionsprogram 
RFP   

  
   

 

 
 

 
Sid 14(
20) 

 

 

Datum 
2021-02-02 

Area m2 Antal rum Antal pers Pos Utrymme  
2 1 2 3.5   RWC  
     

Verksamhet Ytterligare RWC om distans till RWC (Pos 3.4) är för långt. 
 
Samband   
 
Fast inrede  Vägghängd toalettstol 

Handfat   
Spegel över handfat 
Toalettpappershållare,  
Handdukshängare 
Papperskorg, trådkorg 
Sanitetsbehållare,  
 

 
Lös inrede/utr  
 
Ytskikt G Plastmatta VT 
 S Plastmatta VT 
 V Kakel 
 T Plattor  
  
Akustik  Enligt standard 
 
Ljus  Manuellt och frånvarostyrd 
 
Klimat  TQ2 
 
Platsutrustning EL  Standard   
   

Data    
   

Larm   Enligt brandskyddsdok  
 
  VVS  Frånluftsdon 
 
     
 
  



Bilaga 3 Rumsfunktionsprogram 
RFP   

  
   

 

 
 

 
Sid 15(
20) 

 

 

Datum 
2021-02-02 

Area m2 Antal rum Antal pers Pos Utrymme  
10 2-3 3 3.6                   Personal: jourrum                                        

 
Verksamhet Sovrum för personal, vilrum, samtalsrum 
 
Samband    
 
Fast inrede  1 st Linneskåp. 
 
Lös inrede/utr Säng och sängbord, upptagen/ledig skylt 
 
Ytskikt G Linoleum 
 S Trä  

V Gips 
 T Plattor 
 Ö  
Akustik  Enligt ljudklass  
 
Ljus  Manuellt och dimmer  
   
Klimat  TQ2 
 
Platsutrustning EL     
    
  Data    
     
  Larm  Enligt brandskyddsdok   
   
  VVS  Tilluftsdon  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 3 Rumsfunktionsprogram 
RFP   

  
   

 

 
 

 
Sid 16(
20) 

 

 

Datum 
2021-02-02 

Area m2 Antal rum Antal pers Pos Utrymme  
 12-18  1.1    Lägenhet: hall 
     

Verksamhet Bostad 
 
Samband    
 
Fast inrede Hatthylla 
 Garderob  

Städskåp (eventuellt annan plats) 
Infällt, låsbart och godkänt medicinskåp  

 
Lös inrede/utr   
 
Ytskikt G Plastmatta 
 S Uppvik och trä  

V Gipsväggar 
 T Fast 
 Ö  
Akustik  Enligt ljudklass  
 
Ljus  Manuellt och dimmer  
   
Klimat  TQ2 
 

EL EL-skåp (infällt och låsbart) 
    
Data  Multimediaskåp (kan placeras gemensamt 

med elskåp (låsbart) 
   

Larm  Enligt brandskyddsdok  
     
  VVS   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Bilaga 3 Rumsfunktionsprogram 
RFP   

  
   

 

 
 

 
Sid 17(
20) 

 

 

Datum 
2021-02-02 

Area m2 Antal rum Antal pers Pos Utrymme  
 12-18  1.5    Lägenhet: kök 
     

Verksamhet Bostad 
 
Samband    
 
Fast inrede Komplett kök för en person (storlek enligt svensk Standard) över- 

och underskåp, diskbänk med diskho, kyl, frys, spis med fläkt, 
inbyggd micro och smal diskmaskin. 

 
Lös inrede/utr   
 
Ytskikt G Plastmatta 
 S Uppvik och trä  

V Gipsväggar, stänkskydd genom kakel i kök 
 T Fast 
 Ö  
Akustik  Enligt ljudklass  
 
Ljus  Manuellt dimmer 
     
   
Klimat  TQ2 
 

EL Eluttag i kök förses med timerfunktion, spis 
förses med spisvakt    

  Data    
   

Larm  Enligt brandskyddsdok  
     
  VVS  Anslutning till diskbänk, diskmaskin 

Frånluftsdon 
Imkanal 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



Bilaga 3 Rumsfunktionsprogram 
RFP   

  
   

 

 
 

 
Sid 18(
20) 

 

 

Datum 
2021-02-02 

Area m2 Antal rum Antal pers Pos Utrymme  
 12-18  1.2 Lägenhet: vardagsrum                               

                    
 
Verksamhet Bostad 
 
Samband    
 
Fast inrede  
  
Lös inrede/utr   
 
Ytskikt G Plastmatta 
 S Uppvik och trä   

V Målad gips 
 T Fast 
 Ö  
Akustik  Enligt ljudklass 
 
Ljus  Manuellt och dimmer 
   
Klimat  TQ2 
 
Platsutrustning EL  Standard samt förberett för  

välfärdsteknologi    
        

Data   Uttag för TV, dator, telefon och 
välfärdsteknologi  
     

  Larm   Enligt brandskyddsdok 
   
  VVS  Tilluftsdon   
     
     
 
 
 
 
 
 
 
  



Bilaga 3 Rumsfunktionsprogram 
RFP   

  
   

 

 
 

 
Sid 19(
20) 

 

 

Datum 
2021-02-02 

 
Area m2 

Antal rum Antal pers Pos Utrymme  
 12-18  1.4     Lägenhet: sovrum/sovalkov 

 
Verksamhet Bostad  
 
Samband   
 
Fast inrede  Garderober, tre stycken  
 
Lös inrede/utr  
 
Ytskikt G Plastmatta 
 S Uppvik och trä  
 V Målad gips 
 T Fast   
 
Akustik  Enligt ljudklass 
 
Ljus  Manuellt och dimmer 
 
Klimat  TQ2 
 
Platsutrustning EL  Standard   
    
  Data   Uttag för TV, dator och telefon 
  
  Larm  Enligt brandskyddsdok 
 
  VVS  Tilluftsdon  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



Bilaga 3 Rumsfunktionsprogram 
RFP   

  
   

 

 
 

 
Sid 20(
20) 

 

 

Datum 
2021-02-02 

Area m2 Antal rum Antal pers Pos Utrymme  
 12-18  1.3         Lägenhet: hygienrum 

 
Verksamhet Bostad 
 
Samband   
  
Fast inrede  Toalettstol höj och sänkbart 

Handfat   
Spegel över handfat 
Toalettpappershållare 
Duschdraperistång 
 

 
Lös inrede/utr  
 
Ytskikt G Plastmatta  

S Plastmatta  
V Kakel 

 T Fast 
 Ö  
Akustik  Enligt ljudklass  
 
Ljus  Manuellt 
     
Klimat  TQ2 
 
Platsutrustning EL  Standard, förberett för självspolande toalett
      

Data    
   

Larm  Enligt brandskyddsdok  
  

VVS  Anslutning till handfat, WC och golvbrunn 
  Frånluftsdon 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Kungsbacka kommun har ett stort behov av boende med särskild service (BMSS). Kommunen 
planerar att bygga flera nya boendeplatser för BmSS fördelat på flera olika lokaliteter. Då 
behovet av boendeplatser är omfattande eftersträvar kommunen att effektivisera sina processer 
i tidiga skeden för att förhindra kvalitetsspridning mellan boendena samt att bygga 
kostnadseffektivt.  

Denna verksamhetsbeskrivning grundas på dokumentet ”Riktlinjer för Ny- eller ombyggnation 

av Gruppbostad i Kungsbacka kommun 2015-09-09 

1.2 Syfte 
Detta dokument är primärt avsett för att skapa övergripande riktlinjer och säkerställa rätt kvalité 
och funktionalitet i samband med framtagandet av lokalprogram. Dokumentet ska bidra med 
information och kunskap för den som ska handhava och framta lokalprogram, därmed reduceras 
risken för informations- och kunskapsbortfall i samband med eventuella personalomsättningar.  

Det sekundära syftet med detta dokument är att utgöra underlag för projektörer. Målsättningen 
är att det skapas förståelse för de anställdas, de boendes och besökarnas behov. 

1.3 Organisation 
Följande personer har varit med och framtagit detta dokument. 

 

Namn Organisationstillhörighet Yrkesroll 
Semir Robovic Service Lokalförsörjning Projektsamordnare 
Viktoria Rönnqvist Service Lokalförsörjning Projektsamordnare 
Christian Andersson Individ & Familjeomsorg Utvecklingsledare 
Camilla Gustavsson Individ & Familjeomsorg Boendechef 
Therese Noberius Individ & Familjeomsorg Utvecklingsledare 
Linda Engström Individ & Familjeomsorg Boendechef 
Lina Ivarsson Individ & Familjeomsorg Metodutvecklare  

 
Den ovan nämnda personerna har tagit fram och kvalitetssäkrat detta dokument. Dokumentet 
har remissas till förvaltningsledningen för Individ & Familjeomsorg och Service och slutligen 
godkänts i respektive nämnd (Individ & Familjeomsorg och Service). 

1.4 Vision 
 

De framtida LSS-biståndsbedömda bostäderna som byggs är både till för de brukare som bor 
där men är också en arbetsplats för personalen. Detta innebär att det finns stora krav på 
planering och ett noggrant genomtänkande vid utformning av en sådan byggnad eller del av 
byggnad.  

Den framtida bostaden ska ge möjlighet för att i möjligaste mån ge en ”hemkänsla” till brukaren 
som bor i bostaden. Brukaren ska kunna sätta sin prägel på sin bostad och ges en möjlighet till 



  
 

  
 

att leva i en större gemenskap och att kunna ha sociala interaktioner självständigt genom att ha 
möjlighet till att ta emot besök i sin egen bostad på ett integritetsfullt sätt. Byggnaden ska 
präglas av småskalighet och ska främja den ”lilla gruppen”. Det är i den lilla gruppen brukaren 
som individ känner trygghet genom att skapa band till sin omgivning och känna igen sig i sin 
vardag. Att kunna hitta på spontana aktiviteter i sin egen bostad eller alldeles i närheten av sin 
bostad skapar en känsla av variation och meningsfullhet i vardagen. Spontana aktiviteter kan 
vara att odla grönsaker i en odlingslåda, arbeta med ett insektshotell, sparka boll på gräsmattan 
eller sitta vid sitt fönster och betrakta fina omgivningar som gärna får bestå av trevliga 
växtligheter. Det kan finnas inomhusaktiviteter som ex en ateljé, musikrum, matlagningsrum 
där brukaren kan spontant aktivera sig själv eller i större grupp för planerad aktivitet. Många av 
dessa aktiviteter kan möjliggöras genom att ha ett flexibelt inomhusutrymme typ aktivitetsrum.  

För personalen ska en god och trygg arbetsmiljö prägla byggnaden. Byggnaden ska vara en 
attraktiv arbetsplats och kunna attrahera yngre personal ur den s.k. ”Z” generationen dvs. 
personer födda 1995 och framåt. Denna generation ser sin arbetsplats som en förlängning av 
sina egna personliga värderingar. Byggnaden ska framtidssäkras genom att i förberett för den 
senaste tekniken och vara byggd utifrån ett hållbart perspektiv. Det kan handla alltifrån solceller 
på taket till laddplatser för bilar. I samband med utformningen av byggnaden ska personalens 
arbetsmiljö säkras, det kan handla alltifrån bra med utrymme i hygienrum och runt sängplatser 
till att ha ett personalrum där man kan dra sig undan för att varva ner och återhämta sig. Det 
handlar också om trygghetsfrågor där flyktvägar för personal skapas och även moderna 
överfallslarm införs med s.k. ”follow me funktion”. 

Byggnadens utformning kan vara annorlunda än vad som hittills byggts. Varför inte bygga ett 
3 våningshus där man våningsvis har olika verksamheter? Exempelvis om man har gruppbostad 
på våning 1, servicebostad på våning 2 och träningsbostad på våning 3? På så vis kan man 
uppmuntra brukarna att själva göra boendekarriär mot en mer självständig tillvaro. 

 

  



  
 

  
 

1.5 Övriga bilagor   
 

Bilaga 1 Lokalförteckning 

Bilaga 2 Teknisk funktionsbeskrivning 

Bilaga 3 Rumsfunktionsprogram 

 



  
 

  
 

2 Lagrum 

2.1 Lagen om stöd och service (LSS) 
Verksamheten styrs av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Syftet 
med denna lag är att människor med funktionsnedsättningar ska få det stöd som behövs för att 
kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. LSS är en så kallad rättighetslag som stärker den 
enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv och kunna delta aktivt i samhällslivet. 
  
Jämlika livsvillkor innebär att den enskilde ska kunna leva ett liv som andra, trots sitt 
funktionshinder. Jämlika livsvillkor innebär att jämförelser ska kunna göras med villkor som 
gäller för jämnåriga som inte har funktionshinder. Den enskilde ska kunna skapa sig ett värdigt 
liv, så likt andra människors liv som möjligt och i gemenskap med andra. 
 
Inom boendet ska den enskilde kunna erbjudas trygghet, omsorg, service samt hälso- och 
sjukvård av personal med rätt kompetens. 

2.2 Socialtjänstlagen (SoL) 
Kommunen ska även, för de personer som har beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL), erbjuda 
god omsorg utifrån den enskildes önskemål och behov. Om detta inte kan tillgodoses i den 
enskildes hem, ska kommunen erbjuda ett boende anpassat för den enskildes behov.  

2.3 Övriga tillämpningsbara lagar 
Den verksamhet som ska bedrivas och byggnadernas utformning styrs, utöver av Lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade, (LSS) och Socialtjänstlagen, (SoL), också av 
Hälso- och Sjukvårdslagen (HSL), Arbetsmiljölagen, Plan- och Bygglagen (PBL) samt av 
övriga lagar, föreskrifter och allmänna råd som är tillämpliga på området. 
 



  
 

  
 

Inriktning

Stödbehov

Personkrets

3 Definition av ett Boende med Särskilt Service 
(BmSS) 

3.1 Biståndsbedömning 
Den som får beslut om plats på en gruppbostad har funktionshinder som kan vara både fysiska 
och psykiska. I gruppbostaden ska man kunna bo kvar, oavsett vilka behov man får i framtiden.  
För att ha möjlighet till stöd och service enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, ska man tillhöra någon av de tre personkretsarna: 

Personkrets 1  

Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd 

Personkrets 2  

Personer med betydande och bestående begåvningsmässiga funktionshinder efter hjärnskada i 
vuxen ålder 

Personkrets 3  

Personer med stora och varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder, som ej beror på 
normalt åldrande och som ger betydande svårigheter i den dagliga livsföringen. 
 
Personkretsarna fastställs av vården och är mediciniskt begrundade (diagnos). Det är 
kommunens biståndsbedömare (med diagnos som grund), som fattar beslut om tilldelning av 
plats på boende och resurser för den enskilde brukaren. Besluten kan vara tillsvidare med 
möjlighet till omprövning men dessa kan också vara tidsbegränsade. 

 

Utöver personkretsar tillämpar Kungsbacka kommun också en individuell skala för stödbehov 
s.k. ”stödbehovsmätning”. Det innebär att kommunen gör en bedömning över hur mycket stöd 
i form av personella resurser som den enskilde brukaren behöver. Kungsbacka kommun 
tillämpar en skala ifrån 1-7 där 1 innebär litet behov och 7 innebär mycket omfattande behov. 

 

I samband med placeringar tar Kungsbacka kommun också hänsyn till olika inriktningar som 
ett boende har exempelvis inom autism eller psykiatri. Andemeningen är att effektivisera 
(specialisera) den samlade personalkompetensen som ett enskilt boende har i syfte att rikta mest 
adekvat stöd för den enskilde brukaren.  

 



  
 

  
 

  

3.2 Gruppbostad och Servicebostad  
I samband med att kommunen gör en biståndsbedömning tilldelas en plats i kön vid beviljad 
ansökan. Som ovan nämnt är det biståndsbedömningen och stödbehovsmätningen som avgör 
vilken plats som tilldelas. Kungsbacka kommun (även övriga kommuner i Sverige) har sedan 
tidigare haft en praxis att tilldela brukare med litet stödbehov plats på en Servicebostad 
(kategorier 1-3). Personer som har ett större eller omfattande behov har blivit tilldelade en plats 
på en gruppbostad. 

 

Gruppbostad 

Gruppbostäder är boenden för personer med fysiska eller socialpsykiatriska 
funktionsvariationer som har omfattande behov av tillsyn och omvårdnad, så att det är 
nödvändigt att personal finns till hands dygnets alla timmar. Gruppbostaden består av ett mindre 
antal lägenheter som är samlade kring lokaler för gemensamma aktiviteter samt 
personalutrymmen. En fast personalgrupp täcker de boendes hela stödbehov inklusive fritids- 
och kulturella intressen. 

 

Servicebostad 

Servicebostäder är boenden för personer med fysiska eller socialpsykiatriska 
funktionsvariationer med mindre omfattande stödbehov än vid en gruppbostad. Servicebostäder 
är att se som ett mellanting mellan gruppbostad och ordinärt boende. En servicebostad består 
av ett antal lägenheter som har tillgång till gemensam service och en fast personalgrupp. 
Lägenheterna är i regel anpassade efter den enskildes behov och ligger oftast i samma eller 
kringliggande hus. Varje boende ska erbjudas dygnet-runt-stöd i den egna lägenheten i den 
omfattning som han eller hon behöver.  

3.3 Utveckling till BmSS 
 

Kungsbacka kommun har tagit initiativ till att ta fram denna koncepthandling och benämna den 
som Boende med Särskild Service (BmSS). Under konceptet BmSS innefattas både grupp- och 
servicebostäder. 

Begreppet BmSS är därmed ej någon boendeform som är definierad i något lagrum eller 
beskriven av högre instans av exempelvis tillsynsmyndigheter som Socialstyrelsen eller 
Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO). 

Anledningen till att Kungsbacka kommun har valt utveckla ett koncept under namnet BmSS 
som innefattar både grupp- och servicebostäder är följande; 

1. samspelet sinsemellan en gruppbostad och servicebostad 

2. flexibiliteten över tid 

3. försörjning av bostäder över tid 

4. effektiva byggprocesser, byggkostnader och standardisering 

5. god driftsekonomi 



  
 

  
 

Kluster 

Kungsbacka kommun kommer att planera för och anskaffa BmSS om minst 12 bostäder 
innehållandes två kluster (6+6 se nedan) som ska kunna fungera både som grupp och/eller 
servicebostäder. Om byggtomten är tillräckligt stor eller om det en del i ett större 
sammanhang (samma kvarter exempelvis) kan flera BmSS adderas till varandra, dvs 12+6  
osv. Viktigt att bejaka omgivande bebyggelse så att BmSS ej får en institutionell prägel utan 
att dessa kan i möjligaste mån beblandas med andra reguljära bostäder. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Ett kluster får innehålla maximalt 6 enskilda bostäder och gemensamma ytor för avsedda för 
de enskilda bostäderna. Ytor för personal, ekonomiutrymmen samt parkering och angöring 
ska helst delas mellan klustren (se schematisk bild nästa sida). 

 
  

Bostad Bostad Bostad 

Gemensamhets- 
ytor 

Bostad Bostad Bostad 



  
 

  
 

Gruppbostad/Servicebostad 

Gruppbostad/Servicebostad 

BmSS exempel med 12 platser  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ett BmSS ska ha 12 platser, detta innebär att två separata lokaler placeras i närheten av varandra 
eller i direkt anslutning till varandra. Varje kluster ska ha 6 bostäder som ska fungera som en 
separat gruppbostad eller fungera som en reguljär servicebostad. Övriga ytor som personaldelar 
ekonomiutrymmen och parkering/angöring kan beroende på hur planeringsförutsättningarna ser 
ut, placeras i ett av klustren eller någonstans där det är tillgängligt för båda klustren. 
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4 Utformning av BmSS 

4.1 Generellt 
BmSS utformning ska vara logisk och lätt för brukaren att orientera sig i. Generellt ska 
gemensamhetsytorna avdelas i egna rumsbildningar, dvs matplats, kök och samvaro ska vara i 
egna fysiskt avskärmade utrymmen (dock gärna i anslutning till varandra). Den enskilda 
brukarens integritet och rätt till ett privatliv är viktig. Alla enskilda lägenheter ska nås utifrån 
eller genom ett trapphus och avskild korridor/loftgång. Att behöva passera gemensamma 
utrymmen för att nå den egna bostaden är oacceptabelt. På bottenvåningen är det mest 
fördelaktigt om den enskilda bostaden kan ha två entréer, en utifrån och en inifrån som leder 
till gemensamma utrymmen. Det är rekommenderat att man lägger 3 lägenheter intill varandra 
och att dessa nås av en separat entré in till BmSS. 
 
De boende ska erbjudas en trygg miljö med god omsorg och social samvaro. De ska erbjudas 
möjlighet till ett aktivt liv och en meningsfull tillvaro oavsett funktionshinder. BmSS ska 
genomsyras av säkerhetstänkande. Utrymningsvägar ska vara strategiskt placerade och 
lägenheterna ska planeras utifrån ett säkerhetsperspektiv. BmSS är också en arbetsplats och de 
anställda ska garanteras god arbetsmiljö. 
 
BmSS ska planeras för att tillgodose behoven hos kommande hyresgäster oavsett 
funktionsnedsättning, kön, ålder, religion eller annan trosuppfattning, etnicitet eller sexuell 
läggning.  

4.2 Gemensamma ytor 
Det ska finnas tre entréer till BmSS, varav en är personalentré. Varje entré ska vara i 
anslutning till tre lägenheter. Entréerna till BmSS ska utformas välkomnande. Entrén ska vara 
upplyst och regnskyddad. Det bör även finnas möjlighet att sitta och vila invid entrén. Många 
som bor i BmSS har svårt att öppna tunga dörrar, därför krävs en automatisk dörröppnare vid 
entré. I entrén ska det finnas möjlighet till avhängning av ytterkläder och plats för uteskor.  
I anslutning till entréerna ska det finnas postlådor för de boendes och personalens post. 
 
Det stora flertalet människor har behov av socialt umgänge. Hyresgäster i BmSS har ibland 
färre kontakter eller har svårare för att skapa kontakter än andra. Därför behövs ett utrymme 
utanför den egna lägenheten där det går att skapa sociala kontakter på ett otvunget sätt. De 
gemensamma utrymmena såväl inomhus som utomhus ska inbjuda till umgänge.  
 
De gemensamma utrymmena inomhus bör placeras så att de kan fungera som den samlande 
punkten för de boende. De bör ligga i nära eller direkt anslutning till de enskilda lägenheterna 
och vara lätta att nå. Ytorna bör vara så dimensionerade att alla som bor i bostaden kan delta 
samtidigt i olika aktiviteter.  
 
Här kan man laga mat tillsammans, äta ihop, spela spel, titta på TV och umgås. Samtliga 
lägenheter ska genom korridor stå i förbindelse med ett gemensamhetsutrymme. 
Sammanfattat finns det 5st huvudsakliga funktioner i ett gemensamhetsutrymme per kluster; 
hushållskök, matplats, TV-rum/samvaro, gemensam uteplats samt gemensam tvättstuga. 
 



  
 

  
 

I det gemensamma köket kan man laga mat tillsammans. Köket ska vara komplett utrustat med 
spis, kyl, frys, diskmaskin, mikrovågsugn etc. I anslutning till köket ska det finnas matbord med 
åtta platser. Köket ska vara en god arbetsplats med genomtänkt logistik. Matplatsen ska ha plats 
för de boende, personal samt en eller två rullstolar. Köket ska erbjuda möjlighet att förvara och 
tillreda mat samt att hantera disk efter gemensamma måltider. Köket ska ha två ingångar. Det 
ska vara enkelt att kunna avgränsa kök och matsal mot övriga gemensamma utrymmen om det 
behövs och det ska finnas möjlighet att låsa köksdelen.  
 

Det gemensamma TV-rummet ska fungera som en naturlig träffpunkt för de boende, ett slags 
vardagsrum. I vardagsrummet ska det finnas utrymme för 10 fåtöljer och soffbord samt 
möjlighet att ha en TV på en vägg. TV rummet kan ligga i anslutning till kök och matplats dock 
ska det vara ett eget fysiskt utrymme som kan skiljas av genom exempelvis skjutdörr. 
 
Den gemensamma uteplatsen kan med fördel placeras nära de övriga gemensamma utrymmena 
om BmSS är i bottenplan eller möjligtvis en större gemensam balkong. Passage till uteplatsen 
kan gärna placeras i det gemensamma köket, matplatsen eller samvarorummet. 

4.3 Brukarens egna lägenhet 
 
De som bor på BmSS kommer med all sannolikhet att bo under lång tid, vilket innebär att 
lägenheten bör vara anpassad så att man har möjlighet att bo där hela sitt liv. Det ska finnas 
utrymme för att sova, laga mat, sköta sin hygien och förvara sina saker. Lägenheten ska 
utformas som en fullvärdig lägenhet med fullvärdigt kök. 
 
Lägenhetens storlek och utformning har också betydelse för personalens möjligheter att arbeta 
tillsammans med hyresgästen i lägenheten. Det ska finnas tillräckligt med utrymme för att 
kunna stödja hyresgästen med t.ex. personlig hygien och matlagning. Utformningen är 
därmed viktig såväl för hyresgästens enskilda behov som ur arbetsmiljöperspektiv.  
 
Ytterdörrar ska placeras så att störningar mellan boende minimeras. De ska ligga separerade 
från varandra med tydligt mellanrum. Korridoren som leder till ytterdörren bör säkras så att två 
personer kan mötas på ett tryggt sätt. 
 
Entré till lägenhet sker från fastighetens utemiljö och inifrån en intern korridor. Ingången till 
lägenheten ska ges känslan av att vara en privat bostad. 
 
Utformningen av hus-/lägenhetsnummer, ljussättning, namnskyltar, ringklockor och brevlådor 
ska göras enligt lägenhetsstandard i ordinär bostadsproduktion. 
 
 



  
 

  
 

 
 

Exempel på utformning på enskild  Exempel på utformning på enskild bostad 

bostad med två separata entréer med förhöjd tillgänglighet och två entréer 

(Göteborgs stad)  (Göteborgs stad) 

 

 

4.3.1 Entré/hall 

I hallen ska finnas plats för hatthylla och garderober. Hallen ska utformas så att två personer 
kan vistas i den samtidigt.  Från hallen ska man inte kunna se rakt in mot sovutrymmet.  

4.3.2 Kök 

Köken ska ha en normal utrustningsnivå för en person. Köket ska vara fullvärdigt och den 
boende ska kunna laga och förvara sin mat på ett säkert sätt. I köket ska det finnas utrymme för 
matbord. Kylskåp ska vara överskådligt, både för den som sitter i rullstol och den som står. 
Köket ska vara förberett så att höj- och sänkbart kök kan installeras i efterhand. 

4.3.3 Vardagsrum 

Vardagsrummet ska vara ett eget rum eller avskiljbar del av lägenheten. Rummet ska vara 
möblerbart med soffgrupp och soffbord, samt att det ska finnas en naturlig vägg att fästa TV 
på. 

4.3.4 Sovrum 

Sovrummet/sovalkoven ska ge möjlighet till två alternativa placeringar av sängen. Detta för 
att personalen ska kunna arbeta på båda sidor av sängen men också för att den boende själv 
ska kunna bestämma var sängen ska stå. Sovplatsen ska ligga i lägenhetens lugna del och den 
ska gå att mörklägga. Det ska finnas möjlighet att i efterhand utrusta sovrummet med tak-lyft 
alternativt använda mobil-lyft.  
 



  
 

  
 

4.3.5 Hygienutrymme 

Det ska finnas utrymme som möjliggör att medhjälpare får plats på var sida om toalettstolen. 
Duschplats förses med draperi och stödhandtag. Badrummet ska ha en förhöjd 
tillgänglighetsnivå och utrustas så att brukaren till stor del självständigt kan uträtta diverse 
behov utan stöd av personal. Exempel på utrustning är höj och sänkbar toalettstol och handfat, 
stödhandtag på väggar så att brukaren enkelt kan röra sig mellan handfat, dusch och toalettstol.  

4.3.6 Förvaring 

Förvaringsutrymmena i lägenheten ska vara generöst tilltagna. I lägenheten ska finnas 
garderober och linneskåp (separata enheter).  
I lägenheterna ska det finnas låsbara medicinskåp av plåt med måtten: bredd 350 mm, djup 
215 mm, höjd 375 mm med individuella lås. Nycklar ska vara specifika för varje skåp med en 
huvudnyckel för alla. Medicinskåpet ska vara infällt i vägg. Medicinskåpet ska aldrig placeras 
i ett våtutrymme eller i direkt solljus. 

4.3.7 Uteplats  

När vi bygger ny gruppbostad och det finns möjlighet, ska vi eftersträva att det finns en 
uteplats eller balkong till varje lägenhet. Uteplatsen/balkongen ska vara anpassad för de 
boende genom omgärdande staket och med möjlighet att öppna och stänga staketet (om det är 
bottenplan). Dörren ska vara en reguljär ytterdörr och ska vara låsbar från in- och utsidan för 
eventuell brandutrymning. Uteplatsen/balkongen ska ge lugn och trygg utevistelse för de 
boende och kan med fördel vara avgränsad mot de andra boende på gruppbostaden förslagsvis 
genom att placera lägenhetsförråd som avskiljande.  Övergången till och från 
uteplatsen/balkongen till lägenheten ska ha minsta möjliga nivåskillnad.  

4.4 Personalutrymmen 
Med personalutrymmen avser vi kontor, pentry, jourrum, personalrum och hygienutrymme.  

4.4.1 Kontor 

Personalen behöver ett kontor för administration och dokumentation i förvaltningens 
verksamhetssystem. Kontoret ska ha dagsljus. På kontoret ska det finnas arbetsplatser och det 
ska finnas plats för hög-skåp och arkivskåp för att förvara kontorsmaterial och 
sekretesshandlingar.  
 
Kontoret kan med fördel placeras avsides och gärna mot norrsidan. Kontoret ska via korridor 
vara nåbart ifrån gemensamhetsytorna. 

4.4.2 Pentry 

Det ska finnas ett pentry där personalen kan ha rast, förvara mat, värma mat och äta. Detta 
rum bör placeras i nära anslutning till gemensamhetsutrymmet och placeras nära de andra 
personalutrymmena.  



  
 

  
 

4.4.3 Omklädning 

Det ska finnas möjlighet att hänga av sig kläder och byta om till arbetskläder i ett separat 
utrymme. I det här utrymme ska det finnas plats med skåp och värdefack för personalens 
personliga tillhörigheter. 

4.4.4 Hygienutrymme 

I anslutning till omklädningsrummet ska det finnas ett hygienutrymme. Hygienutrymmet ska 
innehålla toalett och dusch. 

4.4.5 Jourrum 

Det behöver finnas ett separat jourrum för sovande nattjour. Detta rum ska även fungera som 
personalens vilrum. 

4.5 Ekonomiutrymmen 
Ekonomiutrymmen omfattar i detta fall utrymmen för tvätt, förråd, städ och sophantering inom 
gruppbostaden. 

4.5.1 Tvättstuga 

Det ska finnas en tvättstuga för 6 boende, som vanligtvis tvättar tillsammans med personal. 
Tvättstugan ska innehålla tvättmaskiner, torktumlare och torkskåp. Tvättstugan ska även 
innehålla en särskild tvättmaskin enbart för personalen samt en mopptvätt. I tvättstugan ska det 
finnas ett låsbart skåp för tvättmedel. 

4.5.2 Städ 

Städförråd ska ha ett eget utrymme som placeras mot gemensamma ytor. Förutom utslagsvask 
ska det finnas plats för förvaringshyllor för förbrukningsmaterial.  

4.5.3 Förråd 

Varje gruppbostad ska förses med ett låsbart utrymme som ska fungera som förvaringsutrymme 
för förbrukningsmaterial och hygienartiklar. Förråden ska vara försedda med hyllor. Detta 
förråd ska placeras invändigt i BmSS. 
 
Det ska finnas ett låsbart lägenhetsförråd till respektive lägenhet för säsongsutrustning och 
liknande. Det ska också finnas möjlighet att förvara säsongsutrustning såsom grill och 
utemöbler samt duo-cyklar och dylikt i samma förråd. Förrådet är ouppvärmd yta. 
Samtliga förråd förses med konsolhyllor. Dessa förråd kan placeras (ej nödvändigtvis) 
utvändigt. 

4.6 Välfärdsteknik 
  
Den tekniska utvecklingen går snabbt. Därför ska man i byggnaden förbereda med eluttag och 
nätverksuttag på strategiskt utvalda platser för att underlätta införandet av välfärdsteknologi.  
  



  
 

  
 

Exempel på detta kan vara att man sätter eluttag och nätverksuttag i innertaket i ett hörn där 
man med hjälp av en kamera har översikt över rummet. 
  
Inför varje byggnation ska marknaden inom välfärdsteknik skannas av, innan beslut fattas. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Begäran om yttrande - Boverkets promemoria Önskemål om utökat bemyndigande att 
meddela föreskrifter (KS 2021-00458) 

 

Förslag till beslut i nämnden för Service 

Nämnden för Service antar yttrandet - Boverkets promemoria Önskemål om utökat bemyndigande att 

meddela föreskrifter (KS 2021-00458), och översänder det som sitt svar till Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden för Service fick tillfälle att yttra sig gällande - Boverkets promemoria Önskemål om utökat 

bemyndigande att meddela föreskrifter (KS 2021-00458). Nämnden ställer sig positiva till Boverkets 

förslag till ändring i 10 kap. 9 § plan- och byggförordningen (2011:338), PBF. Förslaget som avser ett 

utökat bemyndigande för Boverket att meddela föreskrifter om friyta för lek och utevistelse vid 

fritidshem, skolor, förskolor och annan jämförlig verksamhet.  

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Services tjänsteskrivelse, 2021-05-11 

Begäran om yttrande - Boverkets promemoria Önskemål om utökat bemyndigande att meddela 

föreskrifter (KS 2021-00458) 

(Boverket) - Önskemål om utökat bemyndigande att meddela föreskrifter för friytor för lek och 

utevistelse vid skolor, förskolor, fritidshem och annan jämförlig verksamhet (KS 2021-00458) 

 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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Beskrivning av ärendet 

Boverket önskar ett utökat bemyndigande att meddela föreskrifter om friyta för lek och utevistelse 

enligt 8 kap. 9 § andra stycket samt 10 och 11 §§ PBL. Boverket vill kunna ställa bindande krav på 

kvaliteter och placering av friytor för lek och utevistelse vid fritidshem, skolor, förskolor och annan 

jämförlig verksamhet. Boverket har dock inte för avsikt att genom föreskrifter ställa krav på friytornas 

storlek. 

 

Lovisa Eld      Maria Rosenberg  

Förvaltningschef     Verksamhetschef Lokalförsörjning 
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Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 
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Yttrande   "Önskemål om utökat bemyndigande att meddela föreskrifter för friytor för 
lek och utevistelse vid skolor, förskolor, fritidshem och annan jämförlig verksamhet"  
(KS2021-00458) 

Sammanfattande inställning 

Nämnden för Service ställer sig positiva till Boverkets förslag till ändring i 10 kap. 9 § plan- och 

byggförordningen (2011:338), PBF. Förslaget som avser ett utökat bemyndigande för Boverket att 

meddela föreskrifter om friyta för lek och utevistelse vid fritidshem, skolor, förskolor och annan 

jämförlig verksamhet.  

Nämnden för Service inställning i detalj 

Nämnden för Service yttrar sig utifrån planeringsperspektivet och barnperspektivet där ändringen 

tydligt fokuserar på storlek av ytan och faktorer som är främst kopplade till planering av ny kommunal 

service såsom nya utbildningslokaler. 

Nämnden för Service är delaktig i processen vid detaljplanearbetet och presenterar i tidigt skede ett 

behov av utbildningsplatser och ser en nytta i att friytan prioriteras redan i tidiga skeden för att 

möjliggöra en ändamålsenlig och väl fungerande verksamhet samt underlätta planering och markinköp 

i tidiga skeden så att barn/elever får rätt friyta. 

 

Då ytans storlek ofta är kopplad till möjligheterna att utveckla säkra, ändamålsenliga och tillgängliga 

friytor för lek, fysisk aktivitet och kreativa lärmiljöer anser nämnden det positivt med ett direktiv hur 

stor denna yta bör vara. Detta för att undvika egna tolkningar till fördel för andra ändamål än friyta. 

Utifrån barn/elevperspektivet är ett tydligt direktiv gynnsamt för att utemiljöerna faktiskt får 

möjligheten att utvecklas för barnens bästa.  

 

Nämnden för Service yttranden över Boverkets promemoria: 

 Nämnden för Service anser att en koppling till lärmiljöer saknas i definitionen av Friyta i bilaga 

1. Utifrån barn/ elevperspektivet bör tiden som spenderas på skolgård eller liknande friyta inte 

bara kunna bidra till lek och aktivitet utan även till ett mångsidigt lärande. Med ett 

förtydligande av friytan till att även inkludera lärmiljöer öppnas möjligheter för ett samband 

mellan inne och ute för elever och barn.  
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 Nämnden för service anser att definitionen i Bilaga 1 av när en yta ska vara solbelyst bör 

utvärderas och skrivas om för att uppnå målet med den detaljrika specifikationen. Det finns 

många tillfällen där direkt solsken inte är att föredra för lekande barn och elever. En oro med 

denna skrivning är att den sätter hinder i uppsättning av solskydd och liknande anordningar där 

behovet finns. Skrivelsen riktar sig troligtvis mest till tätbebyggda områden där skuggning ger 

en begränsad tillgång till direkt solljus och bör skrivas om för att beskriva syftet bättre.  
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Lovisa Eld 

Förvaltningschef 

Maria Rosenberg 
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Datum 

2021-03-23 

 

Processnummer 

3.10 

 

Diarienummer 

1201/2021 

Regeringskansliet 

Finansdepartementet 

 

finansdepartementet.registrator@regeringskansliet.se 

 

Önskemål om utökat bemyndigande att meddela föreskrifter 
för friytor för lek och utevistelse vid skolor, förskolor, 
fritidshem och annan jämförlig verksamhet 

Boverket lämnar härmed förslag till ändring i 10 kap. 9 § plan- och 

byggförordningen (2011:338), PBF. Förslaget avser ett utökat bemyndigande 

för Boverket att meddela föreskrifter om friyta för lek och utevistelse vid 

fritidshem, skolor, förskolor och annan jämförlig verksamhet enligt 8 kap. 9 § 

andra stycket samt 10 och 11 §§ plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 

Boverket önskar ett utökat bemyndigande att meddela föreskrifter om friyta för 

lek och utevistelse enligt 8 kap. 9 § andra stycket samt 10 och 11 §§ PBL. 

Boverket vill kunna ställa bindande krav på kvaliteter och placering av friytor 

för lek och utevistelse vid fritidshem, skolor, förskolor och annan jämförlig 

verksamhet. Boverket har dock inte för avsikt att genom föreskrifter ställa krav 

på friytornas storlek. 

Bakgrund 

Boverket tog år 2015, på uppdrag av regeringen, fram vägledningen ”Gör plats 

för barn och unga! En vägledning för planering, utformning och förvaltning av 

skolors och förskolors utemiljö”. I samband med vägledningen utarbetade och 

beslutade Boverket också allmänna råd – Boverkets allmänna råd (2015:1) om 

friytor för lek och utevistelse vid skolor, förskolor och fritidshem. 

Under remissen av de allmänna råden framförde flera remissinstanser att det är 

nödvändigt med föreskrifter för att tvinga kommuner och byggaktörer att se till 

att behovet av tillräckligt stor friyta vid skola och förskola tillgodoses. 

Boverket bedömde emellertid att det då var lämpligt att som första steg besluta 

om vägledning och allmänna råd och att en så ingripande reglering som 

föreskrifter inte var motiverad. Boverket skrev dock i konsekvensutredningen 

att man avsåg att utvärdera effekterna av de allmänna råden. Om utvärderingen 

Boverket, Box 534, 371 23 Karlskrona |  Telefon: 0455-35 30 00 
E-post: registraturen@boverket.se |  Webbplats: www.boverket.se  

mailto:registraturen@boverket.se
http://www.boverket.se/
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visade att den avsedda effekten inte skulle ha uppnåtts, skulle Boverket 

överväga att begära föreskriftsrätt.1 

Trender 

Trots forskning och kunskap om utemiljöns viktiga roll för barns och ungas 

lek, lärande och hälsa, finns en tydlig trend de senaste åren att barn får allt 

mindre utrymme i stadsmiljöer. 

Utemiljöer vid förskolor och skolor bli allt mindre. Inte sällan hamnar de på 

bostadsgårdar och/eller ska kompletteras med utevistelse i närliggande parker. I 

takt med att vi bygger allt tätare stadsmiljöer trängs barnen ihop på små gårdar 

som hårdgörs för att klara slitaget. 

Även tillgången till grönområden minskar generellt i stadsmiljöer. Med 

förtätning ökar antalet användare av befintliga parker och nyare parker är ofta 

små och hårdgjorda. 

Ytterligare en trend är att rörelsefriheten för barn och unga minskar. Allt färre 

barn går och cyklar till skola och fritidsaktiviteter. 

Sammantaget innebär detta utemiljöerna vid skola och förskola får en allt 

större betydelse för att tillgodose barns behov av fysisk aktivitet, rekreation och 

lek. Dessa miljöer blir de utemiljöer som barn har störst chans att utnyttja i 

vardagen. 

Nationell kartläggning av skolgårdar visar att friytorna blir mindre 

Trenden bekräftas i SCB:s och Boverkets nationella kartläggning av landets 

skolgårdar 2013–2017. Kartläggningen visar att skolgårdarna krymper. Mellan 

2014–2017 minskade den genomsnittliga friytan per elev från 48,5 kvadrat-

meter till 44,8 kvadratmeter. I genomsnitt fick alltså grundskoleeleverna 3,7 

kvadratmeter mindre friyta per person på tre år. Det är stora skillnader runt om 

i landet, särskilt på kommunnivå. Eleverna i Storumans kommun har till 

exempel tio gånger så mycket yta som eleverna i Stockholm, drygt 148 

kvadratmeter i Storuman mot knappt 15 kvadratmeter i Stockholm. Nästan en 

halv miljon barn har mindre än 30 kvadratmeter per elev. Orsaken till 

minskningen är ökat antal elever, förtätning på skolgårdar och att nya skolor 

byggs med allt mindre friyta.2 

Ny vägledning på gång 

I Boverkets uppdrag om arkitektur och gestaltad livsmiljö tar myndigheten 

fram en ny vägledning för skolors och förskolors inomhus- och 

utomhusmiljöer. Boverket har besökt ett flertal skolor och förskolor och kan 

 

1 Konsekvensutredning till Boverkets allmänna råd (2015:1), s. 17. 

https://www.boverket.se/contentassets/ba825e66cbed4d2188e727459c53beb7/konsekvensutredning-fri-

1.pdf Hämtat 2021-03-18. 
2 https://www.boverket.se/contentassets/7f6b1586a5504fcfa11ea370f73b2b05/rapport-grundskolor-och-

friytor.pdf Hämtat 2021-03-18. 

https://www.boverket.se/contentassets/ba825e66cbed4d2188e727459c53beb7/konsekvensutredning-fri-1.pdf
https://www.boverket.se/contentassets/ba825e66cbed4d2188e727459c53beb7/konsekvensutredning-fri-1.pdf
https://www.boverket.se/contentassets/7f6b1586a5504fcfa11ea370f73b2b05/rapport-grundskolor-och-friytor.pdf
https://www.boverket.se/contentassets/7f6b1586a5504fcfa11ea370f73b2b05/rapport-grundskolor-och-friytor.pdf
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konstatera att flera av dessa både är små och har bristande kvaliteter för lek och 

utevistelse. 

Barnkonventionen är svensk lag 

Sedan den 1 januari 2020 är FN:s konvention om barnets rättigheter svensk lag 

– lagen (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter. 

Konventionen slår fast att alla barn har samma rättigheter och lika värde. 

Huvudprincipen är att barnets bästa alltid ska komma i första rummet (artikel 

3). För att detta ska kunna uppfyllas måste barnets rättigheter enligt artiklarna 

2, 6 och 12 vara säkerställda. 

Ett stadsbyggande för att främja barns och ungas rörelsefrihet och tillgång till 

attraktiva och trygga platser i det offentliga rummet är i linje med samhällets 

åtagande gentemot barnkonventionen. Det handlar om att säkerställa och 

utveckla miljöer i tätorten och staden som barn och unga finner trygga, 

trivsamma och tillgängliga och där de kan mötas och vistas på egna villkor.  

Barnkonventionens artikel 31 handlar om barns rätt till lek, vila och fritid. Lek 

är barns och ungas naturliga sätt att förhålla sig till omvärlden. Oavsett hur 

man väljer att definiera lek, bidrar leken till barnets fysiska och psykiska 

utveckling, samt till dess hälsa och välbefinnande.  

I den allmänna kommentaren (nr 17) till artikel 31 betonas det nära sambandet 

mellan barnets rättigheter i artikel 31 och barnkonventionens huvudprinciper 

(artikel 2, 3, 6 och 12) och konventionsstaternas skyldigheter att stärka det 

sambandet förtydligas. Här betonas kommunal planering och skola som viktiga 

åtgärder för att förverkliga artikelns intentioner. Bland annat bör kommunen 

bedöma beståndet av lek- och rekreationsanläggningar för att garantera samma 

tillgänglighet för alla grupper av barn. 

I överensstämmelse med skyldigheterna enligt artikel 31 bör den offentliga 

planeringen prioritera att skapa miljöer som främjar barnets välbefinnande. 

Skolan bör därför utrustas med lämpliga inom- och utomhusutrymmen för lek, 

idrott, spel och drama, både under skoldagen och i anslutning till denna.3 

Utöver ovan nämnda artiklar säger artikel 4 att staten har en skyldighet att till 

det yttersta av sina resurser tillgodose barnets sociala, ekonomiska och 

kulturella rättigheter. 

Om gällande regler om friyta och tillämpning 

PBL är den enda lagstiftning som ställer ett uttalat krav på att det ska finnas 

tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och utevistelse vid skolor, 

förskolor, fritidshem och liknande. Friytor för lek och utevistelse är enligt 

2 kap. 7 § PBL ett allmänt intresse som ska tillgodoses i planläggning. Det 

allmänna intresset av lämpliga platser för lek och utevistelse preciseras också 

 

3 Barnombudsmannen. Barnets rätt till vila, fritid, lek och rekreation samt till det kulturella och 

konstnärliga livet (art.31). Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 17 (2013). Stockholm: 

Barnombudsmannen, 2014. 
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som ett krav på tomter att det ska finnas tillräckligt stor friyta lämplig för lek 

och utevistelse (8 kap. 9 § andra stycket PBL). 

Krav på friyta när tomter ska bebyggas 

När en obebyggd tomt ska bebyggas med byggnadsverk som innehåller bland 

annat lokaler för fritidshem, förskola och skola, ska det enligt 8 kap. 9 § andra 

stycket PBL, på tomten eller i närheten av denna finnas tillräckligt stor friyta 

som är lämplig för lek och utevistelse. Om det inte finns tillräckliga utrymmen 

för att ordna både friyta och parkering, ska man i första hand ordna friyta enligt 

8 kap. 9 § andra stycket PBL. 

Enligt 8 kap. 10 § PBL ska reglerna i 8 kap. 9 § andra stycket tillämpas i skälig 

utsträckning om tomten är bebyggd. 

Enligt 8 kap. 11 § PBL ska reglerna i 8 kap. 9 § andra stycket tillämpas på 

bebyggda tomter också vid ändringar som kräver lov eller anmälan enligt PBL 

eller PBF, i den utsträckning som är skälig med hänsyn till kostnaderna för 

arbetet och tomtens särskilda egenskaper. 

8 kap. 9 § PBL anger krav på tomter. Med tomt avses ett område som ligger i 

direkt anslutning till en byggnad och som behövs för att byggnaden ska kunna 

användas för avsett ändamål (1 kap. 4 § PBL). När det gäller fritidshem, 

förskola, skola eller jämförlig verksamhet behöver därför bedömas om det på 

tomten eller i närheten av denna finns en friyta som uppfyller de krav som 

ställs i 8 kap. 9 § andra stycket. Friytan ska både vara tillräckligt stor och vara 

lämplig för lek och utevistelse. 

Utöver dessa allmänt hållna krav finns det ingenting i PBL eller i förarbetena 

till lagen som anger hur bedömningen ska göras, hur stor yta som är tillräcklig 

eller hur den kan utformas för att vara lämplig för lek och utevistelse och svara 

mot barns behov av en god utemiljö. 

Boverkets allmänna råd (2015:1) är baserade på forskning och beprövad 

erfarenhet med syftet att utgöra ett stöd vid bedömningen av friytans storlek 

och lämplighet för lek och utevistelse.4 De allmänna råden anger bland annat 

vilka faktorer som bör vara avgörande vid prövning av friytans lämplighet, att 

friytan bör placeras i direkt anslutning till den byggnad som innehåller lokaler 

för förskola och liknande, samt att friytan inte bör kunna tas i anspråk för ett 

annat ändamål utan att ersättas med friyta med likvärdiga egenskaper. 

Syftet med de allmänna råden är att ge rekommendationer och stödja 

kommunerna i tolkningen av PBL:s bestämmelser om friyta, så att alla barn 

och unga får tillgång till en tillräckligt stor och välfungerande utemiljö. 

 

4 https://www.boverket.se/sv/lag--ratt/forfattningssamling/gallande/fri---bfs-20151/ Hämtat 2021-03-18. 

https://www.boverket.se/sv/lag--ratt/forfattningssamling/gallande/fri---bfs-20151/
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Särskilt om friyta vid detaljplaneläggning 

Enligt 2 kap. 7 § 4 PBL ska vid planläggning hänsyn tas till behovet av att det 

inom eller i nära anslutning till områden med sammanhållen bebyggelse finns 

lämpliga platser för lek, motion och annan utevistelse. 

8 kap. 9 § PBL är tillämplig på tomter, utan någon begränsning till ärendetyp, 

att jämföra med 2 kap. 7 § PBL som endast är tillämplig vid planläggning. Det 

finns ingen uttrycklig bestämmelse som anger att 8 kap. 9 § PBL är tillämplig 

vid planläggning. Däremot måste detaljplanen vara genomförbar och utformas 

med hänsyn till befintliga förhållanden (4 kap. 36 § PBL). För att detaljplanen 

ska vara möjlig att genomföra ska den därför utformas så att det är möjligt att 

uppfylla kraven i 8 kap. 9 § PBL. 

Om en detaljplan som innehåller exempelvis en skola ska kunna antas, måste 

kommunen ta ställning till behovet av en lämplig plats för lek, motion och 

utevistelse enligt 2 kap. 7 § PBL. Eftersom 8 kap. 9 § andra stycket PBL anger 

att det måste finnas en friyta i anslutning till en skola, kan det i en sådan 

situation alltid antas att ett sådant behov som anges i 2 kap. 7 § PBL finns. Det 

ska också finnas förutsättningar för att kunna uppfylla kravet på friyta enligt 

8 kap. 9 § andra stycket PBL. Dessa förutsättningar måste utredas i planen och 

vid behov ska kommunen införa de bindande planbestämmelser som behövs.  

Kravet på friyta handlar ofta om att lämna mark obebyggd, eller reservera 

mark. Det kan därför ofta vara lämpligt att säkra att marken är obebyggd 

genom planens reglering. Samtidigt finns det inget hinder mot att kommunen 

antar en flexibel detaljplan även i situationer där det finns behov av friyta. I en 

sådan detaljplan prövas kravet på friyta enbart vid bygglovet. 

Vid bygglovsprövning finns dock i princip ingen möjlighet att ompröva en 

fråga som redan avgjorts genom en detaljplan. Enligt 9 kap. 30 § 2 och 4 PBL 

ska både detaljplanens bestämmelser följas, och 8 kap. 9–11 §§ PBL. Det 

innebär i vissa situationer att byggnadsnämnden vid lovprövning inom 

detaljplanelagt område med stöd av 8 kap. 9 § PBL kan kräva en viss placering 

av friytan om detaljplanen inte redan bestämt en exakt placering. Däremot kan 

8 kap. 9 § inte leda till att byggrätten enligt detaljplanen minskas, till exempel 

så att den utnyttjandegrad som planen medger inte kan nyttjas fullt ut. För att 

säkra friyta kan det därför vara nödvändigt att reglera friytan särskilt genom 

planens bestämmelser. 

En viktig fråga är vilka omständigheter kommunen är skyldig att beakta när det 

bestäms om detaljplanen uttryckligen ska reglera friytan. Exempelvis är det vid 

prövningen av hur stor friyta som behövs viktigt att beakta formerna för skol-

verksamheten, exempelvis antalet barn och barnens ålder. Detta är omständig-

heter som inte alltid är kända vid planens antagande. Boverket anser att frågan 

måste bedömas från fall till fall. I situationer där det kan befaras att behovet av 

friyta inte kommer kunna tillgodoses utan tvingande reglering, bör kommunen 

välja att reglera detta i planen. Även om det inte alltid går att garantera 

formerna för verksamheten, går det alltid att göra ett antagande baserat på 
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omständigheterna, exempelvis statistik och behovet av den verksamhet friytan 

ska vara till för. 

I detta sammanhang kan en föreskrift göra nytta. Genom att det slås fast genom 

tvingande reglering vilka egenskaper friytan kommer ha, blir det lättare att 

avgöra om friytan kommer behöva säkras genom planens reglering. Frågor om 

hur bedömningen ska göras i praktiska situationer beskrivs däremot lämpligast 

genom vägledning och/eller allmänna råd. 

Kommunala riktlinjer kan behövas för att tillgodose det allmänna intresset och 
kravet på friyta i PBL 

Det är upp till kommunen att bedöma vad som är tillräckligt stor friyta som är 

lämplig för lek och utevistelse. Bedömningen av tillräckligt stor friyta behöver 

ta hänsyn till både friytan per barn och till den totala storleken på friytan. 

Som stöd för sina bedömningar i enskilda plan- eller bygglovsärenden kan 

kommunen anta riktlinjer. Här kan man sammanställa principer för hur 

kommunen ska tillgodose friytebehoven i olika typer av bebyggelse, lösa 

samutnyttjande av friytor, behov av tredimensionell fastighetsbildning och 

faktamaterial. Detta för att underlätta vid detaljplanering och bygglovs-

prövning. 

Boverket ser att fler kommuner tar fram egna riktlinjer för friytor vid skolor 

och förskolor, både avseende kvantitativa och kvalitativa aspekter, men också 

att kommunerna har vissa svårigheter att hävda dem i praktiken. 

Exempel på rättsfall 

I domstolarna har frågan om hur 8 kap. 9 § PBL ska prövas varit uppe ett fåtal 

gånger. 

I en dom från Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, från 2019, bedömdes 

tillgången på friyta i en detaljplan som antagits av Solna kommun (mål nr        

P 8568–18). Planen medgav främst bostadsändamål, men även förskola i 

byggnadernas bottenvåning. Detaljplanen hade som syfte att ett befintligt 

kvarter med innergård delvis skulle rivas och bebyggas med nya, ytterligare 

bostadshus. Vid antagandet fanns två förskolor som bedrev verksamhet på 

fastigheten. Boverket yttrade sig i målet och ansåg att den friyta som 

kommunen disponerat i detaljplanen inte var tillräckligt stor och att den efter 

genomförandet inte hade sådana kvaliteter att 8 kap. 9 § PBL gick att uppfylla. 

MÖD ansåg dock att detaljplanens utformning låg inom det handlingsutrymme 

som lagen ger kommunen och avslog överklagandena. 

Det finns även en dom från MÖD från 2018 som behandlade ett tillsynsärende 

enligt miljöbalken, MB, (mål nr M 1926–17). Kommunen hade med stöd av 

9 kap. 9 § MB fattat ett beslut om förbud mot utökning av en befintlig 

förskoleverksamhet, eftersom det saknades tillräckligt stor yta för lek och 

utevistelse i anslutning till förskolan. Kommunen bedömde att detta innebar 

sådan olägenhet för människors hälsa som avses i 9 kap. 9 § MB. MÖD ansåg 

dock att enbart det faktum att utearean vid en förskola uppgår till ett visst 
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kvadratmeterantal per förskolebarn inte i sig kan anses innebära en olägenhet 

för barnens hälsa. MÖD skrev: 

”Stort antal barn på en mindre area kan emellertid leda till 

konsekvenser som kan innebära olägenhet för barnens hälsa. 

Exempel på det kan vara höga bullernivåer. Att främja fysiska 

aktiviteter är visserligen ett angeläget intresse i ett folkhälso-

perspektiv men sådana hälsofrämjande aktiviteter, eller frånvaron 

av dessa, är inte något som regleras i miljöbalken. Avsaknad av 

fysisk aktivitet kan således inte betraktas som en sådan störning 

som enligt miljöbalken kan anses utgöra en olägenhet för 

människors hälsa.” (Mål nr M 1926-17, s. 3.) 

Eftersom domen bara hanterar frågan om olägenhet för människors hälsa enligt 

MB, har den ett mycket begränsat värde för frågan om friyta enligt PBL. 

Däremot har den ett signalvärde för den kommunala planeringen. Det är också 

ett tydligt exempel på hur viktig tillämpningen av PBL, och särskilt detalj-

planeringen, är för att säkra barns tillgång till ytor för lek och utevistelse. Det 

finns egentligen ingen annan lagstiftning som kan ställa relevanta krav i det 

avseendet. 

Kommunen i tillsynsärendet har sedan 2011 haft egna riktlinjer för förskole-

gårdar på 30 kvm per barn, vilka åberopades från kommunens sida. På begäran 

av kommunen yttrade sig Boverket till Mark- och miljödomstolen i Växjö i 

ärendet 20165. Med domen från MÖD godtogs en friyta på 6 kvm per barn. 

En jämförelse kan också göras med hur kravet på parkering i 8 kap. 9 § PBL 

tillämpats i rättspraxis. Bland annat har MÖD uttryckt att vid detaljplane-

läggning för bebyggelse bör det framgå att parkeringsbehovet som bebyggelsen 

genererar kan tillgodoses (mål nr P 3739–19). I ett annat fall från 2013 

upphävde MÖD del av en detaljplan, eftersom det inte framgick att planen 

kunde fungera självständigt och att parkeringsbehovet gick att lösa på ett 

godtagbart sätt (mål nr P 1584–13). Boverket anser att det framgår av dessa 

domar att kravet på parkering tillämpas på ett mer strikt sätt än kravet på friyta 

i praxis. 

Analys och slutsatser 

Tillämpningen av 8 kap. 9 § andra stycket PBL är i dagsläget bristfällig när det 

gäller friytor för skolor och förskolor. Utifrån Boverkets löpande omvärlds-

bevakning och kontakter med kommuner och andra myndigheter kan följande 

konstateras: 

• De bestämmelser som prövningen grundas på är oklara. PBL är till sin ka-

raktär en avvägningslag, och det är viktigt att kommunerna har möjlighet 

att göra avvägningar och bedömningar med hänsyn till situationen. 

 

5 Boverkets dnr 2875/2016. 
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Samtidigt behövs en tydlig ram för bedömningen för att syftet med bestäm-

melserna ska kunna tillgodoses. 

• Boverkets allmänna råd (2015:1) ger inte tillräckligt stöd i bedömningen av 

friytans storlek och innehåll. Detta kan bero på att de bestämmelser som de 

allmänna råden grundas på är för vagt formulerade för att dessa råd ska 

kunna få avsedd effekt. 

• Prövningen av bygglov samt framtagandet av detaljplaner är arbetsuppgif-

ter som ofta sköts under tidspress och med påtryckningar från externa aktö-

rer. För att kunna utgöra ett gott stöd för bedömningen av friyta är det vik-

tigt att reglerna är klara och tydliga. 

• I avvägningen mellan behovet av friyta och intresset av att exploatera mark 

för exempelvis bostäder, får det senare intresset ofta företräde. Det saknas 

ofta ekonomiska incitament i enskilda projekt för att lämna mark obe-

byggd. 

• I rättspraxis om detaljplan har kravet på parkering ofta tillämpats på ett mer 

strikt sätt än kravet på friyta, trots att kraven finns i samma bestämmelse i 

PBL. Det kan indikera att lagens krav avseende friyta inte i sig är tillräck-

liga för att åstadkomma samma skydd som finns för parkeringsbehovet. 

Överväganden 

Mot bakgrund av ovanstående har Boverket analyserat fyra olika alternativ för 

att säkerställa barns rätt till en bra utemiljö vid fritidshem, skola och förskola 

och annan jämförlig verksamhet med avseende på arbetsinsats och nytta i stort. 

Alternativen har varit: 

• Att utveckla nuvarande allmänna råd (2015:1) till föreskrifter. 

• Ändra nuvarande allmänna råd (2015:1). 

• Ta fram föreskrifter med allmänna råd. 

• Förbättra och förtydliga vår vägledning utifrån nuvarande allmänna råd. 

Resultatet av analysen har lett fram till att det mest effektiva skulle vara att ta 

fram bindande regler för friytor vid fritidshem, skolor, förskolor och annan 

liknande verksamhet. Detta innebär att Boverket behöver begära föreskriftsrätt 

hos regeringen. 

Föreskriftsrätt 

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer har redan idag 

bemyndigande att meddela de föreskrifter om krav på tomter som omfattas av 

8 kap. och som utöver bestämmelserna i 8 kap. behövs för en lämplig 

utformning av tomter (16 kap. 5 § 2 PBL). 

Regeringen har med stöd av detta gett Boverket bemyndigande att besluta om 

föreskrifter om tomter som krävs för tillämpningen av 8 kap 9 § första stycket 

2, 3, 5 och 6 PBL (10 kap 9 § PBF). Det saknas dock bemyndigande för att 
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skriva föreskrifter till 8 kap 9 § andra stycket PBL, där friyta för lek och 

utevistelse regleras. 

Författningstekniskt skulle en lösning kunna vara att Boverkets nuvarande 

bemyndigande i 10 kap. 9 § PBF utökas till att omfatta även 8 kap. 9 § andra 

stycket PBL. Detta kräver inga ändringar i lag eftersom regeringen enligt ovan 

redan har bemyndigande genom 16 kap. 5 § 2 PBL. 

Bemyndigandet behöver, enligt Boverkets mening, även omfatta 8 kap.        

10–11 §§ PBL, eftersom dessa bestämmelser anger i vilken omfattning kravet 

på friyta enligt 8 kap. 9 § andra stycket PBL ska tillämpas för bebyggda tomter. 

För att regleringen ska bli tydlig och för att ett helhetsperspektiv på behovet av 

friyta ska uppnås behöver föreskrifterna även ange i vilken omfattning de ska 

tillämpas för bebyggda tomter. 

I bemyndigandet bör framgå att Boverket bara får meddela föreskrifter om krav 

på friyta för lek och utevistelse vid fritidshem, förskola, skola eller annan 

jämförlig verksamhet. 

Bemyndigandet föreslås träda i kraft så snart som möjligt. Ikraftträdandedatum 

för Boverkets föreskrifter kommer övervägas i samband med att sådana tas 

fram. 

Författningsförslag 

Boverket föreslår att 10 kap. 9 § PBF ges följande lydelse: 

9 §   Boverket får i fråga om tomter, allmänna platser och 

områden för andra anläggningar än byggnader meddela de 

föreskrifter som behövs för tillämpningen av 8 kap. 9 § första 

stycket 2, 3, 5 och 6 samt 12 § första stycket plan- och bygglagen 

(2010:900). 

     Boverket får i fråga om tomter även meddela de föreskrifter 

om krav på friyta för lek och utevistelse vid fritidshem, förskola, 

skola eller annan jämförlig verksamhet som behövs för 

tillämpningen av 8 kap. 9 § andra stycket, 10 och 11 §§ plan- och 

bygglagen. 

I detta ärende har rättschef Yvonne Svensson signerat dokumentet elektroniskt. 

Föredragande har varit landskapsarkitekt Ulrika Åkerlund. 

Yvonne Svensson 

rättschef 

Ulrika Åkerlund 

landskapsarkitekt 
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Bilagor: 

1. Exempel på föreskrift om friyta. 

2. Konsekvensbedömning av ett utökat bemyndigande. 
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Bilaga 1. Exempel på föreskrift om friyta vid skola, förskola, 
fritidshem eller annan jämförlig verksamhet 

Friyta vid skola, förskola, fritidshem eller annan jämförlig verksamhet 

X § En tomt som ska bebyggas med fritidshem, förskola, skola eller annan jämförlig 

verksamhet ska ha tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och utevistelse. Friytan 

ska finnas på tomten eller i närheten av den.  

 

Definitioner  
X § Termer som används i detta avsnitt ska ha följande betydelse.  

 

Friyta  

Den utomhusmiljö som är tillgänglig för lek, rekreation och utevistelse. Förråds-

byggnader, bil- och cykelparkering samt ytor för lastning och lossning ingår inte i 

friytan.  

 

Krav på friyta vid skola, förskola, fritidshem eller annan jämförlig 

verksamhet 
X § När friytor för lek och utevistelse planeras ska särskilt beaktas friytans storlek, ut-

formning, tillgänglighet, slitage, terrängförhållanden, vegetationsförhållanden, säker-

het och förutsättningar för att bedriva ändamålsenlig verksamhet. Med ändamålsenlig 

verksamhet avses att friytan kan användas till lek, rekreation samt fysisk och pedago-

gisk aktivitet för den verksamhet som friytan är avsedd för.  

 

Friytor för lek och utevistelse ska vara lätt åtkomliga och tillgängliga samt lämpligt 

belägna med hänsyn till terrängen, landskapsbilden och befintliga miljökvaliteter.  

 

Friytor ska ha goda sol- och skuggförhållanden, god luftkvalitet, goda ljudförhållan-

den och låg risk för olyckor. Friyta för lek och utevistelse ska vara placerad så att 

minst halva friytan har förutsättningar att bli solbelyst minst 5 timmar mellan kl. 9 och 

17 vår- och höstdagjämningen. 

 

Friytans placering vid skola, förskola, fritidshem och liknande verksamhet  

X § Friytan för förskola, förskoleklass, skola årskurs ett till sex, fritidshem eller lik-

nande verksamhet ska placeras i direkt anslutning till byggnaden och barnen och ele-

verna ska självständigt kunna förflytta sig mellan byggnaden och friytan.  

Friytan för elever i årskurs sju till nio ska placeras i direkt eller i nära anslutning till 

lokaler för skola och eleverna ska självständigt kunna ta sig mellan byggnadsverket 

och friytan. För gymnasieskolor ska friyta placeras och ordnas på det sätt som är 

skäligt med hänsyn till elevernas och verksamhetens behov. 
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Bilaga 2. Konsekvensbedömning av ett utökat bemyndigande 
för Boverket att meddela föreskrifter om friytor för lek och 
utevistelse vid skolor, förskolor, fritidshem och annan 
jämförlig verksamhet 

Inledning 

Föreliggande dokument utgör Boverkets översiktliga konsekvensbedömning av 

vilka aktörer som kan komma att påverkas av föreskrifter om friytor för lek och 

utevistelse, förskolor, fritidshem och annan jämförlig verksamhet, samt på 

vilket sätt dessa aktörer och samhället i stort kan påverkas.  

En utförlig konsekvensutredning av de faktiska konsekvenserna av en eventuell 

föreskrift kommer att tas fram och beslutas i samband med framtagning av 

sådana föreskrifter i enlighet med förordningen (2007:1244) om 

konsekvensutredning vid regelgivning. I den processen ingår samarbete med 

referensgrupper med berörda aktörer som kommuner, byggaktörer och 

huvudmän för skola och förskola samt ett remissförfarande. 

Vilka berörs av en föreskrift om friytor vid skolor och förskolor? 

En föreskrift om friytor vid skolor och förskolor riktar sig till kommunerna då 

det är kommunerna som i sin planering enligt PBL och beslut om lov ska 

hantera frågorna om friytor vid skolor och förskolor. Kommunen har också 

enligt skollagen (2010:800) ett centralt ansvar för att tillgodose behovet av 

platser i skola och förskola och är i många fall huvudman för skolor och 

förskolor. Föreskriften får också konsekvenser för enskilda aktörer som agerar 

som huvudmän för fristående skolor och förskolor. Det kan handla om större 

skolföretag såväl som om mindre idéburna föreningar och stiftelser som bygger 

om befintliga lokaler till skol- och förskoleverksamhet och/eller bygger nya 

lokaler. Föreskriften får även konsekvenser generellt för små och stora 

byggföretag, arkitekter och liknande som arbetar med att utforma och gestalta 

skolor. 

Kostnadsmässiga konsekvenser 

Tydligare regler förenklar processen  

En vanlig synpunkt från aktörer i samhällsbyggnadsprocessen är att tid är den 

viktigaste aspekten vad gäller plan- och byggprocessen. Klara och tydliga 

regler sparar tid i planering och byggande och därmed pengar. Föreskrifter 

skulle medföra tydligare regler för alla inblandade. Även för kommunernas del 

kan ett tydligare regelverk underlätta processen.  

Lika regler ger bättre konkurrens och högre kvalitet 

Enligt Boverkets uppfattning leder nuvarande regelverk till olika tolkningar 

mellan olika kommuner av hur kravet på friyta ska tillgodoses. Genom mer 

detaljerade regler skapas bättre förutsättningar för mer likartade tolkningar. 

Detta skapar rättssäkerhet och kan också underlätta en god konkurrens på 

området. Kommuner och andra byggaktörer anger ofta att de vill leverera bra 

kvalitet och bra livsmiljöer men att konkurrensen gör att de behöver pressa sina 
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projekt kostnadsmässigt för att vinna olika upphandlingar i processen. Om 

konkurrensvillkoren (kraven) är lika för alla och icke valbara stödjer detta en 

högre kvalitet.  

Konkurrensen om marken är kostnadsdrivande 

För skolornas och förskolornas huvudmän är de kostnadsmässiga 

konsekvenserna helt beroende av var verksamheten planeras eller bedrivs. När 

kommunerna ska bygga en förskola eller skola kan det kosta mycket mer att 

bygga centralt än i ytterstaden. I många större städer och kommuner är mark en 

bristvara, vilket driver upp priset på marken. Det är stor prisskillnad att bygga 

en förskola eller en skola på obebyggd mark i stadsranden och att bygga 

centralt i staden i ett omvandlingsområde. Orsakerna, förutom att tillgången på 

friytor där är liten, kan vara att marken är förorenad och behöver saneras vilket 

medför stora kostnader. 

Samtidigt försöker de ansvariga skolförvaltningarna eller motsvarande bygga 

så kostnadseffektivt som möjligt och har svårt att avsätta de extra medel som 

behövs för att uppnå lika stora ytor och kvalitet i ett dyrare läge som i ett 

billigare. Behovet av större ytor och mer kvalitativa ytor kan bli 

kostnadsdrivande för både kommunala och fristående huvudmän för skola och 

förskola, särskilt i förtätningsområden. 

Samhällsekonomiska konsekvenser 

Barns hälsa och välmående 

Hur barn och unga mår när de är i skolan påverkar såväl skolresultat som 

livsstil. På kort tid har det skett en ökning av övervikt och fetma och en ökande 

psykisk ohälsa hos barn och unga. En viktig orsak till detta är mindre rörelse i 

vardagen och ökade stillasittande aktiviteter. Brist på fysisk aktivitet är ett 

globalt problem och Världshälsoorganisationen (WHO) beräknar att fysisk 

inaktivitet är den fjärde största riskfaktorn till att dö i förtid.6 Förebyggande 

arbete är att se till att det finns tid och rum för fysisk aktivitet i skolan och 

förskolan. Planering och utformning av utemiljöer påverkar den goda jämlika 

hälsan och att planering av friytor utifrån ett socioekonomiskt perspektiv kan 

förstärka eller försvaga förutsättningar för detta. Skolgården och skolans 

närområden är viktiga arenor för den dagliga fysiska aktiviteten. 

Leken och utevistelsen på förskole- och skolgården gynnar förutom barns 

fysiska aktivitet den sociala och mentala hälsan. Väl utformade utemiljöer 

kombinerar flera hälsovinster på samma gång: motorik, inlärning, social 

kompetens och ökad koncentration. Det kan i sin tur minska sjukfrånvaron och 

motverkar stress.7 

 

6 WHO. (2009). Global Health Risks - mortality and burden of disease attributable to selective mayor 

risks. World Health Organization of United Nations. 
7 Söderström, M. B. (2013). The quality of outdoor influences childrens' health – a cross-sectional study 

of pre-schools. Acta Peadiatrica 102, s. 83–91. 
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Omförhandlat hyresavtal Kolla Vård och omsorgsboende 

 

Förslag till beslut i nämnden för Service 

Nämnden för Service ger enhetschefen för administration Fastighet delegation att underteckna 

hyresavtal vid Omsorgenshus - Hede 1:53 (avtalsnummer 88966101-5001-03). 

Sammanfattning av ärendet 

Kungsbacka kommun har sagt upp hyresavtal i Omsorgen hus för avflyttning 2021-09-30.  

Vård och Omsorg har behov av en mindre yta inom kommunen, en hyresförfrågan har genomförts. 

Efter utvärderingen önskar vi teckna följande avtal: 

Enhetschef administration Fastighet har för avsikt att teckna nytt avtal med Samhällsbyggnadsbolaget 

(SBB) enligt nedan förslag: 

 5 årigt hyresavtal för perioden 2021-10-01 -- 2026-09-30. 

 Maximal kallårshyra 572 000 kr. 

 Kungsbacka kommun åtager sig ett större inre underhåll än brukligt (ytskikt etc.) 

 

Konsekvenser ur barnrätts- och barnperspektiv 

Ingen hänsyn har tagits till konsekvenser ur barnrätts- och barnperspektiv. 
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Förvaltningen för Services tjänsteskrivelse, 2021-05-04 

 

Lovisa Eld      Fredrik Wallman 
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Uppföljning och prognos april 2021, nämnden för Service 

Förslag till beslut i nämnden för Service  

Nämnden för Service godkänner uppföljning och prognos april 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden för Service redovisar en summerad budgetavvikelse på +1,5 miljoner kronor (mkr) för de två 

resultatområdena Service och Fastigheter. Därutöver förväntas en ramjustering på 4,7 mkr tillkomma 

inom Fastigheter och med den inräknad är den totala avvikelsen istället +6,2 mkr.  

Resultatområdet Fastigheters totala budgetavvikelse är på -2,7 mkr exkluderat ramjusteringen som 

nämns ovan. Inklusive den förväntade ramtilldelningen hamnar Fastigheters totala budgetavvikelse 

istället på +2,0 mkr.   

Resultatområdet för Service övriga verksamheter redovisar en budgetavvikelse på +4,2 mkr. I Måltids 

prognos ingår kostnader på 1,0 mkr för Svinnprojektet som planeras att finansieras av resultatfonden.  

Under första tertialet uppgår investeringsutfallet till totalt 103,1 mkr. Prognosen för helåret är 402,8 

mkr medan budgeten är på 656,6 mkr. Den lägre prognosen beror på att man tilldelats hela budgeten 

för ett antal av lokalplansprojekten, men att en stor del av inköpen kommer att inträffa först 

nästkommande år.   

 

Konsekvenser ur barnrätts- och barnperspektiv    

Prövningen av barnets bästa ska utgöra underlag för beslut i frågor som direkt eller indirekt berör 

barn. Uppföljning och prognos april 2021 är en beskrivning, uppföljning och återrapportering av årets 

första tertial samt en prognos för de två sista tertialen. Rapporten innehåller inga beslut inför 

framtiden som direkt eller indirekt berör barn.  
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1 Inledning 

Sammanfattning 

Förvaltningen arbetet utifrån nämndens målbild 2023 fortsätter genom verksamheternas verksamhetsplaner, 

styrkort och utvecklingsportfölj. Arbetet med dessa delar är etablerat och det sker kontinuerliga avstämningar i 

ledningsgrupp och nämnd. Förvaltningen har, för första gången, haft partnerdialoger med alla förvaltningar samt 

Kommunledningskontoret och Samhällsbyggnadskontoret. 

Verksamheten löper på i stort där etableringen av strategiskt inköp, införande av verksamhetssystemet 

Pythagoras, Heltid som norm och ny telefonilösning är några större aktuella frågor. 

Nämnden för Service redovisar per april en summerad budgetavvikelse på +1,5 miljoner kronor (mkr) för de två 

resultatområdena Service och Fastigheter. Därutöver förväntas en ramjustering på 4,7 mkr tillkomma inom 

Fastigheter och med den inräknad är den totala avvikelsen istället +6,2 mkr. 

 

Nämndens kommentarer kring Coronaviruset, Covid-19 

Läget på Service under början av 2021 har varit stabilt men med löpande anpassningar. Service har löpande 

förändrat arbetssätt och leveranser utifrån förändra restriktioner och behov hos övriga förvaltningar. 

Förvaltningen i nära samarbete med berörda verksamheter och förvaltningar gjort de anpassningar och åtgärder. 

Flera uppdrag utöver Fastigheters ordinarie tjänsteutbud med anledning av Covid-19 har avslutats eller minskat 

i omfattning. Samtidigt har Fastighet hanterat uppdraget att tillgängliggöra och iordningställa lokaler åt Region 

Halland för kommande massvaccinering. Arbetet har krävts mycket resurser under intensiva tider men har 

genomförts i stor samverkan med partnerskap i fokus. 

Kontinuerligt har Måltider anpassat sig efter distansundervisningen på skolor och fortsatt möjliggöra så att 

elever kan komma och hämta mat i köken. 

Den största påverkan under våren har varit utökade lokalvårdsbeställningar inom För- och Grundskola. 

Beställningarna har inneburit ökad frekvens av lokalvård i klassrum. Förändringen har haft en stor påverkan på 

Lokalvård som har anställt mer personal för att hantera det ökade behovet. 
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2 Uppföljning av verksamhet 

Fastighet 

Verksamheten har under 2021 genomfört en mindre omorganisation i ledningsgruppen samt tagit emot och 

välkomnat verksamhetsområde Fordon som en del av Fastighets verksamhet. 

Överlag levererar verksamheten enligt uppsatta mål och verksamhetsplan. Bedömning är 80% av 

verksamhetsplan uppfylls helt och att 20% uppfylls delvis. 

Hittills under 2021 har verksamheten i snitt uppfyllt uppsatta målvärden med ca 67% i styrkort och nyckeltal. 

Det går att se en liten negativ trend i jämförelse med slutet av 2020. Nyckeltalen som inte uppfylles beror delvis 

på utebliven leverans men också att vissa områden har höga målsättningar och målvärden. En del av den negativ 

trenden är utveckling av antalet myndighetskrav hanterade i tid jämfört med 2020. Detta beror enbart på ett 

avtalsområde som överklagats och där man inte lyckas nå lösningar under tiden. Det kommer åtgärdas under 

kvartal 2 då nytt avtal är på plats. 

Det är fortsatt en utmaning med att nå tillräckligt deltagarantal för brandutbildningar och HLR-utbildningar för 

kommunens medarbetare enligt plan och avtal. Det beror främst på svårigheter att få kommunens medarbetare 

att närvara i den omfattning som är planerat med anledning av pandemin samt att utbildningarna inte helt har 

ställts om till digitala utbildningar, något som det nu planeras för. 

Under 2020 tog Fastigheter stora steg i hållbarhetsarbetet genom att ta fram "Hållbar fastighetsförvaltning" som 

talar om vad som ska genomföras för att bidra till de gemensamma målen. Det är planerar att genomföra totalt 

38 aktiviteter inom ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Utav dessa 38 mål och aktiviteter så är ca 80% 

helt eller delvis uppfyllda. Antingen genom årlig leverans eller att det kommer uppfyllas 2023. 

Det pågår ett arbete med att synliggöra kommunens fordonskostnader inom ramen för Power BI projektet. 

Arbetet löper på som planerat, dock med utmaningarna att säkerställa data och register. 

Med anledning av rekommendationen att de som kan ska arbeta på distans har det blivit minskad användning av 

bilpoolen. Fordon har minskat antalet tillgängliga bilpoolsbilar och flytta ut bilar i verksamheter som har haft 

utbytesbehov samt att bilpoolen till viss del har ställt om till ren uthyrning för att möta utökade behov på kort 

tid. 

Lokalförsörjning 

Upprättandet av riktlinjer för lokalförsörjning är inne i slutfasen. Enligt överenskommelse med 

Kommunstyrelsens förvaltning ekonomi lyfts kommunövergripande delar in i kommunbudgeten. Riktlinjerna 

avgränsas därmed till beskrivning av lokalförsörjningsprocess och arbetssätt. 

Arbetet med koncept BmSS är inne i avslutningsfasen. Konceptet håller på att förankras i fackliga sammanhang 

hos Individ & Familjeomsorg och hos Service. Nämnden för Individ & Familjeomsorg och Service och beslut i 

nämnderna ska tas i slutet av maj. 

Koncept idrottshallar har precis startat upp. Arbetet sker i samarbete med Kultur & Fritid, Förskola & 

Grundskola och Service. Konceptet har fokus på samnyttjande av idrottshall och kringutrymmen. 

Arbetet med mentorskap avvaktas med till efter sommaren på grund av att projektleveranser under våren är 

mycket resurskrävande. 

Löpande leveranser sker som planerat med undantag för produktionen av Vallda BmSS som skulle varit igång. 

På grund av att Länsstyrelsen har upphävt bygglovet har projektet fått avbrytas. Alternativa lösningar studeras 

med målsättningen att söka nytt bygglov. Avvikelsen får konsekvenser för Individ & Familjeomsorg som inte 

kan erbjuda 12 platser som planerat. Förslag på prioriterad lokalplan för perioden 2022–2026 (del av 

kommunbudget) är upprättat för beslut i Kommunfullmäktige i juni. 

Måltider 
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Målvärdet i arbete med Heltid som Norm, som är satt till andelen heltider ska var 70 % i juni, kommer inte att 

nås. Ny handlingsplan är framtagen och kommer att samverkas innan sommaren. Andelen heltider har ökat från 

37% till 55% från 2019. Den planerade utvecklingsinsats mot digitala arbetssätt för medarbetare är uppskjuten 

på grund av pandemin. Digitala arbetssätt och utrustning är planerad start innan sommaren. 

Ny modell för måltidspriser är klar och kan börja tillämpas i budget 2022. Svinnprojektet fortgår men alla 

planerade moment kan inte genomföras på grund av pandemin. Det gäller även initiativen Metodmatlagning och 

Flervalsmodellen. 

Effekter av verksamhetsförändringar på V&O är hanterade, Ekhaga kök är överlämnat till Vardaga och köket på 

Kolla V&O är stängt. Leverans av hemtjänstportioner kommer inte att avslutas från 1 september, projektet är 

försenat. Måltider kommer att fortsätta med leverans i överenskommelse med V&O i avvaktan på nytt datum för 

avslut av hemtjänstmåltider. 

Nyckeltalen följer i stort sett en positiv trend. Måltider uppnår målen för CO2 värdet per kg inköpt livsmedel. 

Andelen svensk råvara uppfylls utom för sammansatta köttprodukter till exempel köttbullar. Andelen ekologiskt 

ligger på 33% där målet är 35%. 

Lokalvård 

Införandet av "Framtida arbetssätt" går enligt plan. Införandet är en fortsättning av 2020 års projekt "Framtida 

bemanning". Framtidens arbetssätt innebär att verksamheten i första hand fördela arbetet på ordinarie personal 

vid frånvaro och kan på så sätt minskar behovet av timvikarier. En förutsättning är att utvecklar teamen så att de 

kan arbeta på ett effektivt sätt och samtidigt ge medarbetarna en möjlighet till att använda sin flextid som en 

tillgång. En annan förutsättning är att öka grundbemanningen vilket ger möjlighet till att minska 

arbetsbelastningen och erbjuda högre sysselsättningsgrad. Framtidens arbetssätt är en del handlingsplanen för 

Heltid som norm. Arbetet med handlingsplanen går enligt plan. 

Sedan avtalsstart (2020-10-26) har Lokalvård arbetat med att utveckla samarbete med de externa leverantörer 

(ISS och Förenade Service). Ett del syfte i upphandlingen var att förflytta positionen “Kund - leverantör” till att 

bli samarbetspartners. Dialogerna handlar om ämnen som medarbetarperspektivet, kvalitétsutveckling och 

hållbarhetsperspektivet. Inledningen av avtalsperioden har mest varit att säkerställa leveransen. 

Personalförsörjning och Kundstöd 

Ekonomisk rådgivning har fortsatt kö och ärenden kommer in med samma frekvens. Genom att flytta om 

resurser inom verksamhetsområdet har enheten kunnat göra en nyanställning. Enheten har även fått ett bidrag 

under 2021 på grund av covid-19, vilket har möjliggjort att en ytterligare handläggare kan anställas för att satsa 

på förebyggande åtgärder. 

PRAO för elever i årskurs åtta har varit fortsatt inställda på grund av covid-19. Praktiksamordningen har under 

första kvartalet gjort en stor undersökning samt workshops för att förstå företagens och kommunens behov, visa 

nyttan med praktikanter och hitta andra arbetssätt som ett steg i att nå välfärdsutmaningen. Sammanställning av 

projektet pågår och kommer presenteras under kvartal 2. Därefter skapas nya fokusområden att agera på. 

Kungsbacka direkt och Service direkt har arbetat fram ett servicetest som ska användas vid nyrekrytering. Testet 

fokuserar på bemötande och förmåga att söka information. Projektet är klart och ska implementeras under 

kvartal 2. Efter presentation i Service ledningsgrupp har flera andra verksamheter visat intresse för samma test 

och de kommer, tillsammans med rekryteringspartners och HR, arbeta vidare med tester tillsammans med andra 

verksamheter. 

Inköp 

Nya styrdokument beslutades av KF gällande inköp. Ny policy och nya riktlinjer tillsammans med en ny 

riktlinje för direktupphandling. Det fortsatta arbetet blir att etablera styrdokumenten och implementera det 

arbetssätt som krävs för att nå det som är beskrivet. 

Flertalet projekt pågår tillsammans med KLK. Arbetet med att få till digital signering av avtal pågår men 
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påverkas av kraven kring e-arkiv, utredning har genomförts av Inköp tillsammans med KLK. Arbetet fortskrider 

nu hos KLK och planeras kunna införas under hösten. Ny dokumenthanteringsplan upprättas på 

kommungemensam nivå, avsnitten flyttas därmed ut ur Service dokumenthanteringsplan. Projektet 

kommungemensam avtalsdatabas, där Inköp var initiativtagare, pågår och drivs av KLK. 

 

I kommunens Internkontrollplan för 2021 är direktupphandlingar ett bevakningsområde. Arbete pågår av 

byggnation av rapport i Power BI. Dock är det i nuläget oklart om önskad funktionalitet uppnås. 

Arbetet med inköpsplanering och förvaltningsspecifika inköplaner har vissa utmaningar. Inköpsplaneringen ute 

hos förvaltningarna innehåller fortfarande många oplanerade behov vilket innebär att Upphandling behöver 

förstärka med konsulter. 

Utifrån resultatet i styrkortet gällande hantering av fakturor verkar insatserna ge resultat. Hela första kvartalet 

ligger på en konstant nivå vilket förhoppningsvis fortgår. 

 

Digitalt center 

Digitalt Center levererar enligt plan. Fokus i första hand lagts på att säkerställa leveransen med anledning av 

Covid-19. Rekommendationerna har lett till att antalet distansarbetande har ökat rejält under våren. De åtgärder 

som Digitalt center har vidtagit för att säkerställa kapacitet och prestanda har haft effekt. Infrastrukturen 

fungerar och är stabil med tillgänglighetstider över 99,9% på både nätverk och servrar. 

En ny telefonilösning har kommit på plats och efter en inkörningsperiod fungerar den nya lösningen som tänkt 

för de allra flesta. Kvarvarande problem beräknar leverantören ha åtgärdat inom kort. 

Projektet med att införa så kallat LoRa-nätverk, en särskild infrastruktur för IoT-enheter, har gått in i en 

avslutande fas. Ett nytt nät täcker nu stora delar av kommunen och grunden är lagd för att kunna samla in data 

från systerförvaltningarnas olika tillämpningar via sensorer. 

Utveckling & Administration 

Grunduppdraget pågår och levereras enligt plan. 

Under perioden har enheten utökats med en medarbetare för att kunna hantera ett nytt ansvarsområde och roll 

för enheten, systemförvaltning av verksamhetssystemet Pythagoras. Förutom detta, så anlitar förvaltningen även 

en extern projektledare för införandeprojektet av samma verksamhetssystem. Införandeprojektet för Pythagoras 

kom igång något senare än beräknat, i väntan på att de nya rollerna skulle tillsättas, men går nu enligt plan. 

Några av enhetens utvecklingsarbeten har drabbats av förseningar. Uppdraget kring nyttorealisering och 

värdering av projekt har inte kommit igång som planerat och utbildningar i administrativa processer har fått 

förlänga sin tidplan. BI för Service kommer inte heller att hålla sin tidplan. 

Ekonomi 

Service gemensamma ekonomifunktion levererar överlag enligt uppsatta mål och verksamhetsplan. Service 

Ekonomi ska bistå med den ekonomiska aspekten och därigenom, gemensamt med övriga verksamheter inom 

förvaltningen, sträva mot att erbjuda kvalificerade tjänster till konkurrenskraftiga priser i internhandeln med 

systerförvaltningar. Inom detta uppdrag är Ekonomi involverade i aktiviteter som genererats från förvaltningens 

prioriterade områden utifrån målbilden. Ekonomi är mestadels involverad i fokusområdet Mer för pengarna, 

men är även delaktiga i vissa av aktiviteterna inom Partnerskap. En aktivitet tillhörande Mer för pengarna som 

påbörjats är analyser av förvaltningens prismodeller.  Arbetet förväntas utmynna i om en eller flera av 

modellerna bör förändras. Hur Service, utifrån ett ekonomiperspektiv, kan använda Power BI som ett effektivt 

verktyg är ytterligare en aktivitet som påbörjats inom området. 

HR & Kommunikation 

HR har levererat enligt uppsatta mål och verksamhetsplan. Arbetet med den förvaltningsövergripande 

kompetensförsörjningsplanen löper på. Särskilt fokus för 2021 är samarbetet skola och arbetsliv, samt att öka 
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antalet praktikanter. Detta har tyvärr försvårats i och med rådande situation. Arbetet med medarbetarskap har 

påbörjats men förvaltningen inväntar det kommungemensamma initiativet gällande medarbetarskap. Gällande 

Heltid som norm har HR har faciliterat workshops, där representanter för Måltider, Lokalvård och Fastighet har 

hittat flera sätt att arbeta kring frågan och tillsammans planera för heltider. 

HR har genomfört en halvårsanalys nov 2020-apr 2021 som visar på goda resultat övergripande för samtliga 

verksamheter. Pulsmätningarna ska skapa ett större engagemang och en större delaktighet hos medarbetarna 

vilket pulsmätningarna och chefer och medarbetare i organisationen har bekräftat. Den kommunövergripande 

piloten med Winningtemp är nu klar och utvärderad, den visade på att pulsmätningar är här för att stanna. 

 

Kommunikations arbete har fortlöpt i stort enligt plan. Kommunikationen ska stärka nämndens målbild och de 

tre fokusområdena för att bidra till att fler upplever att Service är deras partners, har engagerade medarbetare 

och att förvaltningen hushåller med kommunens resurser. Kommunikation gör fler kommunikationsinsatser med 

andra förvaltningar där partnerskap lyfts fram. Kungsbacka växer, ett prioriterat kommunikationsspår som 

Service har projektledarskap för tillsammans med SBK, pågår. En avvikelse i planen är att kommunikation inte 

har kunnat prioritera insatser för Lokalförsörjning i önskvärd omfattning, på grund av prioritering utifrån 

förändringar inom enheten. 
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3 Ekonomi 

3.1 Apriluppföljning drift 

Drift (belopp tkr) 

  

Jan-
April 
2020 

Jan-
April 
2021 

Avvikelse 
2020/2021 

Helårs-
prognos 

2021 
Årsbudget 

2021 

Budget-
avvikelse 

2021 
Bokslut 

2020 

Intäkter Service 137 120 145 295 8 175 438 283 436 358 1 925 418 690 

Kostnader Service -150 
629 

-155 
086 

-4 457 -481 772 -484 044 2 272 -456 835 

Intäkter Fastigheter 228 174 240 219 12 045 717 248 716 702 546 711 671 

Kostnader Fastigheter -236 
696 

-252 
472 

-15 776 -726 160 -722 873 -3 287 -735 387 

Årets resultat -22 031 -22 044 -13 -52 401 -53 857 1 456 -61 861 

Sammanfattning 

Nämnden för Service redovisar per april en summerad budgetavvikelse på +1,5 miljoner kronor (mkr) för de två 

resultatområdena Service och Fastigheter. Därutöver förväntas en ramjustering på 4,7 mkr tillkomma inom 

Fastigheter och med den inräknad är den totala avvikelsen istället +6,2 mkr. 

Resultatområdet Service har en positiv nettoavvikelse på 4,2 mkr där merparten förklaras av poster på 

Lokalvårdsverksamheten. En stor avvikelse kommer från Lokalvårds intäktsökningar, mestadels på grund av de 

nya hallarna i Kungsbacka, samtidigt som kostnadssidan planeras kunna hållas mer konstant. En annan stor 

avvikelse inom Lokalvård orsakas av en nedkorrigering i prognosen jämfört med budget avseende 

hyreskostnaderna på Vägmästaren. Ytterligare en positiv avvikelse finns inom Personalförsörjning & Kundstöd 

och beror mestadels på vakanta tjänster. Måltidsverksamheten har ett antal prognosförändringar som genererar 

både lägre intäkter och kostnader vilket gör att deras nettoavvikelse är liten. Övriga verksamheter inom Service 

resultatområde har enbart mindre avvikelser. 

Resultatområdet Fastigheter har en total prognosavvikelse på -2,7 mkr. Lokalförsörjningsverksamheten 

rapporterar en avvikelse på -4,5 mkr där projektkostnader med finansiering i Lokalplan utgör -4,7 mkr och de 

här projektkostnaderna förväntas ramjusteras eller lyftas till resultatdisposition vid årets slut. Fordon rapporterar 

en prognos som i princip hamnar på budget. Bilpoolsflottan har minskats med tio fordon för att minska effekten 

av intäktsbortfall på grund av hemarbete och Covid-19. Fastighetsverksamhetens del av resultatområdet har en 

avvikelse på +1,9 mkr. Bakom den siffran finns positiva avvikelser på Sporthallarna och energikostnader samt 

negativa avvikelser på ett antal fastighetsobjekt i form av Särö vård- och omsorgsboende, Hålabäck & 

Bräckaskolan. 

Analys och kommentarer 

Drift per verksamhet (belopp i tkr) 

   

Jan-
April 
2020 

Jan-
April 
2021 

Avvikelse 
2020/2021 

Helårs-
prognos 

2021 
Årsbudget 

2021 

Budget-
avvikelse 

2021 
Bokslut 

2020 

Gem. verks. Intäkt 8 502 8 308 -194 25 201 25 214 -13 25 657 
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Kostn
ad 

-10 316 -11 032 -716 -34 345 -34 701 356 -31 882 

 Netto -1 815 -2 724 -910 -9 144 -9 486 343 -6 225 

DC Intäkt 19 043 19 805 762 58 500 58 500 0 57 728 

 
Kostn
ad 

-19 513 -20 742 -1 228 -64 663 -64 320 -343 -63 055 

 Netto -470 -937 -466 -6 163 -5 820 -343 -5 327 

PF & KS Intäkt 9 691 9 821 129 30 900 30 758 142 32 244 

 
Kostn
ad 

-16 452 -16 112 340 -50 840 -51 326 486 -49 554 

 Netto -6 761 -6 292 469 -19 940 -20 567 627 -17 310 

Inköp Intäkt 7 839 6 924 -915 26 275 25 575 700 27 370 

 
Kostn
ad 

-9 938 -10 665 -728 -33 301 -32 357 -943 -30 293 

 Netto -2 099 -3 742 -1 643 -7 026 -6 782 -243 -2 923 

Måltider Intäkt 73 464 73 292 -172 215 038 216 733 -1 695 218 687 

 
Kostn
ad 

-75 646 -72 040 3 605 -219 555 -221 463 1 908 -222 646 

 Netto -2 182 1 251 3 433 -4 517 -4 730 212 -3 959 

Lokalvård Intäkt 29 602 38 984 9 382 117 687 114 892 2 794 90 495 

 
Kostn
ad 

-29 890 -36 333 -6 443 -114 385 -115 193 808 -93 093 

 Netto -288 2 651 2 939 3 302 -300 3 602 -2 598 

Fastigheter Intäkt 228 174 240 219 12 044 717 248 716 702 546 711 671 

 
Kostn
ad 

-236 
696 

-252 
472 

-15 776 -726 160 -722 874 -3 287 -735 387 

 Netto -8 521 -12 253 -3 732 -8 912 -6 171 -2 741 -23 716 

Kommentarer: 

Gemensam verksamhet (Gem. Verks.), budgetavvikelse +0,3 mkr 

Gemensam verksamhet omfattar nämnd och förvaltningsledningen samt enheterna HR & Kommunikation, 

Utveckling & Administration samt Ekonomi. Även de förvaltningsövergripande IT kostnaderna ingår i 

Gemensam verksamhet. Prognosen är lite bättre än budget vilket beror på ett antal månader med vakanta tjänster 

på några positioner samt viss utlåning av personal. 

  

Digitalt Center (DC) -0,3 mkr 

Digitalt center omfattar IT-verksamheterna drift och support. Digitalt center prognosisterar ett underskott på -

0,3 miljoner kronor. Prognosen för personalkostnaderna är + 0,3 miljoner kronor vilket beror på att två vakanta 

tjänster budgeterades för helåret men tillsätts först under hösten. Utskrift som tjänst finansieras genom ett rörligt 

pris som täcker verksamhetens kostnader. Under pandemiåren 2020 och 2021 har antalet utskrifter minskat och 

för första tertialet innevarande år har antal utskrifter minskat med ca 35% jämfört med år 2019. Det ekonomiska 
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underskottet beräknas för år 2021 bli ca 0,6 miljoner till följd av minskat antal utskrifter. Verksamheten anser 

att underskottet bör rymmas inom den totala budgeten för innevarande år och har valt att vänta med att höja 

priset för att se effekterna av eventuell återgång till fler arbetsplatser under hösten. 

  

Personalförsörjning (PF) & Kundstöd (KS), budgetavvikelse +0,6 mkr 

Personalförsörjning & Kundstöd avser enheterna Lönecenter, Rekryteringscenter, Kungsbacka direkt, Service 

direkt samt Rådgivning. Verksamheten redovisar en positiv prognos på 0,6 mkr mot budget. Avvikelsen består 

huvudsakligen av ett antal enheters lägre personalkostnader i samband med vakanta tjänster och sjukskrivning. I 

övrigt är det enbart mindre avvikelser inom Personalförsörjning & Kundstöds verksamheten. 

  

Inköp, budgetavvikelse -0,2 mkr 

Under Inköp ingår enheterna Upphandling, E-handel samt Samordnad varudistribution. Inköp prognosisterar ett 

mindre underskott om -0,2 miljoner kronor. En del kortare vakanser på personalsidan minskar kostnadsmassan 

men åt andra hållet genererar det också en kostnadsökning för konsulter. 

  

Måltider, budgetavvikelse +0,2 mkr 

Måltider ansvarar för produktion och servering av måltider för kommunens verksamheter. Minskade intäkter 

består av minskad produktion till samtliga verksamheter. Underskottet vägs till viss del upp av ersättning för 

höga sjuklönekostnader samt en högre serveringsintäkt än budgeterat på två enheter. Ökade personalkostnader 

består av höga sjuklöner samt en satsning i projektet heltid som norm. Det vägs till viss del upp av ett överskott 

på enheter som levererar till högstadie- och gymnasieskolor då dessa varit både helt och delvis stängda under 

våren. Enheterna har inte behövt ersätta vid sjukdom och dessutom haft möjligheter att låna ut personal. 

Svinnprojektet som planerats att finansieras av resultatfonden är beräknat till 1 mkr för innevarande år och finns 

med i prognosen men inte i budgeten. Den minskade produktionen beräknas generera ett överskott på livsmedel 

på 4 mkr förutsatt att det är ett mer normalt läge på skolorna från och med hösten. 

  

Lokalvård, budgetavvikelse +3,6 mkr 

Lokalvård utför städning samt andra serviceinsatser (Service Management) för kommunens verksamheter. 

Intäktsökningen har som största förklaring en post på 2,2 mkr för de nya Kungsbacka hallar som togs i bruk 

under mars. En annan större intäktsavvikelse i prognosen är ersättning för Covid-19 som tillsammans med 

sjukersättning förklarar ytterligare 0,5 mkr. Mindre ökningar av intäkter genereras också genom tillfälligt 

utökade tjänster. Omsorgenshus stänger i september och leder till en nerdragning av intäktsprognosen med 

några hundra tusen kronor. De nya Kungsbacka hallarna leder till ökade personalkostnader men samtidigt blir 

det lägre kostnader på grund av stängning av Omsorgenshus och mindre vikarieanvändning. En annan stor 

kostnadsavvikelse inom Lokalvård orsakas av en nedkorrigering i prognosen jämfört med budget avseende 

hyreskostnaderna på Vägmästaren. 

  

Fastigheter, budgetavvikelse -2,7 mkr 

Fastigheter inklusive Lokalförsörjning och Fordon visar totalt en prognosavvikelse på -2,7 miljoner kronor. 

Fastighet prognostiserar en positiv avvikelse på 1,9 miljoner kronor, vilken främst förklaras av ökad hyresintäkt 

för Sporthallarna (9,5 miljoner kronor) men vägs till stor del upp av den ökade hyreskostnaden (7,5 miljoner 

kronor). I relation till budget visar prognosen också lägre intäkter för ny- och ombyggnationerna Särö vård- och 

omsorgsboende, Hålabäck & Fjärås Bräckaskolan (-3,0 miljoner kronor) då dessa hyror inte var framtagna när 
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budget fastställdes. Energikostnaderna är 1,5 miljoner kronor lägre än budget och utgörs framförallt av 

elkostnad för Särö vård- och omsorgsboende som ingår i den externa hyreskostnaden. 

Lokalförsörjning rapporterar en avvikelse på -4,5 miljoner kronor och består främst av driftskostnader 

förknippat med ombyggnationer så som flytt- riv- och saneringskostnader. Projektkostnader med finansiering i 

Lokalplan utgör en budgetavvikelse på 4,7 miljoner kronor och förväntas ramjusteras eller lyftas till 

resultatdisposition vid årets slut. 

Fordon rapporterar en prognos som avviker mot budget med -0,1 miljoner kronor. Bilpoolsflottan har minskats 

med tio fordon för att minska effekten av intäktsbortfall på grund av hemarbete och Covid-19. Detta innebär 

både minskade kostnader och lägre intäkter i prognosen. Intäkt för avyttrade leasingfordon är svårbedömd då 

restvärdet är svårt att förutse, men prognos visar på 0,2 miljoner kronor högre intäkter än budgeterat för 

avyttrade leasingfordon. 

3.2 Uppföljning investeringsbudget 

(Belopp i tkr) 
Bokslut 

2020 
Utfall jan-
apr 2021 

Årsbudget 
2021 

Prognos 
2021 

Avvikelse 
2021 

Fastigheter      

Övriga investeringar - Utgifter -28 914 -4 312 -40 896 -20 519 20 377 

Lokaler - Inkomster 39 -89 0 0 0 

Lokaler - Utgifter -464 177 -91 678 -554 740 -323 710 231 030 

Reinvesteringar - Inkomster 192 0 0 0 0 

Reinvesteringar - Utgifter -33 753 -1 911 -46 877 -46 510 367 

      

Service      

Löpande årliga investeringar -
 Utgifter 

-13 295 -5 072 -14 100 -12 100 2 000 

Övriga investeringar - Utgifter -78 0 0 0 0 

Netto -539 986 -103 062 -656 613 -402 839 253 774 

Kommentarer 

Fastigheter 

Övriga investeringar: Inventarieprojekt kopplade till byggprojekt pågår. Den positiva avvikelsen beror på att 

man tilldelats hela projektbudgeten för ett antal av projekten, men att en stor del av inköpen kommer att inträffa 

nästkommande år. 

Lokaler: Den positiva budgetavvikelsen förklaras av även här av att projektbudgetar tilldelats för flertalet 

lokalplansprojekt. De största avvikelserna ligger i Varlaskolan, Björkris utbildningslokaler och idrottshall samt 

Vallda BmSS där en stor del av utgifterna estimeras att inträffa 2022 eller senare. 

Investeringar i verksamhetsanpassningar ligger i prognos kvar på budgeterad nivå, även om det i dagsläget finns 

en osäkerhet i siffrorna då det är avhängt på förvaltningars behov. 

Reinvesteringar lokaler: Årets reinvesteringar i fastigheter fortlöper i enlighet med verksamhetens 

genomförandeplan på en övergripande nivå. Emellertid bedöms den pågående pandemin påverka 

framkomligheten och därigenom genomförbarheten av planerad konvertering av värmesystem vid Frillebo 

Gruppbostad, liksom energieffektiviseringar i Ishallen. Kontrasterande visar dock verksamhetens mottagna 
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offerter för planerade byggåtgärder att materialkostnaden ökat avsevärt mot tidigare kalkyler, vilket tentativt kan 

förklaras av ökad efterfrågan i andra processled som en konsekvens av pandemin. Denna faktor i prisbilden 

vidhålls av verksamheten utgöra en potentiell riskfaktor för de planerade åtgärderna och behöver noggrant följas 

upp fortlöpande under året. En större del av årets genomförandeplan ligger inplanerad den senare hälften av året 

och därigenom även de utgifter som åtgärderna ger upphov till. Verksamheten gör i samtidigt bedömningen att 

det går att utföra åtgärderna som planerat. 

  

Service 

Totalt prognos är 2,0 miljoner kronor (mkr) under budgeterad summa vilket beror på sänkningar inom två 

områden. Löpande IT-investeringar har en prognos som är 1 mkr lägre då behovet att utnyttja hela budgeten inte 

finns i nuläget. Service Management drar också ner sin investeringsnivå i prognosen. När anställda arbetar 

hemma i stor utsträckning uppstår inte behovet att byta inventarier i samma grad. Det kan dock leda till ett 

uppdämt behov när merparten av de anställda åter är på plats i lokalerna. 

3.2.1 Specifikation projekt 

Specifikation projekt > 5 Mkr (belopp i tkr) 

Projnr Text Utfall totalt 
Utfall Jan-
April 2020 

Helårsprognos 
2020 

Årsbudget 
2020 

Avvikelse 
2020 

6959/7942 Fjärås Ny skola -278 293 -4 838 -6 526 -7 674 1 148 

7962/7963 
Sommarlust 
förskola 
ombyggnad 

-47 327 -12 470 -27 815 -24 443 -3 372 

7994/8939 
Frillesåsskolan 
om-och 
tillbyggnad 

-85 374 -21 765 -62 131 -75 848 13 718 

8909 
Parkeringshus 
Linden 

-184 029 -20 749 -35 803 -56 719 20 916 

8911/8912 
Varlaskolan ny-
och tillbyggnad 

-33 837 -24 278 -108 642 -177 641 68 999 

8926/8927 
Fjärås 
fritidscenter 

-976 -657 -6 726 -10 481 3 756 

8928/8929 
Smedingeskolan 
anpassning 

-4 110 36 -312 -6 105 5 793 

8944/8945 
Vallda BMSS 
(boende med 
särskild service) 

-2 972 -1 056 -7 085 -33 184 26 099 

8957/8958 
Gällinge förskola 
ombyggnad 

-284 -163 -17 748 -13 579 -4 169 

8961/8962 
Björkris 
utbildningslokal 
etapp 1 

-628 -188 -22 613 -81 659 59 046 

8963/8964 
Björkris 
idrottshall 

-50 -22 -2 922 -55 202 52 280 
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Projnr Text Utfall totalt 
Utfall Jan-
April 2020 

Helårsprognos 
2020 

Årsbudget 
2020 

Avvikelse 
2020 

8965/8966 
Tingbergsskolans 
kök anpassning 

-211 -104 -5 383 -5 893 510 

TOTAL  -638 091 -86 254 -303 705 -548 428 244 723 

Kommentarer 

Verkställande av lokalprojekt ser i det stora hela som planerat med undantag för Vallda BmSS som på grund av 

upphävt bygglov har fått avbrytas. 

Parkeringshuset Linden och Sommarlust förskolan håller på att färdigställas och slutbesiktning sker under maj. 

Produktion pågår för Varlaskolan inklusive idrottshall och Frillesåsskolan om- och tillbyggnad. Upphandling av 

Fjärås fritidscenter pågår. Projektering pågår för Tingbergsskolan kök anpassning och Björkris 

utbildningslokaler inklusive idrottshall. 

Inhyrningsprojektet Särö vård- och omsorgsboende avslutades kring årsskiftet. 
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 Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 

www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Yttrande till kammarrätten i mål om begäran att ta del av allmän handling 

Förslag till beslut i nämnden för Service 

Nämnden för Service antar yttrande över klagandens inlaga i mål om begäran att ta del av allmän 

handling, daterat 2021-05-10, och översänder det till kammarrätten i Göteborg. 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden för Service avslog den 18 december 2020 begäran om utlämnade av loggar från 

kommunstyrelsen i Kungsbackas sammanträde den 24 november 2020 med ledamöter närvarande på 

distans genom kommunikationsplattformen Office Teams. Beslutet överklagades till kammarrätten i 

Göteborg den 21 december 2020. 

Kammarrätten har lämnat nämnden för Service tillfälle att senast den 31 maj 2021 skriftligen yttra sig 

över klagandens inlaga med skälen för att allmänna handlingar ska lämnas ut.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Services tjänsteskrivelse, 2021-05-10 

Förslag till yttrande, 2021-05-10 

Kammarrättens underrättelse 2021-04-12, med klagandens komplettering jämte bilagor 

Överklagandeskrift, med bilagor 2020-12-21 

Beslut att avslå begäran att ta del av allmän handling, med bilagor, 2020-12-18 

Begäran att ta del av allmän handling, 2020-12-14 

Beslutet skickas till 

Kammarrätten i Göteborg 

 

Lovisa Eld 

Förvaltningschef 
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Mål nr 21-21 

Mål nr 7795-20 

Nämnden för Service 

service@kungsbacka.se 

Anna Rehnberg 

Kommunjurist 

Kommunledningskontoret 
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 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

www.kungsbacka.se 

Yttrande i mål  angående rätt att ta del av allmän handling 

Kommunstyrelsen i Kungsbacka, nedan kommunstyrelsen, och nämnden för Service, nedan Service, 

har fått tillfälle att yttra sig över komplettering till överklagandena. Likalydande yttrande lämnas från 

kommunstyrelsen och Service, eftersom målen handläggs gemensamt. 

Allmänt 

Huvudfrågan i dessa mål är enligt kommunstyrelsens bedömning om det som i överklagandet kallas 

logg för närvaro och logg för chatt i Teams, är handlingar och i så fall allmänna sådana. Är det 

handlingar som endast med tekniska hjälpmedel kan läsas eller avlyssnas eller uppfattas på annat sätt? 

Är handlingarna i så fall allmänna, antingen hos kommunstyrelsen eller hos Service? 

En bärande tanke bakom offentlighetsprincipen är att allmänheten ska ha tillgång till handlingar i 

samma utsträckning som informationen i dessa är tillgängliga för myndigheten. En av begränsningarna 

som finns består i att det gäller sammanställningar som är möjliga för myndigheten att ta fram med 

rutinbetonade åtgärder. Det har därför inte ansetts motverka offentlighetsprincipen att undanta 

upptagningar som en myndighet endast tar teknisk befattning med, eftersom sådana upptagningar inte 

kan anses utgöra en del av myndighetens informationstillgångar1. 

När det gäller Teams är det viktigt att notera att Teams inte är en egen fristående mjukvara. Teams kan 

närmast beskrivas som ett fönster där användaren kan ta del av olika uppgifter från bakomliggande 

system som sammanställs på datorskärmen genom applikationen Teams. Applikationen Teams 

möjliggör för användarna att arbeta i olika team och med olika interna planeringsverktyg som blir 

läsbara i Teams, till exempel Planner, samarbetsrum, SharePoint med flera.  

Därutöver finns möjlighet att i Teams genomföra digitala möten, inklusive så kallad chattfunktion. Det 

är den enskilde deltagaren i mötet som kan ta del av uppgifterna på den egna datorskärmen genom den 

bild som är läsbar på skärmen. Denna bild är dock inte tillgänglig för IT-organisationen, varken hos 

den administrative systemförvaltaren hos kommunstyrelsen eller tekniska systemförvaltarna/IT-

teknikerna hos Service. Den enskilde användaren kan å andra sidan inte ta del av den osorterade rådata 

som finns i de bakomliggande systemen, för vilka Service utför den tekniska driften. 

Kommunstyrelsen och Service vill även peka på att dokumenthanteringsplaner är styrdokument som 

hanterar allmänna handlingar. I de fall nämnden/myndigheten gör bedömningen att handlingar inte är 

1 Prop. 1975/76:160 s. 87 
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allmänna, antingen beroende på att de ännu inte nått sin slutliga form eller att de inte alls är allmänna, 

så finns sådan handling inte omnämnd i dokumenthanteringsplanen.  

Kommunstyrelsen har i sin dokumenthanteringsplan KS 2020-06-23, § 1372, sidan 7, angivit att 

närvarolista bevaras som en del av protokollet, bilaga 1.  

Yttrande över kompletteringen till överklagandet 

Nedan yttrande följer i huvudsak kompletteringsskriftens numrering. 

Punkt 1  

Huvudregeln för offentlighet och närvarorätt vid kommunstyrelse- och nämndssammanträden i 

kommuner är att sammanträden ska hållas inom stängda dörrar. Undantag från detta får endast göras 

om kommunfullmäktige medgett att sammanträden får vara helt offentliga eller att den eller de som 

väckt ett medborgarförslag får närvara. Sammanträdena ska dock alltid hållas inom stängda dörrar i 

ärenden om myndighetsutövning eller om det förekommer uppgifter om sekretess3.  

Det är således inte tillåtet för kommunmedlemmar eller annan allmänhet att delta i sammanträden med 

kommunstyrelse eller nämnder, varken fysiska eller digitala, för att kontrollera närvaro eller utöva 

annan kontroll av beslut som fattas. Vid slutna möten - som kommunstyrelsens - är 

kommunmedlemmars möjlighet att få procedur- eller handläggningsfel prövade genom 

laglighetsprövning framförallt kopplade till vad som kommer till uttryck i protokollet över 

sammanträdet. 

När det gäller själva kallelseförfarandet innehåller kallelsen möjlighet för ledamöter och ersättare att 

närvara digitalt. Inbjudan görs genom att en Teamsinbjudan skickas. 

Punkt 2  

Det är riktigt att kommunstyrelsens sammanträde den 24 november 2020 har överklagats, men målet är 

ännu inte avgjort. Beslut om att inte bevilja inhibition fattades den 4 december 2020, bilaga 2. 

Punkt 3 

Teams 

Applikationen Teams som i IT-sammanhang ofta kallas teamsklienten, nedan Klienten, är ett program 

där den som är deltagare i ett möte, en grupp eller en chatt har möjlighet att på dataskärmen genom 

Klienten ta del av det som skrivs i chattfunktionen samt att se mötesdeltagares närvaro och frånvaro. I 

viss begränsad utsträckning kan deltagarna i efterhand ta del av detta i Klienten, men uppgifterna är 

inte kompletta. Nedan visar skärmurklipp från ett möte hur det ser ut på skärmen när deltagaren tar del 

av detta i efterhand: 

                                                 
2 Dokumenthanteringsplan (kungsbacka.se)  
3 Kommunallagen 6 kap 2 § 

https://www.kungsbacka.se/globalassets/kommun-och-politik/dokument/styrdokument/dokumenthanteringsplan-for-ledningsprocesser-ks-200623--137-pdf-.pdf
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Ovanstående är inte möjligt för någon annan än deltagarna i mötet att se i detta format och utseende 

och då endast genom den egna Klienten på den egna datorskärmen. 

Den som organiserar mötet kan ta fram en deltagarrapport i excelformat. Detta var dock inte en för 

organisatören, som i detta fall var kommunsekreteraren, tydligt angiven funktion i Klienten vid 

tidpunkten för sammanträdet. Nu finns möjlighet att klicka på Deltagarrapport, se ovan bild.  

Nedan visar skärmurklipp från ovan möte hur denna rapport ser ut: 

   

 

Kommunens systemförvaltare kan dock inte ta del av dessa uppgifter i ovan format, utan dessa 

skärmbilder är endast tillgängliga för deltagare respektive organisatör. Det är med andra ord inte 

möjligt för IT-personal att gå in i den enskilde mötesdeltagarens Klient och ta del av samma bild som 

deltagaren.  

Uppgifterna från Teamsmötena finns i kommunens IT-system genom att varje inloggning eller 

utloggning respektive chattinlägg lagras i kommunens IT-system i form av filer för varje händelse. 

Filerna är så kallad rådata och lagras osorterat. För att kommunens tekniska systemförvaltare ska 

kunna sortera dem på det sätt som krävs för en handling ska vara möjlig att ta del av genom ett tekniskt 
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hjälpmedel, så måste ett antal åtgärder utföras genom att systemförvaltaren ”ställer frågor” till 

systemet. En sådan förfrågan är dock inte något som efterfrågas av kommunstyrelsen och är inte en 

uppgift för Service.  

För chattfunktionen har filerna formatet .msg eller .eml. Även e-post lagras i detta filformat, men det 

är inte korrekt som kommunstyrelsen angav i sitt avslagsbeslut att filerna är e-postmeddelanden eller 

att de skulle finnas i en e-postlogg. Den enskilde användaren kan inte ta del av dessa filer i sin 

mejlbox. Även dessa filer lagras osorterat i kommunens datasystem.   

Allmän handling hos kommunstyrelsen? 

Det är oklart för kommunstyrelsen vad klaganden avser med att hur ledamöterna använder Teams kan 

nyttjas av anställda vid kommunstyrelsen.  

Kommunstyrelsen vill understryka, se ovan om hur Teams fungerar, att endast de tjänstemän hos 

kommunstyrelsen som deltar i sammanträdet som stöd – kommundirektör och kommunsekreterare – 

har samma tillgång till sammanträdet med inloggning och chattfunktion som ledamöterna i 

kommunstyrelsen har.  

Inloggning och chattfunktion har för dessa tjänstemän samma syfte som anteckningar som förs vid 

fysiska sammanträden, det vill säga som underlag för att upprätta protokollet och för att lämna 

underlag till ordföranden som ansvarar för innehållet i det slutliga protokollet.  

En deltagare i kommunstyrelsens möte skulle i efterhand på sin skärm kunna visa upp chattfunktionen, 

se ovan, och det är då också möjligt att ta en skärmdump på det som då visas. Kommunstyrelsen har 

dock inte någon annan användning för uppgifterna annat än som underlag för protokoll (jämför 

anteckningar som förs under fysiska möten). Det har visserligen tillkommit hos kommunstyrelsen och 

tillhör ett ärende, men det sker endast för ärendets föredragning och det finns ingen sakuppgift som 

tillförts. Det tas inte heller om hand för arkivering.  

Det framgår vidare av kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan, bilaga 1, att närvarolista sparas 

genom det upprättade protokollet.  

De efterfrågade loggarna kan inte heller jämföras med att få fram en e-postlogg, som enkelt görs 

genom det programmet och tar cirka fem minuter. Den typen av handlingar efterfrågas och lämnas ut 

ganska frekvent hos kommunstyrelsens förvaltning, till exempel för kommunalrådens e-postloggar.   

Även om det finns en handling, så är den inte allmän utan är att se som anteckning som fått sin slutliga 

utformning genom protokollet från kommunstyrelsens sammanträde. 

Kommunstyrelsen vidhåller sin inställning enligt beslutet4. 

Allmän handling hos Service? 

De tekniska systemförvaltarna är IT-tekniker hos Service med särskild behörighet som inte andra IT-

tekniker hos Service har. Det är endast fyra personer hos Service som har denna särskilda behörighet, 

vilken dock endast ger tillgång till rådata i de bakomliggande systemen för Teams. Behörigheten ger 

                                                 
4 2 kap 10 § första stycket och 2 kap 12 § Tryckfrihetsförordningen, TF 
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som ovan angetts inte tillgång till uppgifter på det sammanställda sätt som visas för mötesdeltagare 

genom Klienten.  

Det skulle ta 4-6 timmar med avancerade åtgärder för att sammanställa rådata för närvaro och chatt, så 

de blir möjliga att ta del av med tekniska hjälpmedel. En sådan framställan går utöver rutinbetonade 

åtgärder som en myndighet är skyldig att vidta för att tillgodose kraven på offentlighet5. Uppgifterna 

kan inte anses vara tillgängliga på sådant sätt att de utgör en allmän handling som är förvarad.  

Service vidhåller att uppgifterna om närvaro och chattkonversation tillhör kommunstyrelsen och 

endast hanteras av Service som ett led i teknisk bearbetning eller teknisk lagring. Det innebär att 

eventuella handlingar från kommunstyrelsen som förvaras hos Service, inte anses vara allmänna 

handlingar hos Service6. 

Även om förvaltningsrätten skulle finna att Service hanterar uppgifter i kommunens olika IT-system 

självständigt, så finns det inte någon upptagning hos Service som är tillgänglig för Service eller dess 

personal med tekniskt hjälpmedel7, se stycke 2 denna rubrik. Service personal har därmed inte heller 

tillgång till uppgifterna i läsbart skick, till skillnad från det som synes vara fallet i kammarrätten i 

Göteborgs mål nr 1199-19.  

Punkt 4 

Beträffande bilaga 1/aktbilaga 13 så visar denna handling inte, och det är inte heller en korrekt 

information, att uppgifter i Teams förs löpande i en databas som är möjlig att ta del av genom 

Klienten. Se uppgiften i kolumnen under ”Visible to Clients”, som anger ”No” för Teams. Det betyder 

att konversationshistoriken över gruppens chattar inte är tillgänglig för användaren av Teams. 

Klagandens påstående under denna punkt gäller endast för Skype, som är ett system som kommunen 

inte använder.  

Punkt 5 

Bilaga 2/aktbilaga 14 är nedladdad från internet och är numera inte tillgänglig på internet. Sidan 

riktade sig till administratörer, inte till en enskild användare av Teams. De åtgärder som beskrivs är 

inte sådana att en sammanställning kan göras av en administratör med rutinbetonade åtgärder, se det 

som anförs ovan under punkt 3.  

Bilaga 3/aktbilaga 15 är en blogg som synes härröra från en utvecklare av så kallade plug-inprogram 

för Microsoftmiljö. Det är dock inte en Microsoftprodukt utan den har utvecklats av tredje part. 

Kommunen använder inte detta program och kan därmed inte heller få fram en sådan sammanställning 

som klaganden anger.  

                                                 
5 2 kap 7 § andra stycket TF 
6 2 kap 13 § TF 
7 2 kap 6 § första stycket TF 
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Bilaga 4/aktbilaga 16 är motsvarande sida på svenska som bilaga 8/aktbilaga 20 är på engelska. Det 

hänvisas till det som sägs ovan under punkt 2 om användarens möjlighet att ta del av uppgifter genom 

Klienten.   

Punkt 7 (punkt 6 i klagandens komplettering innehåller ingen text) 

Funktionen Konversationshistorik finns inte i kommunens Outlookprogram på det sätt framförs av 

klaganden, så det är inte möjligt för kommunen att på detta sätt få fram en handling som visar 

chattkonversationen. Det är en funktion som finns i Skype och inte i Teams. Se även det som anförs 

under punkt 4 ovan. Nedan urklipp visar hur boxen Konversationshistorik ser ut i epostsystemet hos en 

anställd och att några uppgifter inte finns i det epostsystem som används i Kungsbacka kommun. 

 

Punkt 8 

 Bilaga 5/aktbilaga 17 är inte relevant för nu aktuell fråga om utlämnande av loggar för närvaro 

och för chattar.  

Bilagan gäller information som primärt riktar sig till IT-tekniker, inte till slutanvändare, och 

utgör Microsofts systeminformation för tekniker. Informationen på sidan gäller inte den 

information som efterfrågas av klaganden, utan den gäller e-postloggar. Sidan gäller för 

systemet Exchange server 2019, vilket är ett system som kommunen inte använder. I det 

system kommunen använder, Exchange online, förekommer inte sådana kommandon för att få 

fram e-postloggar.  

 Bilaga 6/aktbilaga 18 är inte relevant för nu aktuell fråga om utlämnande av loggar för närvaro 

och för chattar.  

Sidan rör teknisk systemdokumentation i Teams för att skapa och ta bort team/grupper, skapa 

kanaler och att ändra inställningar. Informationen gäller andra funktioner i Klienten än närvaro 

och chatt. Se punkterna på mitt på sidan: 

” 
 Team creation 

 Team deletion 

 Added channel 

 Changed setting  

” 
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 eSams8 PM 2021-01-26 1.09 Molngruppens redovisning – Teknik, produkter och 

säkerhetslösningar10 har tagits fram av eSam som stöd för att skapa en grundläggande teknisk 

förståelse och utgöra grund för bra dialoger mellan olika verksamhetsområden inom 

medlemmarnas organisationer. Den kan läsas för att få en övergripande inblick i den tekniska 

komplexiteten. Den ger dock inte alla svar på eventuella behov av utredning som en 

organisation kan ställas inför, utan ska kunna fungera som en översiktlig guide. Den gör heller 

inte anspråk på att vara heltäckande och kan förändras över tid. 

Promemorian innehåller enligt kommunstyrelsens uppfattning inte information som visar att 

det är möjligt att med rutinbetonade åtgärder sammanställa loggar för närvaro och för chattar. 

Punkt 9 

Kommunstyrelsen hänvisar det som anförs under rubriken Allmänt och punkt 3 angående att 

närvarolista ska bevaras. Kommunstyrelsen bestrider att beslut inte har fattats och hänvisar till beslut 

om dokumenthanteringsplanen beträffande närvarolista samt att någon gallring av denna inte ska ske.  

Punkt 10 

Kommunstyrelsen och Service har inte åberopat 2 kap 7 § TF som grund. 

Punkt 11 

Kommunstyrelsen och Service hänvisar till det som anförs ovan beträffande Teams och 

bakomliggande filer, som endast finns osorterade i kommunens datasystem och inte kan sammanställas 

genom rutinbetonade åtgärder.  

Teams är, till skillnad från First Class-systemet som var aktuellt i RÅ 1988 ref. 44, inte en egen 

fristående mjukvara. First Class-systemet i rättsfallet loggade och förtecknade varje avsänt eller 

mottaget elektroniskt brev, vilket inte är fallet med Teams. 

Punkt 12 

Kommunstyrelsen och Service hänvisar till det som anförs ovan samt i de överklagade besluten. Punkt 

6 och 7 i professor Seipels yttrande till regeringsrätten avser First Class-systemet och kan inte 

tillämpas på samma sätt när det gäller Teams. 

                                                 
8 ”eSam är ett medlemsdrivet program för samverkan mellan 29 myndigheter och SKR. Våra medlemmar vill ta tillvara på 

digitaliseringens möjligheter för att underlätta för privatpersoner och företag, och för att använda våra gemensamma resurser på ett 

effektivt sätt.” 

https://www.esamverka.se/om-esam/om-esam.html  
9 Fotnot 6 och 7 i klagandens komplettering 
10 

https://www.esamverka.se/download/18.2592ea441774291f4c756db/1611825241932/PM%20Teknik%20och%20molntj%C3%A4nster

%201.0%202021.pdf  

https://www.esamverka.se/om-esam/om-esam.html
https://www.esamverka.se/download/18.2592ea441774291f4c756db/1611825241932/PM%20Teknik%20och%20molntj%C3%A4nster%201.0%202021.pdf
https://www.esamverka.se/download/18.2592ea441774291f4c756db/1611825241932/PM%20Teknik%20och%20molntj%C3%A4nster%201.0%202021.pdf
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Kommunstyrelsen och Service vill även påpeka att det inte finns behov, på samma sätt som för epost 

som skickas till och från en myndighet, att sortera nu efterfrågade uppgifter i syfte att skapa en god 

myndighetsstruktur11. 

Det är kommunstyrelsens och Service uppfattning att det inte är möjligt för Service att med 

rutinbetonade åtgärder utföra det som klaganden anger samt att uppgifter hos kommunstyrelsen om 

loggar för närvaro och chatt är minnesanteckningar och interna meddelande inom kommunstyrelsen 

som inte är allmänna handlingar.   

Punkt 13 

Kommunstyrelsen och Service hänvisar till det som anförs ovan och i de överklagade besluten 

beträffande att det inte finns någon handling som rutinmässigt är åtkomlig. Kommunstyrelsen delar 

med hänvisning till detta inte klagandens uppfattning att rättsfallet RÅ 1998 ref 44 ska tillämpas i nu 

aktuella mål på det sätt som klaganden anför.   

Punkt 14 

Kommunstyrelsen och Service hänvisar till det som anförs ovan och i de överklagade besluten och 

konstaterar att den av klaganden åberopade punkten 14 i professor Seipels yttrande till regeringsrätten i 

RÅ 1998 ref 44 leder till denna slutsats när det gäller e-postloggar men till en annan slutsats när det 

gäller Teams. Kommunstyrelsen och Service delar därmed inte klagandens uppfattning att rättsfallet 

RÅ 1998 ref 44 ska tillämpas i nu aktuella mål på det sätt som klaganden anför.   

Punkt 15 

Kommunstyrelsen och Service hänvisar till det som anförs ovan och i de överklagade besluten. Det 

finns inte några loggar som förs fortlöpande. Kommunstyrelsens och Service uppfattning är att det inte 

finns någon allmän handling och att det därför inte ska beslutas om gallringsföreskrifter, utöver 

kommunstyrelsens beslut att bevara närvarolistor genom protokollet från sammanträden. 

Kungsbacka som ovan 

Nämnden för Service, Kungsbacka kommun 

 

_________________________________  _________________________________ 

Fredrik Hansson, ordförande    Lovisa Eld, förvaltningschef 

 

                                                 
11 Se punkt 7 i professor Seipels yttrande till regeringsrätten i RÅ 1998 ref 44 
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08:00–16:00 E-post: kammarratten.goteborg@dom.se
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angående rätt att ta del av allmän handling 

_________________________________________________________________________ 

Ni får tillfälle att senast den 3 maj 2021 komma in till domstolen med ett skriftligt yttrande 

över bifogade handlingar. 

Om ni inte yttrar er inom den angivna tiden kan målet ändå komma att avgöras. 

Domstolen tar gärna emot handlingar via e-post. Det som skickas med e-post behöver inte 

skickas på annat sätt. Kom ihåg att ange målnummer 7795-20. 

Karin Feuk 

Telefon 031-732 74 00 

Bifogade handlingar: aktbilaga 13-22 (mål 7795-20) 



Kammarrätten i Göteborg 

Målen 7795-20 och 21-21 

Komplettering till överklaganden 

Beslut: Nämnden för Service i Kungsbacka kommuns beslut den 11 december 2020, dnr KS 

2020-01130. 

Klagande:   

Min begäran 

1. Önskar härmed inkomma, med komplettering av mina tidigare inlämnande överklaganden i

målen 7795-20, och 21-21 som denna skrift avser att utveckla närmare då överklagandet från

den 31 december 2020.

2. Jag begär i första hand att de efterfrågade handlingarna ska förklaras vara allmänna

handlingar enligt de grunder som jag anför nedan.

3. I andra hand att kammarrätten återförvisar målet/målen till beslutande myndighet för en

mer grundlig prövning i frågan om de efterfrågade handlingarna är att bedömas vara

allmänna handlingar enligt tryckfrihetsförordningen.

4. Grunderna som anförs nedan åberopas i båda målen samt bifogade handlingar.

Mina skäl för min begäran 

1. Min begäran har sin grund i att jag som medborgare ska kunna kontrollera närvaron i syfte

att kunna utöva en diskussion om hur demokratin fungerar under den pågående

samhällsutmaningen som Covid-19 pandemin innebär för den kommunala demokratin. En

annan del är att kunna utöva demokratisk kontroll av de beslut och då särskilt frågan om det

politiska organet har varit beslutsmässigt under mötet i sin helhet och på vissa punkter.

2. Kommunen skriver i sitt avslagsbeslut är kravet enligt kommunallagen att en eller flera

ledamöter ska kunna vara med på distans är att ljud och bildöverföring i realtid kan upprättas

samt, att deltagandet kan ske på lika villkor. Just den frågan är i ifrågasatt av en

kommunmedlem som även är ledamot i kommunstyrelsen enligt ett mål om

laglighetsprövning vid Förvaltningsrätten i Göteborg, i mål nr 14307-20. Frågan om

distansdeltagande och den demokratiska rätten att kontrollera möten har även berörts i

Förvaltningsrätten i Luleås dom i målen nr 2620-20 och 2621-20 den 21 januari 2020

motsvarande fråga gällande kommunfullmäktige som har upphävt samtliga beslut vid två

sammanträdes dagar i kommunstyrelsen. Utifrån det är det viktigt ur demokratisk synpunkt

att närvaron kan kontrolleras då det kan påverka om mötet var beslutsfört enligt

kommunallagen.
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GÖTEBORG 
Avdelning 1 

INKOM: 2021-02-18 
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3. Av avslagsbeslutet framhåller kommunen att uppgiften om hur ledamöterna använder 

applikationen Teams registreras i den aktuella programvaran och kan uppfattas med tekniska 

hjälpmedel och nyttjas av anställda vid kommunstyrelsen. Eftersom kommunens anställda 

genom användande av applikationen Teams kan läsa de begärda uppgifterna och enligt deras 

avslagsbeslut kan ta skärmdump på uppgifterna är det upptagningar och handlingar som kan 

läsas med tekniska hjälpmedel som kommunen själva använder. En skärmdump uppfyller 

kravet på att vara en handling enligt 2 kap. 3 § TF, se t.ex. kammarrätten i Stockholms dom 

den 8 mars 2019, mål nr 9895-18. 

 

Grunderna för att det ska ses som en allmän handling 

 

4. Av bilaga 11, framgår att att teams och skype sparar textbaserad kommunikation och att 

Teams gör det som individuella objekt, dvs utgör uppgifter som förs in i en databas 

fortlöpande medans Skype 

 

 
 

5. En chattkonversation som sker i teams mellan en grupp människor eller på ett möte sparas 

och är enligt Microsoft som är tilltjänsteleverantören möjlig att söka fram genom den 

aktuella applikationen.2 Det är också möjligt att i applikationen gå tillbaka till det möte under 

fliken chatt och på nytt markera mötet och då ta del av den kommunikation som utbytes 

mellan deltagarna i mötet på nytt.3 Det går även att klicka på den länk som kommunen har 

skickat ut till deltagarna för mötet för att kunna ta del av chattkonversationen på nytt.4  

6.  

7. Ytterligare ett alternativ är att t.ex. tjänstemännen inom kommunstyrelsen som närvarade 

under mötet går till sin epostbrevlåda i Outlook och väljer konversationshistorisk så kommer 

den samlade chatt konversationen vara sammanställd och slutlig som en färdig elektronisk 

handling. Den handlingen finns kvar efter att mötet har avslutat och kommer inte ändras och 

får därmed anses ha fått sin slutgiltiga form, se motsvarande resonemang i domstolens dom i 

mål nr 1199-19. 

 

8. Det gör att det är möjligt för kommunen att med rutinbetonade åtgärder som kommen själva 

använder kan sammanställa de uppgifter5 som finns i de databaser som chatthistoriken 

 
1 Se bilaga 1 – Using office 365 IM… peti.com 
2 Se bilaga 2 – Teams chatthistorik  
3 Se bilaga 3 – Återuppta en gammal konversation i Teams.  
4 Se bilaga 8.  
5 Se bilaga 5-6 – Search the message tracking log och Search the audit log for events in Microsoft teams.  



skapar samt att det finns färdiga digitala handlingar som har fått sin slutgiltiga form. Vidare 

framgår att själva systemet använder olika AI och gör indexeringar som gör uppgifterna i 

teams sökbara och det finns gör det möjligt med kategorisering av audit loggar.6 

 

9. I samma promemoria skriver arbetsgruppen följande: ”Det finns stor möjlighet att Teams kan 

matcha lagkrav mot myndigheter för loggning samt audit. Många detaljer loggas och 

arkiveras. Som kund kan man styra vilka loggar och förutsättningar som skall gälla för vilken 

tid”7 Kommunen har inte vilket framgår i målet 21-21 beslutat om att de uppgifter som 

sparas får gallras när det kommer till bl.a. loggarna.8 

10. Det finns inga lagar som förhindrar att en sammanställning av de aktuella uppgifterna görs 

utifrån 2 kap 7 § TF, därav bör uppgifterna som förvaras hos kommunstyrelsen och som går 

att sammanställa med rutinmässiga rutiner, vara att bedöma som allmänna handlingar.  

 

11. Högsta förvaltningsdomstolen har i RÅ 1998 ref. 44 bl.a uttalat att en upptagning är inte en 

fysisk enhet utan en informationsenhet och definieras som en sammanställning av uppgifter 

som har sakligt sammanhang. Det sammanhållande logiska kriteriet är i detta fall att 

uppgifterna i upptagningen lämnar information om meddelandeutväxlingen i First Class 

systemet med specifikation av avsändare eller adressat, meddelandets storlek/omfattning, 

huruvida meddelandet är kombinerat med en bilaga, uppgift om ärende/angelägenhet samt 

datum. 

 

12. Av möjligheten i contentsökning men även de loggar som beskrivits ovan och hänvisats till är 

det möjligt att både loggarna och den sökningen som kan göras uppfyller det logiska 

kriterium som Högsta förvaltningsdomstolen fäster vikt vid och att det är den det är alla 

upptagningar tillsammans som utgör handlingen (punkt 6 i domen). Vidare finns det en 

logiskstruktur i uppgifterna i chatten som gör att det är möjligt att återfinna vissa 

meddelande i en kronologisk ordning, t.ex. när det för tjänstemännen går att på nytt gå in i 

mötet och få konversationen återgiven för sig (punkt 7).  

 

13. HFD skriver även följande i sin dom - Vid bedömningen av en begäran om insyn saknar den 

tekniska uppbyggnaden i sig betydelse. Det som är rutinmässigt åtkomligt för överföring till 

läsbar form är således att uppfatta som en förvarad handling oberoende av på vilket sätt 

åtkomligheten möjliggörs genom centrala och decentrala åtgärder och kombinationer av 

dessa. Det senare bör innebära att det räcker att tjänstemännen i kommunstyrelsen eller 

tillsammans med tjänstemän från Servicenämnden kan genom administrationsgränssnittet ta 

fram de aktuella uppgifter som efterfrågas, gör att de ska ses som allmänna. 

 

14. Vidare anser jag till skillnad från kommunen att de loggar och de uppgifter som förs in i 

kommunikationsdatabasen är sådana att de inte kan anses utgöra en mellanprodukt eller 

minnesanteckning för att det inte finns någon slutprodukt, eller ärende som de går att koppla 

till i första hand och i andra hand borde de anses som upprättade genom att protokollet som 

 
6 E-samverkans promemoria - Molngruppens redovisning - Teknik, produkter och säkerhetslösningar, s. 22.  
7 Ibid s. 23.  
8 Se bilaga 7 – Ta fram chattloggar.  



kommunen har lämnat ut har upprättas, dvs ärendet har slutbehandlats (se punkt 14 i 

domen).  

 

15. Loggarna bör åtminstone anses vara förda fortlöpande och eftersom det saknas 

gallringsföreskrift för den aktuella typen av loggar samt att om det fanns bör det inte spela 

någon roll i vilket intervall som en gallring sker, se punkt 15 i målet). 

 

16. Med dessa grunder önskar jag att Kammarrätten förklarar att den begärda loggen och chatt 

konversationen ska förklaras vara allmänna handlingar. 
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eDiscovery is an activity based on seeking answers to questions. Who did
something and when did they do it? Who was involved? How were they
involved? Where is the evidence and how strong is the evidence? And so on.

Lots of Data to Search

When it comes to performing eDiscovery in an Office 365 tenant, a lot of data
is available to search to find answers. The two basic workloads, Exchange and
SharePoint, began adding compliance features in their 2010 on-premises
versions.

The on-premises technology is now largely superseded by newer and more
capable cloud-specific implementations in the Office 365 data governance
framework. For example, content searches are much faster and more capable
than their on-premises counterparts because they can search multiple
locations. Office 365 retention policies make sure that all workloads keep
information based on the same criteria. Some older methods, like Exchange
litigation holds, continue in use, but overall, Office 365 is a good place to go
hunting for information.

Compliance Records for Communications

Given that an increasing number of organizations use Teams for internal
communications and that Teams will replace the Skype for Business Online
client, anyone interested in eDiscovery needs to understand how the two
applications record information that might turn up in searches. As summarized
in Table 1, both Skype for Business Online and Teams capture records for text-
based communications (Skype calls these IM, Teams uses chats or
conversations). Neither application captures compliance records for video or
audio content.

Application Mailbox folder Visible to
Clients

Record type

Skype for
Business

Conversation History Yes Threaded
transcript

Teams (personal) Conversation
History\Team Chat
(personal mailbox)

No Individual items

Teams (channel) Conversation
History\Team Chat

No Individual ItemsWE USE COOKIES TO IMPROVE YOUR BROWSING EXPERIENCE.
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(group mailbox)

Table 1: Conversation Items captured by Office 365 applications

The Conversation History\Team Chat folder is only available online. As
mentioned in this article, you can use the PowerShell 

 cmdlet to check the number of items in the folder. If
you want to examine the items with a utility like MFCMAPI, make sure that
your Outlook profile is not configured in Exchange cached mode as otherwise
you will not see the folder contents.

Skype for Business Compliance Records

In the case of Skype for Business, the same method captures conversations
for meetings and personal chats. Skype for Business records the interaction
between people in a conversation in a transcript format. You can find the
transcripts in the Conversation History folder in the mailbox of each participant.
In fact, depending on the length of the conversation and other factors, several
versions of a transcript might exist. For eDiscovery purposes, you always look
for the most recent version as that holds the most complete record.

Teams Compliance Records

Teams takes a different approach to capture compliance records for
conversations. As people contribute to conversations, Teams takes copies of
each contribution using “the Office 365 substrate” (in this case, Exchange
Online) to create mailbox items. These copies are compliance records. The
“real” chat data stays in the Teams chat service on Azure.

Items for personal chats go the Team Chat folder in participant mailboxes while
items captured for channel conversations are in the same folder in group
mailboxes. Teams captures records in phantom mailboxes for messages sent
by hybrid users with on-premises mailboxes or guest users.

For example, if you have a conversation in in General channel of the “Planning
2018” team, compliance records are in the Conversation History\Team Chat
folder of the “Planning 2018” group mailbox. If you then have a conversation in
the Budget channel in the same team, the records also go into the same folder.
In other words, all the compliance records for all channels in a team go into the
same folder.

Get-
MailboxFolderStatistics

Note: From October 6, 2020, Microsoft changed the storage location for Teams
compliance records. See this page for more information.
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There is nothing wrong with having all the records for a team gathered in one
place. The compliance items are safe from interference because clients do not
reveal the folder in their user interface. The items are indexed and 
discoverable, and the most interesting information in a compliance record is
likely to be the content.

Figure 1 shows the results of an Office 365 content search. The results include
records captured for personal chats and channel conversations. The difference
between personal chats (labeled IM) and records for channel conversations is
obvious. Compliance records for channel conversations include the team and
channel name in titles. The exception is for records for conversations in the
General (default) channel as these do not include the channel name in the title.

Figure 1: Searching for Teams compliance records (image credit: Tony Redmond)

What is not so good is that if you want to find the original item in place within a
channel, the information recorded in the item does not tell you the name of the
channel. Instead, you get a number (like 1512994553582) generated by
Teams. In fact, this number is the reply chain identifier and you can use it to
find all the messages that make up a conversation.
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If you are lucky and the topic includes a title, you see that too. In short, if an
investigator wants to understand the ebb and flow of a conversation, they
might have to search all channels in the team (manually) using the date and
time of a found item to recover all the compliance records for the conversation
and be able to see how a discussion developed.

Transcripts versus Individual Records

The format used for compliance records creates another eDiscovery challenge.
Because Skype for Business conversations are time-limited (in other words,
they finish), the application can generate a complete transcript showing the full
context of the conversation. Figure 2 shows an example. If an eDiscovery
search uncovered this item, an investigator can easily understand how the
conversation develops between the two participants and what they discuss.
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Figure 2: A Skype for Business Online conversation transcript (image credit: Tony Redmond)

Teams conversations are persistent. They are open-ended and can restart at
any time, which then means that it is harder to create a transcript like the form
used by Skype for Business. Teams therefore captures compliance records as
a series of items, one for each contribution. Although the items are fully
searchable, the fact that multiple individual items exist for a conversation
creates a reassembly challenge for investigators.

Take the example where a search uncovers an interesting item from a Teams
conversation. The content of the item might be enough for the investigation,
but it is more likely that the investigators need extra information to understand
how the conversation developed. They must therefore retrieve items captured
before and after the item of interest and then assemble the items in time order
to create the kind of transcript available in Skype for Business Online. This is a
manual process.

The problem with manual processes is that they are both expensive and open
to challenge in court. To satisfy a judge, it is likely that investigators must prove
that they have the correct items (and did not omit any) and present the
information in the correct order. Although I know how to use Skype for
Business transcripts in legal actions, I have not yet experienced how the legal
eagles deal with search results from Teams.

Compliance is Difficult
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Generally speaking, compliance is a difficult and costly topic. The growing
amount of data accumulated through computer interactions makes it harder for
searches to find precisely the right information. On the upside, Teams captures
information about conversations that is searchable. The downside is that the
transition from Skype for Business Online to Teams might make searching and
satisfying lawyers just a bit harder.

Follow Tony on Twitter @12Knocksinna.

Want to know more about how to manage Office 365? Find what you need to
know in “Office 365 for IT Pros”, the most comprehensive eBook covering all
aspects of Office 365. Available in PDF and EPUB formats (suitable for iBooks)
or for Amazon Kindle.

RELATED TOPICS:

Microsoft Teams  Office  Office 365

MEMBER LOGIN:

Username/Email

Password

 Keep me signed in

Forgot password?

WE USE COOKIES TO IMPROVE YOUR BROWSING EXPERIENCE.

Find out more about our cookie policy here.

https://petri.com/transitioning-skype-teams
https://twitter.com/12Knocksinna
http://practical365.com/ebooks/office-365-for-it-pros/
https://amzn.to/2u0GPvc
https://petri.com/category/office/microsoft-teams
https://petri.com/category/office
https://petri.com/category/office/office-365
https://petri.com/wp-login.php?action=lostpassword
http://bwwmediagroup.com/terms-and-conditions/?__hstc=172157244.a0f6087c084006b4be9af5191087657d.1611086965117.1613595838491.1613597255271.3&__hssc=172157244.1.1613597255271&__hsfp=3917842657


Tony Redmond

Sign In

BECOME A PETRI MEMBER:

Don't have a login but want to join the conversation? Sign up for a Petri Account

Register

There are no comments yet.

0 Comments Sort by Votes | Date

WE USE COOKIES TO IMPROVE YOUR BROWSING EXPERIENCE.

Find out more about our cookie policy here.

https://petri.com/author/tony-redmond
https://petri.com/register
http://bwwmediagroup.com/terms-and-conditions/?__hstc=172157244.a0f6087c084006b4be9af5191087657d.1611086965117.1613595838491.1613597255271.3&__hssc=172157244.1.1613597255271&__hsfp=3917842657


More Articles by Tony Redmond

HOW TO

How to Turn Emails in Outlook Mobile into To Dos
Feb 17, 2021 | Michael Reinders

WE USE COOKIES TO IMPROVE YOUR BROWSING EXPERIENCE.

Find out more about our cookie policy here.

https://petri.com/how-to-turn-emails-in-outlook-mobile-into-to-dos
https://petri.com/how-to-turn-emails-in-outlook-mobile-into-to-dos
https://petri.com/author/mdreinders
http://bwwmediagroup.com/terms-and-conditions/?__hstc=172157244.a0f6087c084006b4be9af5191087657d.1611086965117.1613595838491.1613597255271.3&__hssc=172157244.1.1613597255271&__hsfp=3917842657


NEWS

What is Microsoft Mesh? A New Developer Platform for Mixed
Reality Apps
Feb 17, 2021 | Brad Sams

WE USE COOKIES TO IMPROVE YOUR BROWSING EXPERIENCE.

Find out more about our cookie policy here.

https://petri.com/what-is-microsoft-mesh-a-new-developer-platform-for-mixed-reality-apps
https://petri.com/what-is-microsoft-mesh-a-new-developer-platform-for-mixed-reality-apps
https://petri.com/author/brad-sams
http://bwwmediagroup.com/terms-and-conditions/?__hstc=172157244.a0f6087c084006b4be9af5191087657d.1611086965117.1613595838491.1613597255271.3&__hssc=172157244.1.1613597255271&__hsfp=3917842657


OVERVIEW

What's New in PowerShell 7.1
Feb 17, 2021 | Russell Smith

Related Articles

WE USE COOKIES TO IMPROVE YOUR BROWSING EXPERIENCE.

Find out more about our cookie policy here.

https://petri.com/whats-new-in-powershell-7-1
https://petri.com/whats-new-in-powershell-7-1
https://petri.com/author/russell-smith
http://bwwmediagroup.com/terms-and-conditions/?__hstc=172157244.a0f6087c084006b4be9af5191087657d.1611086965117.1613595838491.1613597255271.3&__hssc=172157244.1.1613597255271&__hsfp=3917842657


INTERVIEW

MJFChat: Understanding Microsoft's Employee Experience Vision
Feb 12, 2021 | Mary Jo Foley

WE USE COOKIES TO IMPROVE YOUR BROWSING EXPERIENCE.

Find out more about our cookie policy here.

https://petri.com/mjfchat-understanding-microsofts-employee-experience-vision
https://petri.com/mjfchat-understanding-microsofts-employee-experience-vision
https://petri.com/author/mary-jo
https://petri.com/microsoft-adds-meet-now-to-teams-but-it-needs-to-go-one-step-further
http://bwwmediagroup.com/terms-and-conditions/?__hstc=172157244.a0f6087c084006b4be9af5191087657d.1611086965117.1613595838491.1613597255271.3&__hssc=172157244.1.1613597255271&__hsfp=3917842657


NEWS

Microsoft Adds 'Meet Now' to Teams but It Needs to Go One Step
Further
Feb 11, 2021 | Brad Sams

NEWS

Want to Run a Webinar in Teams? You will Need Teams Pro
Feb 10, 2021 | Brad Sams

WE USE COOKIES TO IMPROVE YOUR BROWSING EXPERIENCE.

Find out more about our cookie policy here.

https://petri.com/microsoft-adds-meet-now-to-teams-but-it-needs-to-go-one-step-further
https://petri.com/microsoft-adds-meet-now-to-teams-but-it-needs-to-go-one-step-further
https://petri.com/author/brad-sams
https://petri.com/want-to-run-a-webinar-in-teams-you-will-need-teams-pro
https://petri.com/want-to-run-a-webinar-in-teams-you-will-need-teams-pro
https://petri.com/author/brad-sams
http://bwwmediagroup.com/terms-and-conditions/?__hstc=172157244.a0f6087c084006b4be9af5191087657d.1611086965117.1613595838491.1613597255271.3&__hssc=172157244.1.1613597255271&__hsfp=3917842657


JOIN THE CONVERSATION

Create a free account today to participate in forum
conversations, comment on posts and more.

Join

REACH OUT

Contact Us

Advertise With Us

About Us

Media Kit

LEARN MORE

Sponsors

Forums

Podcasts

Webinars

Newsletters

SITEMAP

Windows 10

Cloud Computing

Office 365

Microsoft 365

Backup & Storage

SharePoint

Security

PowerShell

Windows Server

WE USE COOKIES TO IMPROVE YOUR BROWSING EXPERIENCE.

Find out more about our cookie policy here.

https://petri.com/
http://bwwmediagroup.com/contact-us?__hstc=172157244.a0f6087c084006b4be9af5191087657d.1611086965117.1613595838491.1613597255271.3&__hssc=172157244.1.1613597255271&__hsfp=3917842657
mailto:hello@bwwmediagroup.com
https://petri.com/about
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2512652/BWWMediaGroup_2019_MediaKit_BWWSite.pdf
https://petri.com/sponsors
https://petri.com/forums
https://petri.com/category/podcasts
https://petri.com/webinars
https://petri.com/manage-subscriptions
https://petri.com/category/windows-client-os/windows-10
https://petri.com/category/cloud-computing
https://petri.com/category/office/office-365
https://petri.com/category/microsoft-365
https://petri.com/category/backup-and-storage
https://petri.com/category/sharepoint
https://petri.com/category/security
https://petri.com/category/powershell
https://petri.com/category/windows-server
http://bwwmediagroup.com/terms-and-conditions/?__hstc=172157244.a0f6087c084006b4be9af5191087657d.1611086965117.1613595838491.1613597255271.3&__hssc=172157244.1.1613597255271&__hsfp=3917842657


Follow us

© 2021 BWW Media Group

Terms and Conditions of Use | Privacy Policy

WE USE COOKIES TO IMPROVE YOUR BROWSING EXPERIENCE.

Find out more about our cookie policy here.

https://www.facebook.com/itpetrikb
https://twitter.com/petrifeed
https://www.linkedin.com/groups/95390/
https://petri.com/feed
http://bwwmediagroup.com/terms-and-conditions/?__hstc=172157244.a0f6087c084006b4be9af5191087657d.1611086965117.1613595838491.1613597255271.3&__hssc=172157244.1.1613597255271&__hsfp=3917842657


KAMMARRÄTTEN I 
GÖTEBORG 
Avdelning 1 
 
INKOM: 2021-02-18 
MÅLNR: 7795-20 
AKTBIL: 15





Getting Teams Chat History Messages (Compliance Records) From a ... https://gsexdev.blogspot.com/2020/12/getting-teams-chat-history-mess...

1 av 22 2020-12-23 09:43

KAMMARRÄTTEN I 
GÖTEBORG 
Avdelning 1 
 
INKOM: 2021-02-18 
MÅLNR: 7795-20 
AKTBIL: 16



Getting Teams Chat History Messages (Compliance Records) From a ... https://gsexdev.blogspot.com/2020/12/getting-teams-chat-history-mess...

2 av 22 2020-12-23 09:43



Getting Teams Chat History Messages (Compliance Records) From a ... https://gsexdev.blogspot.com/2020/12/getting-teams-chat-history-mess...

3 av 22 2020-12-23 09:43



Getting Teams Chat History Messages (Compliance Records) From a ... https://gsexdev.blogspot.com/2020/12/getting-teams-chat-history-mess...

4 av 22 2020-12-23 09:43



Getting Teams Chat History Messages (Compliance Records) From a ... https://gsexdev.blogspot.com/2020/12/getting-teams-chat-history-mess...

5 av 22 2020-12-23 09:43



Getting Teams Chat History Messages (Compliance Records) From a ... https://gsexdev.blogspot.com/2020/12/getting-teams-chat-history-mess...

6 av 22 2020-12-23 09:43



1 $folderid= new-object Microsoft.Exch

Getting Teams Chat History Messages (Compliance Records) From a ... https://gsexdev.blogspot.com/2020/12/getting-teams-chat-history-mess...

7 av 22 2020-12-23 09:43



view raw

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

gistfile1.txt
hosted with ᤻᤹᤺ by
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1

$TeamsMessagesDataFolderEntryId = ne

$psPropset= new-object Microsoft.Exc

$psPropset.Add($TeamsMessagesDataFol

$RootFolder = [Microsoft.Exchange.We

if ($RootFolder.TryGetProperty($Team

{

     $TeamsMessagesFolderId= new-obj

     $TeamsMessagesDataFolder = [Mic

}       

function ConvertId{    

    param (

            [Parameter(Position=1, M

            [Parameter(Position=2, M

       )

    process{

        $aiItem = New-Object Microso

        $aiItem.Mailbox = $MailboxNa

        $aiItem.UniqueId = $HexId   

        $aiItem.Format = [Microsoft.

        $convertedId = $service.Conv

     return $convertedId.UniqueId

    }

   }

    function FindFolderRequest(){
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        var RequestString =

        '<?xml version="1.0" encodin

        '<soap:Envelope xmlns:xsi="h

        '  <soap:Header>' +

        '    <t:RequestServerVersion

        '  </soap:Header>' +

        '  <soap:Body>' +

        '<m:FindFolder Traversal="Sh

        '<m:FolderShape>' +

        '  <t:BaseShape>AllPropertie

        '</m:FolderShape>' +

        '<m:IndexedPageFolderView Ma

        '<m:Restriction>' +

        '  <t:IsEqualTo>' +

        '    <t:FieldURI FieldURI="f

        '    <t:FieldURIOrConstant>'

        '      <t:Constant Value="Te

        '    </t:FieldURIOrConstant>

        '  </t:IsEqualTo>' +

        '</m:Restriction>' +

        '<m:ParentFolderIds>' +

        '  <t:DistinguishedFolderId 

        '</m:ParentFolderIds>' +

        '</m:FindFolder>' +

        '  </soap:Body>' +

        '</soap:Envelope>'

        return RequestString;

    }
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Search the audit log for events in Microsoft Teams
10/29/202013 minutes to read +12 Applies to: Microsoft Teams
In this article

Turn on auditing in Teams

Retrieve Teams data from the audit log

Tips for searching the audit log

Use Cloud App Security to set activity policies

Use Cloud App Security to set anomaly detection policies

Teams activities

Shifts in Teams activities

Office 365 Management Activity API

Attribution in Teams audit logs

Related topics

The audit log can help you investigate specific activities across Microsoft 365 services. For Microsoft
Teams, here are some of the activities that are audited:

Team creation
Team deletion
Added channel
Changed setting

For a complete list of Teams activities that are audited, see Teams activities and Shifts in Teams
activities (in preview).

 Important

The Microsoft Teams admin center is gradually replacing the Skype for Business admin center, and
we're migrating Teams settings to it from the Microsoft 365 admin center. If a setting has been
migrated, you'll see a notification and then be directed to the setting's location in the Teams
admin center. For more information, see Manage Teams during the transition to the Teams
admin center.

 Note

Audit events from private channels are also logged as they are for teams and standard channels.

Turn on auditing in Teams
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Before you can look at audit data, you have to first turn on auditing in the Security & Compliance
Center. For help with turning on auditing, read Turn audit log search on or off.

1. To retrieve audit logs, go to the Security & Compliance Center. Under Search, select Audit log
search.

2. Use Search to filter by the activities, dates, and users you want to audit.

3. Export your results to Excel for further analysis.

The length of time that an audit record is retained and searchable in the audit log depends on your
Microsoft 365 or Office 365 subscription, and specifically the type of license that's assigned to users.
To learn more, see the Security & Compliance Center service description.

Here are tips for searching for Teams activities in the audit log.

 Important

Audit data is only available from the point at which you turned on auditing.

Retrieve Teams data from the audit log

 Important

Audit data is only visible in the audit log if auditing is turned on.

Tips for searching the audit log

https://protection.office.com/
https://support.office.com/article/Turn-Office-365-audit-log-search-on-or-off-e893b19a-660c-41f2-9074-d3631c95a014
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=855775
https://docs.microsoft.com/en-us/office365/servicedescriptions/office-365-platform-service-description/office-365-securitycompliance-center


You can select specific activities to search for by clicking the activity name. Or you can search for
all activities in a group (such as File and folder activities) by clicking the group name. If an
activity is selected, you can click it to cancel the selection. You can also use the search box to
display the activities that contain the keyword that you type.

To display events for activities run using cmdlets, select Show results for all activitiesin
the Activities list. If you know the name of the operation for these activities, search for all
activities, and then filter the results by typing the name of the operation in the box in
the Activity column. To learn more, see Step 3: Filter the search results.

To clear the current search criteria, click Clear. The date range returns to the default of the last
seven days. You can also click Clear all to show results for all activities to cancel all selected
activities.

If 5,000 results are found, you can probably assume that there are more than 5,000 events that
met the search criteria. You can refine the search criteria and rerun the search to return fewer
results, or you can export all the search results by selecting Export results > Download all
results.

https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/compliance/search-the-audit-log-in-security-and-compliance?view=o365-worldwide#step-3-filter-the-search-results


Check out this video for using audio log search. Join Ansuman Acharya, a program manager for Teams,
as he demonstrates how to do an audit log search for Teams.

Using Microsoft Cloud App Security integration, you can set activity policies to enforce a wide range of
automated processes using the app provider's APIs. These policies enable you to monitor specific
activities carried out by various users, or follow unexpectedly high rates of one certain type of activity.

After you set an activity detection policy, it starts to generate alerts. Alerts are only generated on
activities that occur after you create the policy. Here's some example scenarios for how you can use
activity policies in Cloud App Security to monitor Teams activities.

One scenario you might want to keep an eye on, from a business perspective, is the addition of
external users to your Teams environment. If external users are enabled, monitoring their presence is a
good idea. You can use Cloud App Security to identify potential threats.

The screenshot of this policy to monitor adding external users allows you to name the policy, set the
severity according to your business needs, set it as (in this case) a single activity, and then establish the
parameters that will specifically monitor only the addition of non-internal users, and limit this activity
to Teams.

Use Cloud App Security to set activity policies

External user scenario

https://www.youtube.com/embed/UBxaRySAxyE
https://docs.microsoft.com/en-us/cloud-app-security/what-is-cloud-app-security
https://docs.microsoft.com/en-us/cloud-app-security/user-activity-policies
https://docs.microsoft.com/en-us/cloud-app-security/what-is-cloud-app-security


The results from this policy can be viewed in the activity log:

Here you can review matches to the policy you've set, and make any adjustments as needed, or export
the results to use elsewhere.

As mentioned earlier, you can monitor deletion scenarios. It's possible to create a policy that would
monitor mass deletion of Teams sites. In this example, an alert-based policy is set up to detect mass
deletion of teams in a span of 30 minutes.

Mass delete scenario



As the screenshot shows, you can set many different parameters for this policy to monitor Teams
deletions, including severity, single or repeated action, and parameters limiting this to Teams and site
deletion. This can be done independently of a template, or you may have a template created to base
this policy on, depending on your organizational needs.

After you establish a policy that works for your business, you can review the results in the activity log
as events are triggered:



You can filter down to the policy you've set to see the results of that policy. If the results you're getting
in the activity log are not satisfactory (maybe you're seeing lots of results, or nothing at all), this may
help you to fine-tune the query to make it more relevant to what you need it to do.

You can set alerts and send emails to admins and other users when an activity policy is triggered. You
can set automated governance actions such as suspending a user or making a user to sign in again in
an automated way. This example shows how a user account can be suspended when an activity policy
is triggered and determines a user deleted two or more teams in 30 minutes.

Anomaly detection policies in Cloud App Security provide out-of-the-box user and entity behavioral
analytics (UEBA) and machine learning (ML) so that you can immediately run advanced threat
detection across your cloud environment. Because they're automatically enabled, the new anomaly
detection policies provide immediate results by providing immediate detections, targeting numerous
behavioral anomalies across your users and the machines and devices connected to your network.

Alert and governance scenario

Use Cloud App Security to set anomaly detection
policies

https://docs.microsoft.com/en-us/cloud-app-security/anomaly-detection-policy


Additionally, the new policies expose more data from the Cloud App Security detection engine, to help
you speed up the investigation process and contain ongoing threats.

We're working to integrate Teams events into anomaly detection policies. For now, you can set up
anomaly detection policies for other Office products and take action items on users who match those
policies.

Here's a list of all events that are logged for user and admin activities in Teams in the Microsoft 365
audit log. The table includes the friendly name that's displayed in the Activities column and the name
of the corresponding operation that appears in the detailed information of an audit record and in the
CSV file when you export the search results.

Friendly
name

Operation Description

Added bot
to team

BotAddedToTeam A user adds a bot to a team.

Added
channel

ChannelAdded A user adds a channel to a team.

Added
connector

ConnectorAdded A user adds a connector to a channel.

Added
members

MemberAdded A team owner adds members to a team,
channel, or group chat.

Added tab TabAdded A user adds a tab to a channel.

Changed
channel
setting

ChannelSettingChanged The ChannelSettingChanged operation is
logged when the following activities are
performed by a team member. For each of
these activities, a description of the setting
that was changed (shown in parentheses is
displayed in the Item column in the audit log
search results.

Changes name of a team channel
(Channel name)
Changes description of a team channel
(Channel description)

Teams activities



Friendly
name

Operation DescriptionChanged
organization
setting

TeamsTenantSettingChanged The TeamsTenantSettingChanged operation is
logged when the following activities are
performed by a global admin in the Microsoft
365 admin center. These activities affect org-
wide Teams settings. To learn more,
see Manage Teams settings for your
organization. 
For each of these activities, a description of the
setting that was changed (shown in
parentheses) is displayed in the Item column
in the audit log search results.

Enables or disables Teams for the
organization (Microsoft Teams).
Enables or disables interoperability
between Microsoft Teams and Skype for
Business for the organization (Skype for
Business interoperability).
Enables or disables the organizational
chart view in Microsoft Teams clients
(Org chart view).
Enables or disables the ability for team
members to schedule private meetings
(Private meeting scheduling).
Enables or disables the ability for team
members to schedule channel meetings
(Channel meeting scheduling).
Enables or disables video calling in
Teams meetings (Video for Skype
meetings).
Enables or disables screen sharing in
Microsoft Teams meetups for the
organization (Screen sharing for Skype
meetings).
Enables or disables that ability to add
animated images (called Giphys) to
Teams conversations (Animated
images).
Changes the content rating setting for
the organization (Content rating). The
content rating restricts the type of
animated image that can be displayed in
conversations.
Enables or disables the ability for team
members to add customizable images
(called custom memes) from the internet

https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/enable-features-office-365


Friendly
name

Operation Description

to team conversations (Customizable
images from the Internet).
Enables or disables the ability for team
members to add editable images (called
stickers) to team conversations (Editable
images).
Enables or disables that ability for team
members to use bots in Microsoft Teams
chats and channels (Org-wide bots).
Enables specific bots for Microsoft
Teams. This doesn't include the T-Bot,
which is Teams help bot that's available
when bots are enabled for the
organization (Individual bots).
Enables or disables the ability for team
members to add extensions or tabs
(Extensions or tabs).
Enables or disables the side-loading of
proprietary bots for Microsoft Teams
(Side loading of Bots).
Enables or disables the ability for users
to send email messages to a Microsoft
Teams channel (Channel email).

Changed
role of
members in
team

MemberRoleChanged A team owner changes the role of members in
a team. The following values indicate the role
type assigned to the user. 

1 - Indicates the Member role.
2 - Indicates the Owner role.
3 - Indicates the Guest role.

The Members property also includes the name
of your organization and the member's email
address.



Friendly
name

Operation Description

Changed
team setting

TeamSettingChanged The TeamSettingChanged operation is logged
when the following activities are performed by
a team owner. For each of these activities, a
description of the setting that was changed
(shown in parentheses) is displayed in
the Itemcolumn in the audit log search results.

Changes the access type for a team.
Teams can be set as private or public
(Team access type). When a team is
private (the default setting), users can
access the team only by invitation. When
a team is public, it's discoverable by
anyone.
Changes the information classification of
a team (Team classification). For
example, team data can be classified as
high business impact, medium business
impact, or low business impact.
Changes the name of a team (Team
name).
Changes the team description (Team
description).
Changes made to team settings. To
access these settings, a team owner can
right-click a team, select Manage team,
and then click the Settings tab. For these
activities, the name of the setting that
was changed is displayed in
the Itemcolumn in the audit log search
results.

Created
team

TeamCreated A user creates a team.

Deleted all
organization
apps

DeletedAllOrganizationApps Deleted all organization apps from the catalog.

Deleted app AppDeletedFromCatalog An app has been deleted from the catalog.



Friendly
name

Operation Description

Deleted
channel

ChannelDeleted A user deletes a channel from a team.

Deleted
team

TeamDeleted A team owner deletes a team.

Installed
app

AppInstalled An app was installed.

Performed
action on
card

PerformedCardAction A user took action on an adaptive card within a
chat. Adaptive cards are typically used by bots
to allow the rich display of information and
interaction in chats. 

Note: Only inline input actions on an adaptive
card inside a chat will be available in the audit
log. For example, when a user submits a poll
response in a channel conversation on an
adaptive card generated by a Poll bot. User
actions such as "View result", which will open a
dialog, or user actions inside dialogs won't be
available in the audit log.

Published
app

AppPublishedToCatalog An app was added to the catalog.

Removed
bot from
team

BotRemovedFromTeam A user removes a bot from a team.

Removed
connector

ConnectorRemoved A user removes a connector from a channel.

Removed
members

MemberRemoved A team owner removes members from a team,
channel, or group chat.

Removed
tab

TabRemoved A user removes a tab from a channel.



Friendly
name

Operation Description

Uninstalled
app

AppUninstalled An app was uninstalled.

Updated
app

AppUpdatedInCatalog An app was updated in the catalog.

Updated
connector

ConnectorUpdated A user modified a connector in a channel.

Updated tab TabUpdated A user modified a tab in a channel.

Upgraded
app

AppUpgraded An app was upgraded to its latest version in
the catalog.

User signed
in to Teams

TeamsSessionStarted A user signs in to a Microsoft Teams client. This
event doesn't capture token refresh activities.

(in preview)

If your organization is using the Shifts app in Teams, you can search the audit log for activities related
to the Shifts app. Here's a list of all events that are logged for Shifts activities in Teams in the Microsoft
365 audit log.

Friendly name Operation Description

Added scheduling
group

ScheduleGroupAdded A user successfully adds a new
scheduling group to the schedule.

Edited scheduling
group

ScheduleGroupEdited A user successfully edits a scheduling
group.

Deleted scheduling
group

ScheduleGroupDeleted A user successfully deletes a scheduling
group from the schedule.

Withdrew schedule ScheduleWithdrawn A user successfully withdraws a
published schedule.

Shifts in Teams activities



Friendly name Operation Description

Added shift ShiftAdded A user successfully adds a shift.

Edited shift ShiftEdited A user successfully edits a shift.

Deleted shift ShiftDeleted A user successfully deletes a shift.

Added time off TimeOffAdded A user successfully adds time off on the
schedule.

Edited time off TimeOffEdited A user successfully edits time off.

Deleted time off TimeOffDeleted A user successfully deletes time off.

Added open shift OpenShiftAdded A user successfully adds an open shift to
a scheduling group.

Edited open shift OpenShiftEdited A user successfully edits an open shift in
a scheduling group.

Deleted open shift OpenShiftDeleted A user successfully deletes an open shift
from a scheduling group.

Shared schedule ScheduleShared A user successfully shared a team
schedule for a date range.

Clocked in using
Time clock

ClockedIn A user successfully clocks in using Time
clock.

Clocked out using
Time clock

ClockedOut A user successfully clocks out using Time
clock.

Started break using
Time clock

BreakStarted A user successfully starts a break during
an active Time clock session.

Ended break using
Time clock

BreakEnded A user successfully ends a break during
an active Time clock session.

Added Time clock
entry

TimeClockEntryAdded A user successfully adds a new manual
Time clock entry on Time Sheet.



Friendly name Operation Description

Edited Time clock
entry

TimeClockEntryEdited A user successfully edits a Time clock
entry on Time Sheet.

Deleted Time clock
entry

TimeClockEntryDeleted A user successfully deletes a Time clock
entry on Time Sheet.

Added shift
request

RequestAdded A user added a shift request.

Responded to shift
request

RequestRespondedTo A user responded to a shift request.

Canceled shift
request

RequestCancelled A user canceled a shift request.

Changed schedule
setting

ScheduleSettingChanged A user changes a setting in Shifts
settings.

Added workforce
integration

WorkforceIntegrationAdded The Shifts app is integrated with a third-
party system.

Accepted off shift
message

OffShiftDialogAccepted A user acknowledges the off-shift
message to access Teams after shift
hours.

You can use the Office 365 Management Activity API to retrieve information about Teams events. To
learn more about the Management Activity API schema for Teams, see Teams schema.

Membership changes to Teams (such as users added or deleted) made through Azure Active Directory
(Azure AD), Microsoft 365 admin portal, or Microsoft 365 Groups Graph API will appear in Teams audit
messages and in the General channel with an attribution to an existing owner of the team, and not to
the actual initiator of the action. In these scenarios, consult Azure AD or Microsoft 365 Group audit
logs to see the relevant information.

Office 365 Management Activity API

Attribution in Teams audit logs

https://docs.microsoft.com/en-us/office/office-365-management-api/office-365-management-activity-api-schema#microsoft-teams-schema
https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/compliance/search-the-audit-log-in-security-and-compliance


Search the audit log in the Microsoft 365 compliance center

Related topics

https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/compliance/search-the-audit-log-in-security-and-compliance


Ta fram chattloggar från Teams

Skapad av: 
Ändrad den: Mån, 4 jan., 2021 at 11:25 AM

Krav
För att kunna göra detta måste man använda sig av IE eller Edge som webbläsare. Chrome och
Firefox fungerar INTE!

Behörighet
För att kunna ta fram chattloggar måste man ha rätt behörighet. Det räcker inte att vara Global
Admin utan man måste sätta upp relevanta behörigheter.
Gå till https://protection.office.com/homepage (https://protection.office.com/homepage)
Gå till inställningarna för eDiscovery Manager

Här kan man lägga till vilka som skall jobba med rapporterna.
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Lägg till de som skall kunna ta ut rapporter och spara. Tänk på att det kan ta 2-4 timmar innan
behörigheterna träder ikraft och man kan gå vidare med nästa steg.

Skapa ett ärende
Nu går vi till eDiscovery:

https://s3-eu-central-1.amazonaws.com/euc-cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/77014324703/original/Z7T5CiyZ28QSlhtHAIcZotrDPfmkx7GwEg.png?1604501699


Skapa ett nytt ärende:

https://s3-eu-central-1.amazonaws.com/euc-cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/77014324707/original/8fDgaUb3XbA9E00eljGYtKoReVkCQc9lHw.png?1604501700


Ge ärendet ett namn och spara.
Öppna ärendet:

https://s3-eu-central-1.amazonaws.com/euc-cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/77014324700/original/SRcxdNOubMnI5QGDmvRPhnvcLGoqXiv1GQ.png?1604501698


 
Gå till Sökningar:

 
Skapa en ny sökning
Som keyword använder du kind:microsoftteams

https://s3-eu-central-1.amazonaws.com/euc-cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/77014324705/original/e_QQWai7viVIVpU1lPVGnQl99R0cxdJ1lQ.png?1604501700
https://s3-eu-central-1.amazonaws.com/euc-cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/77014324702/original/4UqRfBmTK8Zou_6GOOkFNU_Vn-fu5XL5PA.png?1604501698


Klicka på Modify efter Specific locations:

 
Klicka på "Choose users, groups, or teams" och sök upp den användare som du vill undersöka.

https://s3-eu-central-1.amazonaws.com/euc-cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/77014324711/original/yf3ncmMNybsAFHIqRrpcyxzPfhwKWtOmIQ.png?1604501701
https://s3-eu-central-1.amazonaws.com/euc-cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/77014324713/original/AtLB71RS8sAnGbRp2U-q_2RXs-dMAd10RQ.png?1604501702


 
När detta är gjort så klickar du på Spara.
 
Klicka nu på Save and run i nedre vänstra hörnet.
 
Gå nu tillbaka till Sökningarna och välj din sökning:

https://s3-eu-central-1.amazonaws.com/euc-cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/77014324714/original/JQxk8ES3oUBJWdzQjixHggFNruPZHDVUqQ.png?1604501702


 
Klicka på Export results.
Nu kommer du till ett par frågor innan exporten startar:

https://s3-eu-central-1.amazonaws.com/euc-cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/77014324719/original/gWLLJ6nu5Zzf6B3nriK3WCaTZBbuqDim7A.png?1604501702


 
När detta är klart går vi till fliken Exports

https://s3-eu-central-1.amazonaws.com/euc-cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/77014324716/original/WlfRsUzqTMKulS9YMxGUHoXZo7uvSjU8Mw.png?1604501702


Klicka på _Export (_ReportsOnly get typ ingen användbar information):

https://s3-eu-central-1.amazonaws.com/euc-cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/77014324715/original/AUgD8h7CJrSbKu4fY4u42Olx6Lw0A5cA7w.png?1604501702


Dubbelkolla att du verkligen använder Internet Explorer eller Edge, annars fungerar inte nästa steg.
Klicka på "Copy to clipboard" (bild ovan) innan du börjar ladda ner resultaten.
Det kommer dialogrutor där du behöver klistra in koden och välja var du vill att datan skall sparas.
När du har laddat ner datan kan du gå in i mappen:

https://s3-eu-central-1.amazonaws.com/euc-cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/77014324717/original/wAxhgg6zW1jUTn2CrMYGFKBHIVJW-GoHBA.png?1604501702


Läsa datan
Datan ligger nu i Exchangemappen som en pst-fil. Jag har använt Kernel PST Viewer
(https://download.cnet.com/Kernel-PST-Viewer/3000-2369_4-75289424.html
(https://download.cnet.com/Kernel-PST-Viewer/3000-2369_4-75289424.html)) men det finns ju många
andra program för att läsa pst-filer.
Med  pst-läsaren kan man nu läsa personens chattkonversationer.

P  is the author of this solution article.

https://s3-eu-central-1.amazonaws.com/euc-cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/77014324718/original/XoAVNhGezizMC3-IUib4ikQzyR7fz0nfig.png?1604501702
https://download.cnet.com/Kernel-PST-Viewer/3000-2369_4-75289424.html
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Resume an old conversation in
Teams
Microsoft Teams

In Teams, you can find and resume a previous conversation. No matter how many times you've
spoken to that person, it's all in one place.

Find an old message
All your old messages are saved, and you can search for them (and people, chats, and files)
using the command box at the top of your screen. Click the conversation you want to resume.

To search for an attachment, look in the Files tab above your search results. You can click
Filter  to narrow your results.
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View saved messages
To view your saved messages, click your profile picture at the top of the app, then select
Saved.

A subscription to
make the most of
your time

Try one month free
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Dator Mobil

Microsoft Teams / Chatt / Sök efter meddelanden med mer i Teams

Sök efter meddelanden med mer i
Teams
Microsoft Teams

Du har några Sök-och filtrerings alternativ som hjälper dig att hitta meddelanden, personer,
filer och annan information som delas i Teams.

Starta valfri sökning från kommando rutan högst upp i appen. När du skriver ett ord eller ett
namn börjar teamen att göra förslag. Klicka antingen på ett av de föreslagna objekten, eller
tryck på RETUR för att få en fullständig lista över resultat.

Du kommer till en Sök sida med en lista till vänster i appen. Markera ett av objekten för att få
en fullständig vy av objektet.

Sök efter din nuvarande plats med Ctrl + F
Använd CTRL + f (cmd + f på MacOS) för att söka efter meddelanden inom en viss chatt eller
kanal i Teams.

1. Välj det område du vill söka i, till exempel den chatt som du använde med din chef eller
den allmänna kanalen i ett team

2. Skriv CTRL + F följt av sökorden och tryck sedan på RETUR. Alla Sök resultat visas i den
chatten eller kanal konversationen.
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3. Välj något av de tillgängliga resultaten så bläddras de upp till platsen för det specifika
meddelandet.

Söka efter 1:1-eller gruppchatt
Skriv personens namn i kommandorutan högst upp i appen. Namnen och gruppchattar visas.
Välj deras namn för att gå till din personliga chatt eller Välj en gruppchatt för att fortsätta där
du slutade.

Sök efter gruppchatt via chattens namn (om det finns en) eller Sök efter namnet på chatt-
deltagarna. 

Sök efter team och kanaler
Sök efter ett team eller en kanal med dess namn i kommando rutan. Klicka på det föreslagna
alternativet i listan för att gå direkt till teamet eller kanalen. 

Söka efter meddelanden
Börja skriva ett nyckelord i kommando rutan högst upp i appen och tryck på RETUR. Du ser
en lista över resultat som innehåller nyckelordet.



Filtrera resultat
När du har angett Sök villkoren i kommando rutan använder du flikarna meddelanden,
personeroch filer ovanför dina resultat för att förfina sökningen. En andra nivå med filter visas
efter att du har gjort det första valet och gör att du får mer detaljerade resultat.

Om du till exempel väljer meddelandenkan du filtrera efter vem meddelandet kommer ifrån,
där meddelandet är och mycket mer. 



Använda Sök modifierare 
Om du vill ha bättre Sök resultat i meddelanden kan du använda det som kallas nyckelordets
frågespråk. Nedan är de modifieringar som grupper har stöd för. Påminnelse: det finns inte
något mellanrum mellan kolon och sökord.

Från: personens namn

I: kanal-eller gruppchatt

Ämne: nyckelord från ett kanal meddelande med en ämnesrad

Skickat: datum

Söktips från proffs



Använd en asterisk * för att få resultat för ord med matchande prefix. Skriv de första
bokstäverna i ett ord följt av en asterisk. Skriv till exempel "serv *" i kommando rutan högst
upp i appen så får du resultat för alla ord som börjar med dessa fyra bokstäver (Server,
tjänst osv.).

Använd citat tecken om du vill söka efter en exakt matchning på ett ord eller en fras.
Exempel: "årlig budget".

Kommando rutan högst upp i appen har också stöd för vissa stavnings korrigeringar och
smek namn matchningar för personsökning.

Obs!: Mer information om hur du använder språk för nyckelords frågor finns i
dokumentationen för utvecklare på Keyword (Keyword Query Language)

Filtrera ditt aktivitetsflöde
I aktivitetsfeeds väljer du filter  för att skriva ett nyckelord. Välj fler alternativ för  om
du vill visa vissa typer av meddelanden, till exempel olästa meddelanden, @mentions, svar och
gilla. 

Om du bara vill visa din aktivitet väljer du feed högst upp och väljer min aktivitet.

Hitta dina sparade meddelanden
Om du vill spara ett meddelande väljer du fler alternativ  > spara detta meddelande  .

Om du vill visa en lista över dina sparade meddelanden väljer du din profilbild högst upp i
appen och väljer sedan Sparad. Eller Använd kommandot genväg /Saved i kommando rutan
högst upp i appen.

https://docs.microsoft.com/en-us/sharepoint/dev/general-development/keyword-query-language-kql-syntax-reference#date-or-time-values-for-properties


Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra
felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om
informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Ett prenumeration
för att få ut mesta
möjliga av din tid

https://support.office.com/en-us/article/4a351520-33f4-42ab-a5ee-5fc0ab88b263
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Kammarrätten	i	Göteborg	

Överklagande	2020-12-21	
Beslut:	 Nämnden	för	Service	i	Kungsbacka	kommuns	beslut	den	18	december	2020,	dnr	SE	

2020-00336.		

Klagande:		 @outlook.com	

Min	begäran		

1. Jag	begär	att	kammarrätten	förklarar	att	de	efterfrågade	handlingarna	är	allmänna
handlingar	hos	Nämnden	för	Service.

Grunder	för	min	begäran	

1. Av	nämndens	beslut	framgår	att	Nämnden	för	Service	anser	att	de	efterfrågade	loggarna
finns	som	handlingar,	varför	det	i	den	kommande	framframställningen	får	anses	klarlagt	att
det	finns	en	handling	enligt	kraven	i	2	kap.	3	§	TF.	Frågan	gäller	alltså	om	loggarna	som
nämnden	anser	är	kommunstyrelsens	loggar	är	allmänna	handlingar	hos	nämnden	enligt	2
kap.	4	§	TF	och	nu	frågan	om	nämnden	enbart	har	tillgång	till	handlingen	som	ett	led	i	en
teknisk	bearbetning	eller	lagring.

2. Nämnden	framhåller	i	sitt	beslut	att	nämnden	endast	fungerar	som	en	tjänsteleverarande
nämnd	och	att	nämnden	därför	endast	arbetar	på	uppdrag	av	de	andra	nämnderna	inom
Kungsbacka	kommun.	Av	nämndens	reglemente	framgår	att	de	bl.a.	ska	tillhanda	hålla
tjänsten	IT,	drift	och	support	samt	telesupport.	Det	nuvarande	uppdraget	har	fullmäktige	så
sent	som	den	6	oktober	2020	antagit1.

3. Kommunfullmäktige	äger	rätten	att	beslut	om	kommunens	inre	organisation,	och	har	valt	att
inrätta	en	särskild	nämnd	(egen	myndighet)	som	ansvarar	för	de	uppgifter	som	framgår	av
reglementet,	varav	uppdraget	IT,	drift	och	support,	samt	telefonsupport	är	uppgifter	som
nämnden	är	ansvarig	för.	Varje	nämnd	är	enligt	fast	rättspraxis	att	se	som	en	egen	myndighet
som	huvudregel	i	den	kommunala	förvaltningen.

4. En	tjänsteperson	inom	kommunledningskontoret	har	i	en	mejlkonversation	den	11	december
2020,	angivit	att	det	är	nämnden	för	Service	som	är	ansvarig	för	systemloggar	och	dylika
handlingar	och	att	detta	ligger	i	uppdraget	att	leverara	kommungemensammatjänster	till
kommunens	övriga	nämnder,	se	bilaga	1.

5. Nämnden	för	Service	har	den	19	mars	2020,	senast	beslutat	om	en	dokumenthanteringsplan
innehållande	gallringsföreskrifter,	jfr.	10	§	arkivlagen,	där	det	framgår	att	nämnden	anser	att
den	i	vart	fall	skapar	allmänna	handlingar	i	processen	meddelandehantering	och

1	KF:s	antagna	reglemente	för	Nämnden	för	Service,	se	bilaga	2	till	kommunens	avslagsbeslut.	



kommunikation,	centralt	på	server,	se	processnummer	2.2.3.2,	s.	3-4	av	52,	bilaga	22.	Av	
samma	gallringsbeslut	finns	rätten	för	nämnden	att	gallra	e-postloggar	upptagna.		
	

6. Detta	sammantaget	innebär	att	Nämnden	för	Service	har	möjlighet	att	komma	åt	handlingen,	
och	utifrån	nämndens	reglemente	är	det	deras	ansvar	att	erbjuda	tjänster	inom	IT	och	drift	
där	de	efterfrågade	handlingarna	på	motsvarande	sätt	som	e-epost	logg	är	uppgifter	som	
nämnden	kan	utfärda	gallringsföreskrifter	om,	vilket	förutsätter	att	handlingen	är	en	allmän	
handling	hos	nämnden.		

Tillämpbarheten	av	2	kap	13	§	första	stycket	TF	

7. Högsta	förvaltningsdomstolen	har	i	HFD	2018	ref.	48	uttalat	att	för	att	rekvisiten	i	2	kap.	13	§	
första	stycket	TF	ska	vara	uppfyllda	krävs	det	att	handlingen	förvaras	hos	en	myndighet	
”endast”	som	ett	led	i	teknisk	bearbetning	eller	teknisk	lagring	för	annans	räkning.	Det	bör	
därvid	krävas	att	myndigheten	såväl	administrativt	som	tekniskt	har	begränsat	den	egna	
personalens	tillgång	till	uppgifterna	så	att	dessa	inte	är	tillgängliga	i	läsbart	skick.	
Myndighetens	personal	ska	enbart	kunna	ta	del	av	den	drifts-	och	säkerhetsrelaterade	
informationen	(jfr	RÅ	1994	ref.	64	och	HFD	2011	ref.	52	samt	prop.	2016/17:198	s.	14).	
	

8. I	Sigurd	Heumans	kommentar	till	2	kap.	13	§	första	stycket	TF	skriver	han	följande:		
I	HFD	2018	ref.	48	ansågs	att	handlingar	i	ett	elektroniskt	verksamhetssystem	inte	skulle	
anses	förvarade	hos	en	myndighet	endast	som	ett	led	i	en	teknisk	bearbetning	eller	lagring	
för	annans	räkning,	eftersom	det	saknats	administrativa	och	tekniska	begränsningar	för	
myndigheten	att	ta	del	av	uppgifterna	i	läsbart	skick.	Kammarrätten	i	Göteborgs	dom	2019-
09-13,	mål	nr	1199-19,	rörde	bl.a.	frågan	huruvida	handlingar	hos	Nämnden	för	Intraservice	i	
Göteborgs	kommun	kunde	anses	förvarade	hos	nämnden	endast	som	led	i	en	teknisk	
bearbetning	eller	teknisk	lagring	för	annans	räkning	(i	detta	fall	stadens	förvaltningar	etc.).	
Kammarrätten	fann	med	hänvisning	till	HFD	2018	ref.	48	att	så	inte	var	fallet.	Motsvarande	
fråga	prövades	i	Kammarrätten	i	Stockholms	dom	2020-05-07,	mål	nr	1296-20,	där	utgången	
blev	densamma.	
	

9. I	målet	avseende	Nämnden	för	Intraservice,	1199-19,	skriver	kammarrätten	att	[…Vad	som	
uttalats	i	HFD	2018	ref.	48	är	nämndens	befattning	med	uppgifterna	därmed	inte	endast	
fråga	om	teknisk	bearbetning	eller	lagring	i	den	mening	som	avses	i	2	kap.	13	§	första	stycket	
TF.	Den	omständigheten	att	nämnden	inte	gör	detta	på	eget	initiativ	utan	på	uppdrag	
av	andra	nämnder,	bolag	eller	stiftelser	medför	ingen	annan	bedömning.	Nämnden	har	
därför	inte	haft	rätt	att	avslå	NN:s	begäran	med	stöd	av	att	undantaget	i	2	kap.	13	§	första	
stycket	TF…]		
	

10. Av	nämndens	dokumenthanteringsplan	framgår	att	nämnden	har	tillgång	till	de	uppgifter	
som	finns	i	de	efterfrågade	handlingarna,	då	de	anser	att	de	har	möjlighet	att	besluta	om	
gallringsföreskifter	för	liknande	explicit	angivna	gallringsföreskrifter	i	
dokumenthanteringsplanen.	Av	nämndens	reglemente	framgår	att	nämnden	ska	erbjuda	IT-

																																																													
2	Nämnden	för	Services,	Dokumenthanteringsplan	Service	2020-03-19,	bilaga	2,	överlämnad	till	klagande	
genom	kommunstyrelsens	registator,	se	bilaga	1.		



tjänster	och	drift,	vilket	tillsammans	med	uppbyggnaden	av	Office365	systemet	innebär	att	
det	är	servicenämnden,	som	på	uppdrag	av	kommunstyrelsen	tar	fram	loggarna,	men	kan	
även	ta	fram	loggar	för	den	egna	användingen.	Det	finns	inte	någon	separation	mellan	
informationen	varför	det	enligt	HFD	2018	ref	48	inte	finns	de	organisatoriska	och	tekniska	
skyddsåtgärderna	som	krävs	för	att	regeln	i	2	kap.	13	§	TF	blir	tillämpligt.		
	

11. Av	kammarrättsavgörandena	1199-19	och	1296-20	framgår	att	vem	som	äger	uppgifterna	
inte	har	någon	påverkan	utan	det	är	bestämmelserna	i	2	kap.	TF	som	ska	tillämpas.	I	detta	
fallet	är	inte	handlingarna	avgränsade	på	ett	sådant	sätt	som	krävs	och	inte	heller	är	
databasen	separerad	på	ett	sådant	sätt	att	Nämnden	enbart	har	det	för	teknisk	bearbetning	
och	lagring	(jfr	Kammarrätten	i	Jönköpings	dom	den	5	mars	2020,	i	mål	nr	3610-19	och	
förhållandet	mellan	en	kundmyndighet	och	tjänsteutförandemyndighet	se	även	
kammarrätten	i	Göteborgs	dom	den	21	januari	2019	i	mål	nr	4362-18).		
	

12. Frågan	om	ägandeförhållandet	över	informationen	i	handlingen	ska	således	inte	beaktas	vid	
bedömningen	enligt	2	kap.	13	§	första	stycket	TF.	Av	redovisningen	ovan	talar	övervägande	
skäl	för	att	Nämnden	har	åtkomst	till	de	loggar	som	skapas	i	hela	Office	miljön	inom	
Kungsbacka	kommun	–	se	nämndens	beslut	om	gallring	av	process	Hantera	serverdrift	och	
backup,	2.2.3.2	som	hänvisar	till	Office	365	och	centrala	serverar.	Detta	sammantaget	
innebär	att	nämnden	kommer	åt	uppgifterna	för	egna	ändamål,	och	utifrån	det	är	de	aktuella	
loggarna	allmänna	handlingar	hos	nämnden	enligt	HFD	2018	ref.	48	samt	ovan	redovisad	
rättspraxis.		
	

13. Om	nämnden	anför	att	de	inte	har	möjlighet	bör	kammarrätten	förelägga	dem	att	närmare	
än	ett	generellt	påstående	redovisa	närmare	varför	det	inte	gå	och	inte	enbart	skriva	att	det	
inte	finns	skäl	att	ifrågasätta	nämndens	påstående	(se	t.ex.	HFD	2020	not.	16,	HFD	2018	ref.	
48	och	kammarrättens	mål	1199-19).	För	att	bryta	presumtionen	åläggs	jag	som	sökande	ett	
mycket	långtgående	krav	att	inhämta	bevis	och	det	finns	allt	fler	fall	där	myndigheterna	
försöker	göra	det	svårt	för	journalister	och	enskilda	att	få	ut	handlingar3.	Jag	anser	att	det	
ovan	bör	innebär	att	presumtionen	bryts	för	det	fall	kommunen	anför	något	i	stil	med	att	det	
inte	är	möjligt	för	dem.		
	
Sammanfattning	
	

14. Nämnden	för	Service	har	tillgång	till	loggarna	och	det	finns	inget	antagit	något	gallringsbeslut	
för	chattloggen	i	sin	dokumenthanteringsplan.	Liknande	loggar	såsom	E-post	logg	framgår	
det	av	samma	dokumenthanteringsplan	att	nämnden	gallrar	och	att	meddelandehantering	
och	kommunikation	sker	centralt	på	server,	som	enligt	nämndens	bedömning	är	allmänna	
handlingar	hos	dem.	Detta	innebär	att	nämnden	för	de	efterfrågade	handlingarna	kan	
komma	åt	dem	och	att	uppgifterna	inte	har	avgränsats	på	ett	sådant	sätt	som	krävs	enligt	
HFD	2018	ref.	48.	Frågan	om	vem	som	ska	pröva	utlämnandet4	eller	vem	som	äger	

																																																													
3	Se	tex	följande	JO-anmälan,	https://www.jo.se/sv/Om-JO/Press1/Presskatalog/JO-utreder-hanteringen-av-
framstallningar-om-utlamnande-av-uppgifter-som-ror-covid-19/	
4	Se	Högsta	förvaltningsdomstolens	referat	R78	2:5	och	RÅ	2006	ref.	2	samt	JO:s	beslut	kring	hanteringen	av	en	
begäran	om	allmän	handling,	JO	2015/16	s.	628	.		



informationen	kan	inte	begränsa	rätten	att	ta	del	av	allmänna	handlingar,	se	mål	1199-19	
och	1296-20.	Sammantaget	är	omständigheterna	sådana	att	kravet	i	2	kap.	13	§	första	
stycket	inte	är	uppfyllt,	och	handlingen	ska	därför	anses	vara	en	allmän	handling	hos	
Nämnden	för	Service.	

Övrigt		

15. Nämnden	har	bilagt	beslutet	från	kommunstyrelsen	från	den	11	december	2020,	dnr	KS	
2020-01130	förkännedom	avser	jag	att	även	överklaga	det	beslutet.	Jag	åberopar	i	
kammarrätten	även	de	argument	som	jag	anför	i	det	målet,	även	i	detta	målet.		
	



Sv: Avslagsbeslut

Kommun <kommun@kungsbacka.se>
Fre 2020-12-11 14:48
Till:  @outlook.com>

1 bifogade filer (756 kB)
Dokumenthanteringsplan Service 2020-03-19.pdf;

Hej,

I Kungsbacka kommun är det nämnden för Service som ansvarar för systemloggar och
dylika handlingar (i nämndens uppdrag ingår att leverera kommungemensamma tjänster
avseende bland annat IT, drift och support). Bifogar Services gällande
dokumenthanteringsplan.

Hälsningar
Kristian Egstedt 
Registrator
______________________
Kungsbacka kommun
Kommunledningskontoret
0300-83 43 19
kristian.egstedt@kungsbacka.se
www.kungsbacka.se
www.facebook.com/kungsbackakommun
Värna om miljön! Behöver du skriva ut det här meddelandet?

Från: @outlook.com>
Skickat: den 11 december 2020 09:38
Till: Kommun <kommun@kungsbacka.se>
Ämne: Sv: Avslagsbeslut

Hej, 

Önskar få ut de gallringsbeslut som kommunstyrelsen eller arkivmyndigheten har
beslutat om för loggar i sin dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen. 

 

Från: Kommun <kommun@kungsbacka.se>
Skickat: den 11 december 2020 08:29

Ämne: Avslagsbeslut

Hej,

Med detta mail bifogas det skriftliga avslagsbeslutet angående nedanstående begäran.

Hälsningar
Kristian Egstedt 
Registrator
______________________
Kungsbacka kommun
Kommunledningskontoret
0300-83 43 19

Firefox https://outlook.live.com/mail/0/inbox/id/AQQkADAwATMwM...

1 av 4 2020-12-20 21:45



kristian.egstedt@kungsbacka.se
www.kungsbacka.se
www.facebook.com/kungsbackakommun
Värna om miljön! Behöver du skriva ut det här meddelandet?

Från: 
Skickat: den 9 december 2020 12:13
Till: Kommun <kommun@kungsbacka.se>
Ämne: Re: Fördelat ärende från Kungsbacka direkt [2020KC115262]

Hej,

Jag önskar få ett överklagat beslut och att vid myndighetens prövning att det i beslutet
motiveras särskilt, varför högsta förvaltningsdomstolens dom i RÅ 1998 ref 44 om loggar inte
är tillämpliga på de efterfrågade loggarna.

Vidare anger ni inte i detta besked om ni prövat dels att få ut dem med stöd av 2 kap. 6 §
andra stycket TF eller för den delen i 2 kap 10 § andra stycket TF.

Mvh

Hämta Outlook för iOS

Från: Kommun <kommun@kungsbacka.se>
Skickat: Wednesday, December 9, 2020 11:25:09 AM
Till:
Ämne: Sv: Fördelat ärende från Kungsbacka direkt [2020KC115262]
Hej,
Din begäran har inkommit till kommunledningskontoret.
Den typ av loggar som anges i begäran är inte allmänna handlingar och ska därför inte
lämnas ut. Sådana loggar utgör underlag till bland annat närvarolista och beslutsyrkanden,
som går att ta del av via det upprättade protokollet från sammanträdet. Loggarna i sig har
inte expedierats eller på annat sätt upprättats.
Om du önskar få ett formellt avslagsbeslut som kan överklagas vill vi att du meddelar detta.
Hälsningar
Kristian Egstedt
Registrator
______________________
Kungsbacka kommun
Kommunledningskontoret
0300-83 43 19
kristian.egstedt@kungsbacka.se
www.kungsbacka.se
www.facebook.com/kungsbackakommun
Värna om miljön! Behöver du skriva ut det här meddelandet?
Från: info@kungsbacka.se <info@kungsbacka.se>
Skickat: den 7 december 2020 08:48
Till: Kommun <kommun@kungsbacka.se>
Ämne: Fördelat ärende från Kungsbacka direkt [2020KC115262]

Hej!
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Här kommer ett meddelande som inkommit via Kungsbacka direkt. Om det finns
tillhörande handlingar är de bifogade i detta mail.

Meddelandenummer: 2020KC115262
Reg.datum: 2020-12-04 22:37:34

Innehåll
Begäran om allmänna handlingar, kommunstyrelsen

Hej,

Önskar få ut de loggar som kommunen har/för vid ett teamsmöte. Särskilt vill jag
få ut loggar på när ledamöterna har anslutit till mötet, samt när någon loggats
ut/blivit utslängd.

Mötet som avses är Kommunstyrelsens i Kungsbacka kommun digitala
sammanträde, 2020-11-24,

Jag vill också ta del av möteskonversation som har förts i chattfunktionen under
mötet.

Med vänlig hälsning

Kundens namn:
Kundens adress:
Kundens telefonnummer:

@outlook.com

Fastighetsbeteckning: :

Var vänlig svara kunden och hantera frågan eller handlingen enligt förvaltningens
rutin för diarieföring. Kungsbacka direkt överlämnar och stänger härmed
meddelandet.

Med vänlig hälsning
Camilla Gerdgren

Samhällsvägledare

Kungsbacka direkt – kommunens kundcenter
Telefon: 0300-83 40 00
info@kungsbacka.se
www.kungsbacka.se/
www.facebook.com/kungsbackakommun
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www.linkedin.com/company/kungsbacka-kommun/

Från: Bosse Ragnelid <bosse.ragnelid@outlook.com>
Skickat: den 4 december 2020 22:37
Till: info@kungsbacka.se <info@kungsbacka.se>
Ämne: Begäran om allmänna handlingar, kommunstyrelsen

Hej,

Önskar få ut de loggar som kommunen har/för vid ett teamsmöte. Särskilt vill jag
få ut loggar på när ledamöterna har anslutit till mötet, samt när någon loggats
ut/blivit utslängd.

Mötet som avses är Kommunstyrelsens i Kungsbacka kommun digitala
sammanträde, 2020-11-24,

Jag vill också ta del av möteskonversation som har förts i chattfunktionen under
mötet.

Med vänlig hälsning

Bosse
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Kungsbacka kommun • 0300-83 40 00 • info@kungsbacka.se • kungsbacka.se 

 

 
Dokumenthanteringsplan 
Service 
Beslutad av nämnden för Service 2020-03-19 

 

Detta är den beslutade dokumenthanteringsplanen för Service. Enligt Kungsbacka kommuns riktlinjer för 

arkivvård och informationsförvaltning ska varje myndighet upprätta en dokumenthanteringsplan som antas 

av myndigheten. Ändringar ska samrådas med arkivmyndigheten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Sida 2 av 52 

  

Dokumenthanteringsplan 

Innehåll 

GE VERKSAMHETSSTÖD ..................................................................................................................................... 1 

Informationsförvaltning - Se kommungemensam dokumenthanteringsplan för stödprocesser .................. 1 

Systemförvaltning och Arkitektur .................................................................................................................. 1 

Ledning ...................................................................................................................................................... 1 

Leda-Styra-Organisera........................................................................................................................... 1 

Hantera systemförvaltning ........................................................................................................................ 2 

Administrera systemförvaltning - Se kommungemensam dokumenthanteringsplan för stödprocesser 2 

Driva systemarkitektur .......................................................................................................................... 2 

Systemförvaltning - Se kommungemensam dokumenthanteringsplan för stödprocesser ....................... 2 

IT-plattform och drift ................................................................................................................................. 2 

Leda-Styra-Organisera - Se kommungemensam dokumenthanteringsplan för stödprocesser ............... 2 

Hantera fel ............................................................................................................................................. 2 

Hantera serverdrift och backup .............................................................................................................. 3 

Hantera licenser ..................................................................................................................................... 4 

HR/Personal - Se kommungemensam dokumenthanteringsplan för stödprocesser ..................................... 5 

Ekonomi - Se kommungemensam dokumenthanteringsplan för stödprocesser ........................................... 6 

Inköp .............................................................................................................................................................. 7 

Inköp .......................................................................................................................................................... 7 

Hantera upphandling.............................................................................................................................. 7 

Hantera direktupphandling .................................................................................................................. 12 

Avropa och göra direktinköp ............................................................................................................... 12 

Lokalförsörjning och fastighetsförvaltning .................................................................................................. 13 

Ledning .................................................................................................................................................... 13 

Leda-Styra-Organisera......................................................................................................................... 13 

Anskaffning .............................................................................................................................................. 18 

Leda-Styra-Organisera - Se kommungemensam dokumenthanteringsplan för stödprocesser ............. 18 

Bygga lokal eller fastighet ................................................................................................................... 18 

Inhyra lokal eller fastighet ................................................................................................................... 22 

Förvaltning ............................................................................................................................................... 22 

Leda-Styra-Organisera - Se kommungemensam dokumenthanteringsplan för stödprocesser ............. 22 

Underhålla lokal eller fastighet ............................................................................................................ 22 

Lokalvårda ........................................................................................................................................... 29 

Uthyrning ................................................................................................................................................. 30 

Hyra ut lokal eller fastighet ................................................................................................................. 30 

Kris och säkerhet ......................................................................................................................................... 31 

Kris och säkerhetsarbete ......................................................................................................................... 31 



  Sida 3 av 52 

  

Dokumenthanteringsplan 

Bedriva systematiskt brandskyddsarbete ............................................................................................. 31 

Hantera skalskydd ............................................................................................................................... 32 

Information och marknadsföring - Se kommungemensam dokumenthanteringsplan för stödprocesser .. 33 

Förvaltningsstöd .......................................................................................................................................... 34 

Kontorsstöd ............................................................................................................................................. 34 

Leda-Styra-Organisera - Se kommungemensam dokumenthanteringsplan för stödprocesser ............. 34 

Svara för kundtjänst ............................................................................................................................. 34 

Måltidsstöd .......................................................................................................................................... 37 

Fordon och transporter ........................................................................................................................... 40 

Kommungemensam fordonshantering ................................................................................................. 40 

NÄRINGSLIV, ARBETE OCH INTEGRATION ....................................................................................................... 41 

Bostadsförsörjning ....................................................................................................................................... 41 

Förmedla bostäder .................................................................................................................................. 41 

Förmedla bostäder ............................................................................................................................... 41 

SÄRSKILDA SAMHÄLLSINSATSER ..................................................................................................................... 42 

Konsumentstöd och rådgivning ................................................................................................................... 42 

Ge konsumentstöd och rådgivning .......................................................................................................... 42 

Bistå med konsumentrådgivning ......................................................................................................... 42 

Bistå med ekonomisk rådgivning och skuldsanering .......................................................................... 44 

Bistå med personliga ombud ............................................................................................................... 47 

Bistå med energi- och klimatrådgivning.............................................................................................. 48 

 

 



                                                Sida 1 av 52 

  

Dokumenthanteringsplan 

Verksamhetstyp: GE VERKSAMHETSSTÖD 

Verksamhetsområde: Informationsförvaltning - Se kommungemensam dokumenthanteringsplan för stödprocesser 

Verksamhetsområde: Systemförvaltning och Arkitektur 

Processgrupp: Ledning 

Process: Leda-Styra-Organisera 

Processnummer: 2.2.0.1 

Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 

Administrera konton 

och behörigheter 

 

Användarkonto i 

användardatabas  

Active Directory  Digitalt Se anm. Automatisk gallring 3 månader efter 

avslutad anställning, förutsatt att 

uppgifterna inte har betydelse för tolkning 

av händelseloggar i anslutna system som 

ska bevaras under längre tid. 

Behörighetsgrupper  Active Directory Digitalt Vid 

inaktualitet 

 

VPN-konton 

(inloggning utifrån) 

Active Directory Digitalt Vid 

inaktualitet 

 

Loggar över 

lösenordsbyte i AD-

katalogen 

Active Directory Digitalt Se anm. Lösenordsbytet är tvingat och sker var 180:e 

dag. Loggning av senaste lösenordsbytet 

sparas.   

 

Automatisk gallring 3 månader efter 

avslutad anställning. 

Loggar över in- och 

utloggning i AD 

Active Directory Digitalt Volymstyrd 

gallring 

 

Profilinformation, 

Remote Desktop 

I aktuell server Digitalt Vid 

inaktualitet 
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Processgrupp: Hantera systemförvaltning 

Process: Administrera systemförvaltning - Se kommungemensam dokumenthanteringsplan för stödprocesser 

Process: Driva systemarkitektur 

Processnummer: 2.2.1.3 

Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 

 Avtal med leverantörer 

 

Ciceron Papper/ 

Digitalt 

Bevaras  

Processgrupp: Systemförvaltning - Se kommungemensam dokumenthanteringsplan för stödprocesser 

Processgrupp: IT-plattform och drift 

Process: Leda-Styra-Organisera - Se kommungemensam dokumenthanteringsplan för stödprocesser 

Process: Hantera fel 

Processnummer: 2.2.3.1 

Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 

Ta emot ärende Inkomna ärenden 

rörande frågor, 

felanmälan eller 

förändring 

Artvise Digitalt 14 månader  

Hantera incident 

 

Incidentrapporter 

 

SharePoint Digitalt Vid 

inaktualitet 
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Process: Hantera serverdrift och backup 

Processnummer: 2.2.3.2 

Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 

Hantera drift av  

IT-infrastruktur 

Loggar kopplade till 

den gemensamma 

infrastrukturen 

Digitalt Centers 

egna system och 

servrar 

Digitalt Volymstyrd 

gallring 

 

Elektroniska spår  

och loggar (lokalt 

på användarens 

dator) 

Temporary Internet 

Files 

C: 

 

Digitalt Volymstyrd 

gallring 

Kopior av webbsidor som lagras i syfte att 

åstadkomma snabbare åtkomst. 

Cookies/Formulärdata 

/Lösenord  

C: 

 

Digitalt Se anm. Avser filer som webbplatser sparar lokalt på 

datorn för att spara personliga inställningar. 

 

Volymstyrd gallring, eller manuellt av 

användaren. 

Session Cookie  C: 

 

Digitalt Se anm. Avser tillfälliga elektroniska spår som 

sparas för att underlätta internetanvändning 

eller kommunikation. 

 

Gallras automatiskt i samband med att 

applikationen, webbsidan eller webbläsaren 

stängs ner. 

Windowslogg C: 

 

Digitalt Volymstyrd 

gallring 

Avser operativsystemets händelseloggar 

som sparas lokalt på datorn.  

Elektroniska spår 

och loggar  

(centralt på servrar) 

Webbhistorik  Digitalt Centers 

egna system och 

servrar 

 

Digitalt Volymstyrd 

gallring 

Avser elektroniska spår som visar vilka 

webbsidor som har besökts. 

Nätverksinfo - logg, 

personuppgifter 

Digitalt Centers 

egna system och 

servrar 

Digitalt Se anm. Gallras efter högst 60 dagar. 
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Meddelande-

hantering och 

kommunikation 

(centralt på servrar) 

E-post, som lagts i 

Outlooks papperskorg 

Office 365 

 

Digitalt Se anm. Automatisk gallring sker efter 104 dagar. 

Forcerad manuell gallring kan genomföras 

när som helst av användaren.  

E-postlogg 

 

Office 365 

 

Digitalt 60 dagar  

Virus- och 

spammeddelanden i  

e-post 

Office 365 

 

Digitalt 14 dagar  

Telefoni och 

röstmeddelanden 

(centralt på servrar) 

Förteckning över 

inkomna/utgående 

samtal 

IP-Only  Digitalt Vid 

inaktualitet 

  

Process: Hantera licenser 

Processnummer: 2.2.3.3 

Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 

 Licenser för 

programvaror 

I respektive system Digitalt Uppdateras 

löpande 
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Verksamhetsområde: Ekonomi - Se kommungemensam dokumenthanteringsplan för stödprocesser 
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Verksamhetsområde: Inköp 

Processgrupp: Inköp 

Process: Hantera upphandling  

Processnummer: 2.5.1.1 

Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 

Förbereda och 

initiera 

upphandlingsärende 

Upphandlingsuppdrag 

/behovsspecifikation 

Tendsign Digitalt Bevaras  

Inköpsgrundande 

handling t.ex. 

anskaffningsbeslut, 

investeringsbeslut  

Ciceron Digitalt Bevaras I de fall särskilt beslut från nämnd tas, 

diarieförs detta och expedieras till Service 

Inköp, Upphandling. 

 

I andra fall avgör volymerna om 

upphandling ska genomföras. Detta blir då 

endast en beställning till Inköp, 

Upphandling. 

Analysrapport  

 

Tendsign Digitalt Bevaras  

Annonsering och 

upphandlings-

dokument 

Request for Information 

 

Tendsign Digitalt Bevaras  

Förhandsannonsering  

 

Tendsign Digitalt Bevaras  

Annonsunderlag i databas Tendsign 

 

Digitalt Bevaras  

Upphandlingsdokument  Tendsign Digitalt Bevaras Avser anbudsförfrågan, infordran, inbjudan, 

kravspecifikation, avtalsvillkor. 

Lista upphandlings-

dokumentshämtare  

Tendsign Digitalt Bevaras  

Under anbudstiden Frågor från anbudsgivare 

och svar under 

annonseringstiden  

Tendsign Digitalt Bevaras  

Informationsmeddelande Tendsign 

 

Digitalt Bevaras  
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Under anbudstiden, 

Specifikt för  

urvalsselektiv eller 

förhandlad 

upphandling 

 

Ansökningsinbjudan  

 

Tendsign Digitalt Bevaras  

Ansökningar om att få 

inkomma med anbud, 

valda  

Tendsign Digitalt Bevaras  

Ansökningar om att få 

inkomma med anbud, ej 

valda, för sent inkomna 

eller ej korrekt inlämnade  

Tendsign Digitalt Bevaras  

Meddelande till 

anbudsgivare, valda 

Tendsign Digitalt Bevaras  

Rapport över 

kvalificering av 

anbudsansökningar 

Tendsign Digitalt Bevaras  

Anbudspröva och 

utvärdera 

Anbudssammanställning  

 

Tendsign Digitalt Bevaras  

Anbud, kvalificerade  

 

Tendsign Digitalt Bevaras  

Anbud, ej kvalificerade 

eller ej korrekt inlämnade 

Tendsign Digitalt Bevaras  

Specifikationer som ingår 

i kvalificerade anbud 

Tendsign Digitalt Bevaras  

Specifikationer som ingår 

i ej kvalificerade anbud 

Tendsign Digitalt Bevaras  

Nej-tackbrev 

/avböjande från 

leverantörer att delta i 

upphandlingar  

Tendsign Digitalt Bevaras  

Anbudsöppnings- 

protokoll  

Tendsign Digitalt Bevaras  
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Anbudspröva och 

utvärdera forts. 

Begäran om och svar på 

förtydliganden 

/kompletteringar 

/förklaringar 

Tendsign Digitalt Bevaras  

Korrespondens med 

anbudsgivare  

Tendsign Digitalt Se anm. Korrespondens av betydelse bevaras. 

Korrespondens av ringa eller tillfällig 

betydelse gallras vid inaktualitet. 

Skatte- och 

registerkontroll av 

anbudsgivare  

Tendsign Digitalt Bevaras  

Kreditupplysning, 

kontroll av anbudsgivare  

Tendsign Digitalt Bevaras  

Referenstagningar och 

svar  

Tendsign Digitalt Bevaras  

Protokoll från 

förhandlingar med 

anbudsgivare 

Tendsign Digitalt Bevaras  

Dokument från 

intervjuer, prover, tester, 

muntlig presentation  

Tendsign Digitalt Bevaras  

Upphandlingsprotokoll 

Lottningsprotokoll 

Tendsign Digitalt Bevaras  

Begäran om förklaring av 

onormalt lågt anbud samt 

förklaring 

Tendsign Digitalt Bevaras  

Resultatrapport 

/utvärdering 

Tendsign Digitalt Bevaras  
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Besluta och teckna 

avtal 

Tilldelningsbeslut  

 

Tendsign Digitalt Bevaras Kvitto på utsänt tilldelningsbeslut, 

avbrytandebeslut registreras i 

upphandlingssystemets logg. 

Beslut om att avbryta 

upphandling  

Tendsign Digitalt Bevaras  

Efterannonsering - 

annons efter avslutad 

upphandling till 

EUT/TED 

Tendsign Digitalt Bevaras  

Avtal/kontrakt inklusive 

bilagor  

Tendsign Digitalt Bevaras  

Fullmakter 

 

Tendsign Digitalt Bevaras  

Överprövnings- och 

överklagandeärenden  

Ciceron Digitalt Bevaras För hantering av överklagan, se separat 

kommunövergripande process 1.4.4.1 

Teckna avtal 

 

Kontrakt Tendsign Digitalt Bevaras  

Efter upphandling 

(följa upp och 

förvalta avtal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistik 

Tillägg till eller ändring 

av avtal/kontrakt 

Tendsign Digitalt Bevaras  

Förändring av avtal enligt 

17 kap. LOU, motivering 

till förändring 

/tjänsteskrivelse 

Tendsign Digitalt Bevaras  

Annonsering av 

förändring av beslut 

enligt 17 kap. 16 § LOU 

Tendsign Digitalt Bevaras  

Prisändring, begäran och 

beslut  

Tendsign Digitalt Bevaras  

Överlåtelse av avtal - 

begäran, dokumentation 

grund för begäran, beslut  

Tendsign Digitalt Bevaras  

Mötesprotokoll 

 

Tendsign Digitalt Bevaras  
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Efter upphandling 

(följa upp och 

förvalta avtal) forts. 

Korrespondens med 

leverantör, ej av tillfällig 

eller ringa betydelse  

Tendsign Digitalt Bevaras  

Korrespondens med 

leverantör, av tillfällig 

eller ringa betydelse  

Tendsign Digitalt Bevaras  

Meddelande om vite till 

leverantör  

Tendsign Digitalt Bevaras  

Vitesfakturaunderlag 

 

Tendsign Digitalt Bevaras  

Anmodan om rättelse 

(inför hävning) 

Tendsign Digitalt Bevaras  

Hävning av avtal/kontrakt 

(hävningsmeddelande) 

Tendsign Digitalt Bevaras  

Överenskommelser om 

upphörande av 

avtal/förlikningar  

Tendsign Digitalt Bevaras  

Tvistemålshandlingar Ciceron Digitalt Bevaras För hantering av överklagan, se separat 

kommunövergripande process 1.4.4.1 
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Process: Hantera direktupphandling 

Processnummer: 2.5.1.2 

Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 

 Upphandlingsuppdrag/ 

behovsspecifikation 

Tendsign Digitalt Bevaras För hantering av dokumentationen i en 

direktupphandling där Inköp på Service ej 

är inblandad, se kommungemensam 

dokumenthanteringsplan för stödprocesser. 

Blankett för 

dokumentation 

Tendsign Digitalt Bevaras  

Inköpsgrundande 

handling tex 

anskaffningsbeslut, 

investeringsbeslut  

Tendsign Digitalt Bevaras  

Offerter 

 

Tendsign Digitalt Bevaras  

Rekvisition 

 

Proceedo Digitalt 7 år  

Avtal 

 

Tendsign Digitalt Bevaras  

Process: Avropa och göra direktinköp 

Processnummer: 2.5.1.3 

Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 

 Avrop på avtal Proceedo 

 

Digitalt 10 år  

  



                                                Sida 13 av 52 

  

Dokumenthanteringsplan 

Verksamhetsområde: Lokalförsörjning och fastighetsförvaltning 

Processgrupp: Ledning 

Process: Leda-Styra-Organisera 

Processnummer: 2.6.0.1 

Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 

Leda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarsfördelning 

 

SharePoint Digitalt Vid 

inaktualitet 

Samarbetsrum - Fastighet Ledningsgrupp 

Beslut 

 

SharePoint Digitalt Bevaras Samarbetsrum - Fastighet Ledningsgrupp 

Beslut tagna på 

ledningsgruppsmöten 

SharePoint Digitalt Bevaras Samarbetsrum - Fastighet Ledningsgrupp 

Beslutslogg 

 

SharePoint Digitalt Bevaras Samarbetsrum - Fastighet Ledningsgrupp 

Fullmakt 

 

SharePoint Digitalt Bevaras 

 

Samarbetsrum - Fastighet Ledningsgrupp 

Genomförandeplan 

 

SharePoint Digitalt Vid 

inaktualitet 

Samarbetsrum - Fastighet Ledningsgrupp 

Informationsmaterial 

 

SharePoint Digitalt Vid 

inaktualitet 

Samarbetsrum - Fastighet Ledningsgrupp 

Kallelse till 

ledningsgrupp 

SharePoint Digitalt Vid 

inaktualitet 

Samarbetsrum - Fastighet Ledningsgrupp 

Kommunikationsplan 

 

SharePoint Digitalt Vid 

inaktualitet 

Samarbetsrum - Fastighet Ledningsgrupp 

Kravdokument 

 

SharePoint Digitalt Vid 

inaktualitet 

Samarbetsrum - Fastighet Ledningsgrupp 

Kundenkät 

 

SharePoint Digitalt Vid 

inaktualitet 

Samarbetsrum - Fastighet Ledningsgrupp 

Kvalitetsdokumentation 

 

SharePoint Digitalt Bevaras 

 

Samarbetsrum - Fastighet Ledningsgrupp 

Lagar & förordningar 

 

SharePoint Digitalt Vid 

inaktualitet 

Samarbetsrum - Fastighet Ledningsgrupp 

Ledningsgruppens 

minnesanteckning 

SharePoint Digitalt Vid 

inaktualitet 

Samarbetsrum - Fastighet Ledningsgrupp 
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Leda forts. Måldokumentation 

 

SharePoint Digitalt Bevaras 

 

Samarbetsrum - Fastighet Ledningsgrupp 

Nyckeltal 

 

Stratsys/ 

SharePoint 

Digitalt Bevaras 

 

Samarbetsrum - Fastighet Ledningsgrupp.  

 

Nyckeltal sammanställs till redovisningar 

och rapporter i Stratsys och förvaras sedan i 

Sharepoint. 

Omvärldsbevakning 

 

SharePoint Digitalt Vid 

inaktualitet 

Samarbetsrum - Fastighet Ledningsgrupp 

Organisationsschema 

 

SharePoint Digitalt Vid 

inaktualitet 

Samarbetsrum - Fastighet Ledningsgrupp 

Plan för att utveckla 

verksamheten 

SharePoint Digitalt Vid 

inaktualitet 

Samarbetsrum - Fastighet Ledningsgrupp 

Policys, kopia 

 

SharePoint Digitalt Bevaras 

 

Samarbetsrum - Fastighet Ledningsgrupp 

Presentationer om 

verksamheten 

SharePoint Digitalt Vid 

inaktualitet 

Samarbetsrum - Fastighet Ledningsgrupp 

Kopia finns på Insidan 

Processdokumentation 

 

SharePoint Digitalt Vid 

inaktualitet 

Samarbetsrum - Fastighet Ledningsgrupp 

 

Kopia finns på Insidan. 

Statistik 

 

SharePoint Digitalt Bevaras 

 

Samarbetsrum - Fastighet Ledningsgrupp 

Strategier 

 

SharePoint Digitalt Vid 

inaktualitet 

Samarbetsrum - Fastighet Ledningsgrupp 

Tjänsteskrivelse till 

nämnden 

Ciceron Digitalt Bevaras Kopia finns i Samarbetsrum - 

Ledningsgrupp 

Uppdragsfördelningar 

 

SharePoint Digitalt Vid 

inaktualitet 

Samarbetsrum - Fastighet Ledningsgrupp 

Verksamhetsbeskrivning SharePoint Digitalt Bevaras 

 

Samarbetsrum - Fastighet Ledningsgrupp 

Verksamhetsuppföljning 

och statistik 

SharePoint Digitalt Bevaras 

 

Samarbetsrum - Fastighet Ledningsgrupp 
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Styra Minnesanteckningar 

verksamhetsmöten 

SharePoint Digitalt Vid 

inaktualitet 

Respektive enhets samarbetsrum 

Arbetsmiljöplan SharePoint Digitalt Vid 

inaktualitet 

Samarbetsrum - Fastighetdokumentation 

Ansökan om driftsbidrag 

 

SharePoint Digitalt Vid 

inaktualitet 

Samarbetsrum - Fastighetdokumentation 

Samarbetsrum - Administration 

Besked om driftsbidrag 

 

SharePoint Digitalt Bevaras Samarbetsrum - Administration 

Ansökan om 

investeringsmedel 

SharePoint Digitalt Vid 

inaktualitet 

Samarbetsrum - Administration 

Besked om 

investeringsmedel 

SharePoint Digitalt Bevaras Samarbetsrum - Administration 

Arbetsorder 

 

Xpand/ 

Artvise 

Digitalt Vid 

inaktualitet 

 

Bokslut SharePoint Digitalt Bevaras Samarbetsrum - Ekonomi 

Budget SharePoint Digitalt Bevaras Samarbetsrum - Ekonomi 

Budgetunderlag SharePoint Digitalt Bevaras Samarbetsrum - Ekonomi 

Ekonomisk redovisning 

 

SharePoint Digitalt Bevaras Samarbetsrum - Ekonomi 

Ekonomiska kalkyler 

 

SharePoint Digitalt Vid 

inaktualitet 

Samarbetsrum - Ekonomi 

Föreskrifter 

 

SharePoint Digitalt Vid 

inaktualitet 

Samarbetsrum - Respektive enhet 

Klagomål 

 

Ciceron 

 

Digitalt Vid 

inaktualitet 

 

Mötesdokumentation 

 

SharePoint Digitalt Vid 

inaktualitet 

Samarbetsrum - Respektive enhet 

Tillbudsdokumentation 

 

SharePoint Digitalt Vid 

inaktualitet 

Samarbetsrum - Respektive enhet 

Undersökningar 

(verksamhet) 

SharePoint Digitalt Bevaras 

 

Samarbetsrum - Respektive enhet 

Utredningar 

 

Antura/ 

SharePoint 

Digitalt Bevaras 
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Organisera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attestförteckning, kopia 

 

SharePoint Digitalt Vid 

inaktualitet 

Samarbetsrum - Ledningsgrupp 

Beredskapsrutin 

 

SharePoint Digitalt Vid 

inaktualitet 

Samarbetsrum - Beredskap 

Checklistor 

 

SharePoint Digitalt Vid 

inaktualitet 

Samarbetsrum - Respektive enhet 

Delegeringsförteckning, 

kopia 

SharePoint Digitalt Bevaras Samarbetsrum - Ledningsgrupp 

Egenkontroll 

 

SharePoint/ 

P:/ 

Pythagoras 

Digitalt Vid 

inaktualitet 

Samarbetsrum - Fastighetsdokumentation 

El-handböcker 

 

SharePoint Digitalt Vid 

inaktualitet 

Samarbetsrum - Elsäkerhet 

Energi- och driftstatistik 

 

SharePoint Digitalt Bevaras Samarbetsrum - Tekniskförvaltning och 

drift.  

Kopia finns ev. i Samarbetsrum - 

Fastighetsdokumentation 

Energiuppföljning 

 

SharePoint Digitalt Bevaras Samarbetsrum - Tekniskförvaltning och 

drift.  

Kopia finns ev. i Samarbetsrum - 

Fastighetsdokumentation 

E-post 

 

Outlook 

 

Digitalt Vid 

inaktualitet 

E-post som tillför information på ett objekt 

eller ärende sparas i respektive 

samarbetsrum. 

Fakturaunderlag 

 

Proceedo Digitalt Vid 

inaktualitet 

Kopia kan även finnas i SharePoint 

Samarbetsrum - Fastighetsdokumentation 

Fastighetsguiden 

 

SharePoint Digitalt Vid 

inaktualitet 

Samarbetsrum - Ledningsgrupp 

Fastighetsregister SharePoint Digitalt Vid 

inaktualitet 

Samarbetsrum - Administration 

Felanmälningar 

 

Artvise 

 

Digitalt 5 år  

Försäkringslistor 

 

SharePoint Digitalt Vid 

inaktualitet 

Samarbetsrum - Administration 
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Organisera forts. Förteckning 

 

SharePoint/ 

P:/ 

Pythagoras 

Digitalt Vid 

inaktualitet 

Samarbetsrum - Fastighetsdokumentation 

Förteckning av 

fastighetsbestånd 

Xpand/ 

SharePoint 

Digitalt Bevaras Samarbetsrum - Fastighetsdokumentation 

Information från 

leverantörer 

SharePoint Digitalt Vid 

inaktualitet 

Samarbetsrum - Respektive enhet 

Kalkyler 

 

SharePoint Digitalt Vid 

inaktualitet 

Samarbetsrum - Fastighetsdokumentation  

Kontaktuppgifter 

 

SharePoint/ 

Pythagoras 

Digitalt Vid 

inaktualitet 

Samarbetsrum - Fastighetsdokumentation 

Mallar 

 

SharePoint Digitalt Vid 

inaktualitet 

Samarbetsrum - Respektive enhet 

Utbildnings- 

dokumentation 

SharePoint Digitalt Vid 

inaktualitet 

Kopia finns i Samarbetsrum - 

Fastighetsförvaltning & Säkerhet. 

Finns även i HR-system 

Verksamhetsärenden 

 

Artvise 

 

Digitalt 5 år  
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Dokumenthanteringsplan 

Processgrupp: Anskaffning 

Process: Leda-Styra-Organisera - Se kommungemensam dokumenthanteringsplan för stödprocesser 

Process: Bygga lokal eller fastighet 

Processnummer: 2.6.1.1 

Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 

Förstudie Kostnadsbedömning Antura 

 

Digitalt Vid 

inaktualitet 

 

Förstudierapport 

 

Antura/ 

Ciceron 

Digitalt Bevaras 

 

 

Lokalförteckning/ 

Lokalprogram 

Antura  

 

Digitalt Vid 

inaktualitet 

 

Tidplan 

 

Antura  

 

Digitalt Vid 

inaktualitet  

 

Projektplan 

 

Antura/ 

Ciceron 

Digitalt Bevaras   

Skisser,  

planlösningar mm 

Antura  

 

Digitalt Vid 

inaktualitet  

 

Info SE eller verksamhets 

nämnd 

Antura  

 

Digitalt Vid 

inaktualitet  

 

Noteringar  

projektgrupp m.fl. 

Antura  

 

Digitalt Vid 

inaktualitet  

 

Projektbeställning 

 

Antura/ 

Ciceron 

Digitalt Bevaras 

 

 

Uppstartsblankett 

 

Antura Digitalt Vid 

inaktualitet 

 

Diverse utredningar 

 

Antura  

 

Digitalt Vid 

inaktualitet  

 

Offerter/Beställningar 

 

Antura  

 

Digitalt Vid 

inaktualitet  
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Dokumenthanteringsplan 

Projektera Kalkyl 

 

Antura  
 

Digitalt Vid 

inaktualitet  

 

Tidplan 

 

Antura  
 

Digitalt Vid 

inaktualitet  

 

FFU 

 

Antura  
 

Digitalt Vid 

inaktualitet  

 

Administrativa 

föreskrifter (AF) 

Antura  
 

Digitalt Vid 

inaktualitet  

 

Bygglovsansökan 

 

Antura  
 

Digitalt Vid 

inaktualitet  

 

Tillståndsansökan andra 

myndigheter 

Antura  
 

Digitalt Vid 

inaktualitet  

 

Projektplan 

 

Antura/ 

Ciceron 

Digitalt Bevaras 

 

 

Presentationsmaterial 

(Styrgrupp, nämnd, 

KSAU) 

Antura  
 

Digitalt Vid 

inaktualitet  

 

Protokoll 

projekteringsmöte 

Antura  
 

Digitalt Vid 

inaktualitet  

 

Noteringar  

projektgrupp m.fl. 

Antura  
 

Digitalt Vid 

inaktualitet 

 

Diverse utredningar  

 

Antura  
 

Digitalt Vid 

inaktualitet  

 

Slutkostnadsprognos 

 

Antura  
 

Digitalt Vid 

inaktualitet  
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Dokumenthanteringsplan 

Genomföra projekt Entreprenadkontrakt, 

kopia 

Antura  

 

Digitalt Vid 

inaktualitet  

Original finns hos Upphandling. 

Byggmötesprotokoll 

 

Antura  

 

Digitalt Vid 

inaktualitet  

 

Startmötesprotokoll 

 

Antura  

 

Digitalt Vid 

inaktualitet  

 

Tillståndsansökan andra 

myndigheter 

Antura  

 

Digitalt Vid 

inaktualitet  

 

Myndighetsbeslut Antura/ 

Ciceron/ 

Närarkiv 

Digitalt/ 

Papper 

Bevaras  Från ex. vis Bygg & Miljö, Teknik, 

Länsstyrelsen. 

Slutbesked 

 

Antura  

 

Digitalt 

 

Vid 

inaktualitet  

 

Slutsamråd 

 

Antura  

 

Digitalt 

 

Vid 

inaktualitet  

 

Avsluta och 

utvärdera 

Slutrapport Antura/ 

Ciceron 

Digitalt 

 

Bevaras 

 

 

Erfarenhetsåterföring Antura  

 

Digitalt 

 

Vid 

inaktualitet  
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Dokumenthanteringsplan 

Fastighets- 

förvaltning 

Anbud/Offert 

 

SharePoint Digitalt 

 

Bevaras 

 

Samarbetsrum - Fastighetsdokumentation 

Anbudsförfrågan 

 

SharePoint Digitalt 

 

Bevaras 

 

Samarbetsrum - Fastighetsdokumentation 

Anbudssammanställning 

 

SharePoint Digitalt 

 

Bevaras 

 

Samarbetsrum - Fastighetsdokumentation 

Anbudsunderlag 

 

SharePoint Digitalt 

 

Bevaras 

 

Samarbetsrum - Fastighetsdokumentation 

Förvaltningarnas  

Lokalplaner 

Ciceron/ 

Stratsys 

Digitalt 

 

Bevaras 

 

Kopia i Samarbetsrum - Lokalgruppen 

Icke antagna anbud 

 

SharePoint Digitalt 

 

Vid 

inaktualitet 

Samarbetsrum - Fastighetsdokumentation 

Lokalplan 

 

SharePoint Digitalt 

 

Bevaras 

 

Samarbetsrum - Lokalgruppen 

Slutbesiktningar 

  

SharePoint Digitalt 

 

Bevaras 

 

Samarbetsrum - Fastighetsdokumentation 

Slutbesked 

 

SharePoint Digitalt 

 

Bevaras 

 

Samarbetsrum - Fastighetsdokumentation 

Slutsamråd 

 

SharePoint Digitalt 

 

Bevaras 

 

Samarbetsrum - Fastighetsdokumentation 

Startbesked 

 

SharePoint/ 

Pythagoras 

Digitalt 

 

Bevaras 

 

Samarbetsrum - Fastighetsdokumentation 

Tidplan 

 

Antura/ 

SharePoint 

Digitalt 

 

Bevaras 

 

 

Upphandlingsunderlag 

 

SharePoint Digitalt 

 

Bevaras 

 

 

Överklagan om 

byggprojekt 

Ciceron Digitalt Bevaras För hantering av överklagan, se separat 

kommunövergripande process 1.4.4.1 
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Dokumenthanteringsplan 

Process: Inhyra lokal eller fastighet 

Processnummer: 2.6.1.2 

Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 

 Hyresförhandlingar 

 

SharePoint/ 

Närarkiv 

Digitalt/ 

Papper 

Bevaras 

 

Samarbetsrum - Administration 

Processgrupp: Förvaltning  

Process: Leda-Styra-Organisera - Se kommungemensam dokumenthanteringsplan för stödprocesser 

Process: Underhålla lokal eller fastighet 

Processnummer: 2.6.2.1 

Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 

Underhålla lokal 

eller fastighet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresslista 

/Kontaktuppgifter 

SharePoint/ 

P:/ 

Pythagoras 

Digitalt 

 

Vid 

inaktualitet 

Samarbetsrum - Fastighetsdokumentation 

Anläggarintyg 

 

SharePoint/ 

P:/ 

Pythagoras 

Digitalt 

 

Vid 

inaktualitet 

Samarbetsrum - Fastighetsdokumentation 

Apparatförteckning 

/Apparatlista 

/Materialförteckning 

SharePoint/ 

P:/ 

Pythagoras 

Digitalt 

 

Vid 

inaktualitet 

Samarbetsrum - Fastighetsdokumentation 

Batteriberäkning 

 

SharePoint Digitalt 

 

Vid 

inaktualitet 

Samarbetsrum - Fastighetsdokumentation 

Beräkningar 

 

SharePoint Digitalt 

 

Vid 

inaktualitet 

Samarbetsrum - Fastighetsdokumentation 

Besiktnings-

dokumentation 

 

SharePoint/ 

P:/ 

Pythagoras 

Digitalt 

 

Bevaras 

 

Samarbetsrum - Fastighetsdokumentation 

Besiktningsprotokoll 

 

Xpand/ 

SharePoint/ 

P:/ 

Pythagoras 

Digitalt 

 

Bevaras 

 

Avser system och komponenter i 

fastigheten. 

Samarbetsrum - Fastighetsdokumentation 

Beskrivning 

 

SharePoint Digitalt 

 

Vid 

inaktualitet 

Samarbetsrum - Fastighetsdokumentation 
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Dokumenthanteringsplan 

Underhålla lokal 

eller fastighet 

(forts.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beställning 

 

Proceedo 

 

Digitalt 

 

Vid 

inaktualitet 

 

Beställning av produkter, 

material, reservdelar 

Proceedo 

 

Digitalt 

 

Vid 

inaktualitet 

 

Bilder/Foton rörande 

fastighetsunderhåll 

SharePoint Digitalt 

 

Vid 

inaktualitet 

Samarbetsrum - Fastighetsdokumentation 

Byggvarudeklarationer 

 

SharePoint/ 

Sunda Hus/ 

Pythagoras 

Digitalt 

 

Vid 

inaktualitet 

Samarbetsrum - Fastighetsdokumentation 

CE-märkningar och 

dokumentation 

 

SharePoint/ 

Sunda Hus/ 

Pythagoras 

Digitalt 

 

Vid 

inaktualitet 

Samarbetsrum - Fastighetsdokumentation 

Dokumentation om 

centraler 

 

SharePoint/ 

P:/ 

Pythagoras 

Digitalt 

 

Vid 

inaktualitet 

Samarbetsrum - Fastighetsdokumentation 

Certifikat 

 

SharePoint/ 

P:/ 

Pythagoras 

Digitalt 

 

Vid 

inaktualitet 

Samarbetsrum - Fastighetsdokumentation 

Drift- och 

funktionsbeskrivning 

SharePoint/ 

P:/ 

Pythagoras 

Digitalt 

 

Vid 

inaktualitet 

Samarbetsrum - Fastighetsdokumentation 

Drift och underhålls-

dokumentation 

SharePoint/ 

P:/ 

Pythagoras 

Digitalt 

 

Vid 

inaktualitet 

Samarbetsrum - Fastighetsdokumentation 

Driftinstruktioner 

 

SharePoint/ 

P:/ 

Pythagoras 

Digitalt 

 

Vid 

inaktualitet 

Samarbetsrum - Fastighetsdokumentation 

Driftkort 

 

SharePoint/ 

P:/ 

Pythagoras 

Digitalt 

 

Vid 

inaktualitet 

Samarbetsrum - Fastighetsdokumentation 

Driftstrategi 

 

SharePoint Digitalt 

 

Vid 

inaktualitet 

Samarbetsrum - Ledningsgrupp 
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Dokumenthanteringsplan 

Underhålla lokal 

eller fastighet 

(forts.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energiberäkningsrapport 

 

SharePoint Digitalt 

 

Vid 

inaktualitet 

Samarbetsrum - Teknisk förvaltning och 

drift 

Samarbetsrum - Fastighetsdokumentation 

Energibesiktning 

 

SharePoint Digitalt 

 

Vid 

inaktualitet 

Samarbetsrum - Teknisk förvaltning och 

drift 

Samarbetsrum - Fastighetsdokumentation 

Energideklarationer 

 

SharePoint Digitalt 

 

Vid 

inaktualitet 

Samarbetsrum -Teknisk förvaltning och 

drift 

Samarbetsrum - Fastighetsdokumentation 

Energikartläggning 

 

SharePoint Digitalt 

 

Vid 

inaktualitet 

Samarbetsrum - Teknisk förvaltning och 

drift 

Samarbetsrum - Fastighetsdokumentation 

Entreprenadavtal 

 

SharePoint Digitalt 

 

Vid 

inaktualitet 

Samarbetsrum - Fastighetsdokumentation 

Externa fakturor 

 

Proceedo Digitalt 

 

Vid 

inaktualitet 

Kopia finns i SharePoint 

Samarbetsrum - Fastighetsdokumentation 

Fastighetsdeklarationer 

 

SharePoint Digitalt 

 

Bevaras 

 

Samarbetsrum - Fastighetsdokumentation 

Fastighetstaxering 

 

SharePoint Digitalt 

 

Bevaras 

 

Samarbetsrum - Fastighetsdokumentation 

Filmer rörande 

fastighetsunderhåll 

SharePoint Digitalt 

 

Vid 

inaktualitet 

Samarbetsrum - Fastighetsdokumentation 

Funktionsbeskrivning 

 

SharePoint/ 

P:/ 

Pythagoras 

Digitalt 

 

Vid 

inaktualitet 

Samarbetsrum - Fastighetsdokumentation 

Förbindelseschema 

 

SharePoint/ 

P:/ 

Pythagoras 

Digitalt 

 

Vid 

inaktualitet 

Samarbetsrum - Fastighetsdokumentation 

Förbrukningsstatistik 

 

SharePoint 

 

Digitalt 

 

Bevaras Samarbetsrum - Teknisk förvaltning och 

drift. 

Samarbetsrum - Fastighetsdokumentation 

Garantibesiktningar 

 

SharePoint/ 

P:/ 

Pythagoras 

Digitalt 

 

Vid 

inaktualitet 

Samarbetsrum - Fastighetsdokumentation 
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Dokumenthanteringsplan 

Underhålla lokal 

eller fastighet 

(forts.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garantier 

 

SharePoint/ 

P:/ 

Pythagoras 

Digitalt 

 

Vid 

inaktualitet 

Samarbetsrum - Fastighetsdokumentation 

Garantiåtagande 

 

SharePoint/ 

P:/ 

Pythagoras 

Digitalt 

 

Vid 

inaktualitet 

Samarbetsrum - Fastighetsdokumentation 

Geotekniska 

undersökningar 

SharePoint/ 

P:/ 

Pythagoras 

Digitalt 

 

Vid 

inaktualitet 

Samarbetsrum - Fastighetsdokumentation 

Installations-

dokumentation 

SharePoint/ 

P:/ 

Pythagoras 

Digitalt 

 

Vid 

inaktualitet 

Samarbetsrum - Fastighetsdokumentation 

Instruktioner 

 

SharePoint/ 

P:/ 

Pythagoras 

Digitalt 

 

Vid 

inaktualitet 

Samarbetsrum - Fastighetsdokumentation 

Intyg 

 

SharePoint Digitalt 

 

Vid 

inaktualitet 

Samarbetsrum - Fastighetsdokumentation 

Inventarieförteckning 

 

SharePoint Digitalt 

 

Vid 

inaktualitet 

Samarbetsrum - Fastighetsdokumentation 

Kontrolljournal 

 

Brandlarmsskåp 

på fastigheten 

Papper 

 

Vid 

inaktualitet 

 

Larmsändarprov 

 

SharePoint/ 

Pythagoras 

Digitalt 

 

Vid 

inaktualitet 

Samarbetsrum - Fastighetsdokumentation 

Ljudmätning 

 

SharePoint  Digitalt 

 

Bevaras 

 

Samarbetsrum - Fastighetsdokumentation 

Luftflödesprotokoll 

 

SharePoint/ 

P:/ 

Pythagoras 

Digitalt Vid 

inaktualitet 

Samarbetsrum - Fastighetsdokumentation 

Manualer 

 

SharePoint/ 

Pythagoras 

Digitalt 

 

Vid 

inaktualitet 

Samarbetsrum - Fastighetsdokumentation 

Samarbetsrum - Respektive enhet 

Materialförteckning 

 

SharePoint/ 

P:/ 

Pythagoras/ 

Sunda Hus 

Digitalt 

 

Vid 

inaktualitet 

Samarbetsrum - Fastighetsdokumentation 
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Dokumenthanteringsplan 

Underhålla lokal 

eller fastighet 

(forts.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modellfiler (CAD) 

 

P:  Digitalt 

 

Bevaras 

 

Avser senaste versionen av 

relationshandling. 

Mätningar 

 

SharePoint/ 

P:/ 

Pythagoras 

Digitalt 

 

Bevaras 

 

Samarbetsrum - Fastighetsdokumentation 

Nyckelkvittenser 

 

ILOQ/  

Pärm i nyckelskåp 

Digitalt/ 

Papper 

Vid 

inaktualitet 

 

Obligatorisk 

ventilationskontroll, 

protokoll 

SharePoint/ 

P:/ 

Pythagoras/ 

Xpand 

Digitalt 

 

Vid 

inaktualitet 

Samarbetsrum - Fastighetsdokumentation 

Offert/Anbud 

 

SharePoint 

 

Digitalt 

 

Bevaras 

 

Samarbetsrum - Fastighetsdokumentation 

Orientering av objektet 

 

SharePoint/ 

Pythagoras 

Digitalt 

 

Vid 

inaktualitet 

Samarbetsrum - Fastighetsdokumentation 

Orienteringsritningar 

 

SharePoint/ 

P:/ 

Pythagoras 

Digitalt 

 

Vid 

inaktualitet 

Samarbetsrum - Säkerhet (säkerhetsklassad) 

Produktblad 

 

SharePoint/ 

Pythagoras 

Digitalt 

 

Vid 

inaktualitet 

Samarbetsrum - Fastighetsdokumentation 

Projektdokumentation 

 

Antura/ 

SharePoint 

Digitalt 

 

Vid 

inaktualitet 

 

Projekteringsanvisningar 

 

Antura/ 

SharePoint 

 

Digitalt 

 

Bevaras 

 

 

Protokoll 

 

SharePoint/ 

P:   

Digitalt Bevaras 

 

Ex. injusteringsprotokoll. 

 

Protokoll från skyddsrond 

 

SharePoint 

 

Digitalt 

 

Bevaras 

 

Samarbetsrum - Fastighetsdokumentation 

Rapporter 

 

SharePoint 

 

Digitalt 

 

Bevaras 

 

Samarbetsrum - Respektive enhet 

Relationshandlingar 

 

SharePoint/ 

P:/ 

Pythagoras 

Digitalt 

 

Vid 

inaktualitet 

Samarbetsrum - Fastighetsdokumentation 
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Dokumenthanteringsplan 

Underhålla lokal 

eller fastighet 

(forts.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIO-/SIO-/MIO-kort 

 

I fastighetens 

styrsystem 

Digitalt 

 

Vid 

inaktualitet 

 

Ritningar, 

relationsritningar,  

plan-, fasad- och 

sektionsritningar 

Pythagoras/ 

P:  

Digitalt 

 

Bevaras 

 

Sista versionen, övriga kan gallras vid 

inaktualitet.  

 

Ritningsdefinitioner 

 

P:  

 

Digitalt 

 

Bevaras 

 

 

Ritningsförteckning 

 

P:  

 

Digitalt 

 

Bevaras 

 

 

Ritningskomplement 

 

P:  

 

Digitalt 

 

Bevaras 

 

 

Ritningsmodeller 

 

P:  

 

Digitalt 

 

Bevaras 

 

 

Rutinbeskrivningar 

 

SharePoint 

 

Digitalt 

 

Vid 

inaktualitet 

Samarbetsrum - Respektive enhet 

Rumsbeskrivning 

 

SharePoint/ 

P:/ 

Pythagoras 

Digitalt 

 

Vid 

inaktualitet 

Samarbetsrum - Fastighetsdokumentation 

Samordnat 

provningsprotokoll 

SharePoint/ 

P:/ 

Pythagoras 

Digitalt 

 

Vid 

inaktualitet 

Samarbetsrum - Fastighetsdokumentation 

Serviceprotokoll 

 

Xpand/ 

SharePoint/ 

P:  

 

Digitalt 

 

Bevaras 

 

Samarbetsrum - Fastighetsdokumentation 

Serviceritningar 

 

Pythagoras/ 

P:  

Digitalt 

 

Vid 

inaktualitet 

 

Service under garantitid 

 

SharePoint/ 

P:/ 

Pythagoras 

Digitalt 

 

Vid 

inaktualitet 

Samarbetsrum - Fastighetsdokumentation 

Servitut och 

ledningsrätter 

 

SharePoint 

 

Digitalt 

 

Bevaras Samarbetsrum - Fastighetsdokumentation 
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Dokumenthanteringsplan 

Underhålla lokal 

eller fastighet 

(forts.) 

Skötsel- och underhålls 

dokumentation 

SharePoint/ 

Pythagoras 

Digitalt 

 

Vid 

inaktualitet 

Samarbetsrum - Fastighetsdokumentation 

Skötselinstruktioner 

 

SharePoint/ 

Pythagoras 

Digitalt 

 

Vid 

inaktualitet 

Samarbetsrum - Fastighetsdokumentation 

SR/OR-ritningar 

 

SharePoint/ 

Pythagoras 

Digitalt 

 

Bevaras 

 

Samarbetsrum - Fastighetsdokumentation 

Säkerhetsdatablad 

 

SharePoint/ 

P:/ 

Pythagoras 

Digitalt 

 

Vid 

inaktualitet 

Samarbetsrum - Fastighetsdokumentation 

Säkerhetsföreskrifter 

 

SharePoint/ 

P:/ 

Pythagoras 

Digitalt 

 

Vid 

inaktualitet 

Samarbetsrum - Fastighetsdokumentation 

Tekniska beskrivningar 

 

SharePoint/ 

P:/ 

Pythagoras 

Digitalt 

 

Vid 

inaktualitet 

Samarbetsrum - Fastighetsdokumentation 

Tillsynprotokoll LSO och 

LBE 

Xpand/ 

SharePoint/ 

P:  

Digitalt 

 

Vid 

inaktualitet 

Samarbetsrum - Fastighetsdokumentation 

Underhållsplan 

 

Xpand/ 

SharePoint 

 

Digitalt 

 

Bevaras 

 

Samarbetsrum - Fastighetsförvaltning och 

säkerhet 

Undersökningar 

(Fastighetsrelaterat) 

SharePoint 

 

Digitalt 

 

Bevaras 

 

Samarbetsrum - Fastighetsdokumentation 

Översiktsplan 

 

SharePoint 

 

Digitalt 

 

Bevaras 

 

Samarbetsrum - Fastighetsdokumentation 

Överklagan om underhåll 

av fastighet 

Ciceron Digitalt Bevaras För hantering av överklagan, se separat 

kommunövergripande process 1.4.4.1 
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Dokumenthanteringsplan 

Process: Lokalvårda 

Processnummer: 2.6.2.2 

Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 

Leda-Styra-

Organisera 

Årsstatistik SharePoint Digitalt Bevaras  

Erbjuda och sälja 

lokalvårdstjänster 

Avtal om objekt  Pythagoras/ Pärm 

i närarkiv (1508A) 

Digitalt/ 

Papper 

Bevaras Avtalet skrivs utifrån överenskommelser 

med verksamheterna. 

Planera lokalvård 

 

Inventeringslista 

maskiner 

SharePoint Digitalt Se anm. Uppdateras löpande. 

Ritningar 

 

Pythagoras 

 

Digitalt Bevaras  

Städkalkyl 

 

Pythagoras 

 

Digitalt Bevaras  

Städmatris 

 

Pythagoras 

 

Digitalt Bevaras  

Utföra lokalvård 

 

Skötselanvisningar 

 

SharePoint Digitalt Se anm. Gallras vid förändring i anvisningarna.  

Kopia finns i Pythagoras. 

Städinstruktioner 

 

SharePoint Digitalt Se anm. Uppdateras löpande.  

Kopia finns i Pythagoras. 

Säkerhetsdatabas 

 

SharePoint Digitalt Se anm. Uppdateras löpande.  

Kopia finns i Pythagoras. 

Dagligt arbetsschema SharePoint Digitalt Se anm. 

 

Uppdateras löpande. 

Följa upp utförd 

lokalvård 

Besiktningsprotokoll 

 

Pythagoras 

 

Digitalt Se anm. Gallras i samband med att objektet har 

upphört. 
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Dokumenthanteringsplan 

Processgrupp: Uthyrning 

Process: Hyra ut lokal eller fastighet 

Processnummer: 2.6.4.1 

Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 

 Aviseringsunderlag från 

Xpand-externa hyror 

Xpand 

 

Digitalt 

 

2 år efter 

uppsägning 

 

Avtal 

 

Xpand/ 

SharePoint 

 

Digitalt 

 

Bevaras 

 

Samarbetsrum - Fastighetsdokumentation 

Brev till hyresgäster 

 

SharePoint/ 

Närarkiv 

Digitalt/ 

Papper 

 

2 år efter 

uppsägning 

Samarbetsrum - Administration  

Externa bostadsavtal 

 

Xpand/ 

SharePoint 

Digitalt 

 

2 år efter 

uppsägning 

Samarbetsrum - Fastighetsdokumentation 

Externa lokalavtal 

 

Xpand/ 

SharePoint 

Digitalt 

 

2 år efter 

uppsägning 

Samarbetsrum - Fastighetsdokumentation 

Externa lokalhyresavtal 

 

Xpand/ 

SharePoint 

Digitalt 

 

2 år efter 

uppsägning 

Samarbetsrum - Fastighetsdokumentation 

Hyreskontrakt 

 

Xpand/ 

SharePoint 

Digitalt Bevaras 

 

Samarbetsrum - Fastighetsdokumentation 

Interna bostadsavtal 

 

Xpand 

 

Digitalt 

 

2 år efter 

uppsägning 

 

Interna fakturor 

 

Raindance 

 

Digitalt 

 

2 år efter 

uppsägning 

 

Interna lokalhyresavtal 

  

Xpand 

 

Digitalt 

 

2 år efter 

uppsägning 

 

Korrespondens in- och 

utgående från hyresgäster 

SharePoint 

 

Digitalt 

 

2 år efter 

uppsägning 

Samarbetsrum - Administration 

Tilldelningsbeslut 

till föreningar 

SharePoint Digitalt 

 

Bevaras 

 

Samarbetsrum - Administration 

Varningsbrev 

 

SharePoint Digitalt 

 

2 år efter 

uppsägning 

Samarbetsrum - Administration 
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Verksamhetsområde: Kris och säkerhet 

Processgrupp: Kris och säkerhetsarbete 

Process: Bedriva systematiskt brandskyddsarbete 

Processnummer: 2.8.2.2 

Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 

 Tillstånd rörande 

brandfarliga varor, 

kameraövervakning 

SharePoint 

 

Digitalt Bevaras 

 

Samarbetsrum - Säkerhet 

Brandkontroller 

 

Brandkontroll.nu/ 

SharePoint 

Digitalt Bevaras 

 

Samarbetsrum - Fastighetsdokumentation 

Brandlarmsavtal 

 

SharePoint 

 

Digitalt 

 

Vid 

inaktualitet 

Samarbetsrum - Fastighetsdokumentation 

Brandlarmsrevision 

 

Xpand/ 

P:/ 

SharePoint 

Digitalt 

 

Bevaras 

 

Samarbetsrum - Fastighetsdokumentation 

Brandskydds-

dokumentation 

SharePoint/ 

P:/ 

Pythagoras 

Digitalt 

 

Bevaras 

 

Samarbetsrum - Fastighetsdokumentation 

Brandskydds-

organisation 

Brandkontroll.nu/ 

SharePoint 

Digitalt 

 

Vid 

inaktualitet 

Samarbetsrum - Fastighetsdokumentation 

Brandskyddsritningar 

 

SharePoint/ 

P:/ 

Pythagoras 

Digitalt 

 

Vid 

inaktualitet 

Samarbetsrum - Fastighetsdokumentation 

Brandtekniskt utlåtande 

 

SharePoint 

 

Digitalt 

 

Vid 

inaktualitet 

Samarbetsrum - Fastighetsdokumentation 

Scheman (brandlarm) 

 

Pythagoras/ 

P:  

Digitalt 

 

Vid 

inaktualitet 

 

Utrymningsplaner 

 

Pythagoras/ 

P:  

Digitalt 

 

Vid 

inaktualitet 

 

Utrymningsrutiner 

 

SharePoint 

 

Digitalt 

 

Bevaras 

 

Samarbetsrum - Fastighetsdokumentation 
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Process: Hantera skalskydd 

Processnummer: 2.8.2.3 

Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 

 Batteriberäkning för 

passersystem eller 

inbrottslarm 

SharePoint Digitalt 

 

Vid 

inaktualitet 

Samarbetsrum - Säkerhet 

Behörighetsbeskrivning, 

tidsfunktion 

passersystem 

SharePoint Digitalt 

 

Vid 

inaktualitet 
Samarbetsrum - Säkerhet 

Kameraövervakning, 

filmer 

Lokal server Digitalt 

 

30 dagar Bevismaterial sparas längre om behov finns. 

Logg från passersystem Aptus/ 

ARX 

Digitalt 

 

100 dagar  

Låsschema 
 

Pythagoras/ 

SharePoint 
 

Digitalt 

 

Vid 

inaktualitet 
Samarbetsrum - Fastighetsdokumentation 

Samarbetsrum - Säkerhet 

Inbrotts- och 

passagesystem 

SharePoint 

 

Digitalt 

 

Vid 

inaktualitet 

Samarbetsrum - Säkerhet 

Polisanmälningar -

bekräftelse från polisen 

Närarkiv Fastighet/ 

Ciceron 

Papper/ 

Digitalt 

Bevaras 

 

Kopia finns i Artvise. 

Polisrapporter 

 

Närarkiv Fastighet/ 

Ciceron 

Papper/ 

Digitalt 

Bevaras 

 

Kopia finns i Artvise. 

 

Avser polisrapporter rörande skadegörelse 

på kommunens fastigheter.  

Programmeringsschema 

passersystem 

SharePoint 

 

Digital 

 

Vid 

inaktualitet 

Samarbetsrum - Säkerhet 
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Verksamhetsområde: Information och marknadsföring - Se kommungemensam dokumenthanteringsplan för stödprocesser 
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Verksamhetsområde: Förvaltningsstöd 

Processgrupp: Kontorsstöd 

Process: Leda-Styra-Organisera - Se kommungemensam dokumenthanteringsplan för stödprocesser 

Process: Svara för kundtjänst 

Processnummer: 2.10.1.1 

Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 

Tillgodose extern 

kundservice 

Sammanställd statistik 

över antal samtal och 

svarstider 

SharePoint 

 

Digitalt Bevaras 

 

Överenskomna nyckeltal från statistiken 

rapporteras även i Stratsys. 

Inkomna frågor av 

allmän karaktär 

Artvise Digitalt 2 år Avser enkla frågor av allmän karaktär. 

Dessa frågor besvaras direkt av Kungsbacka 

Direkt och skickas inte vidare till någon 

förvaltning. 

Inkomna frågor/ärenden 

av betydelsefull 

karaktär 

 

Artvise 

 

Digitalt Se anm. Inkommande frågor/ärenden av mer 

betydelsefull karaktär skickas vidare till 

berörd förvaltning, som i sin tur hanterar 

ärendet enligt sina egna anvisningar. 

 

Sekretessbelagda uppgifter gallras direkt 

efter att de har vidarebefordrats till berörd 

instans. Övriga uppgifter gallras efter 2 år. 

Anmälan/utredning om 

faderskap 

Närarkiv Papper Se anm. Överlämnas till Individ & Familjeomsorg 

efter att handläggning hos Kungsbacka 

Direkt har avslutats. 
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Tillgodose intern 

support 

Användar- eller 

supportfrågor  

Artvise Digitalt 14 mån Avser enkla frågor som inte skickas vidare 

till någon annan instans, utan som hanteras 

direkt av Service Direkt. 

Verksamhetsfrågor 

 

Artvise 

 

Digitalt Se anm. Verksamhetsfrågor skickas vidare till berörd 

instans, som därmed blir informationsägare 

av ärendet. 

Ärenden rörande 

behörigheter till 

IT-system  

Artvise 

 

Digitalt Se anm. Avser ansökan om användarkonto, ansökan 

om förändring av pågående anställning, 

eller ansökan om avslut på anställningen.  

 

Grundärendet finns kvar hos Service Direkt 

och gallras efter 14 månader. Delar av 

ärendet skickas till berörda instanser för 

åtgärd som därmed hanterar gallringsfrågan 

enligt sitt eget regelverk. 

Nyckelkvittenser SharePoint 

 

Digitalt Gallras när 

nyckeln har 

återlämnats 

 

Tillhandahålla  

ID-brickor till 

anställda 

Beställningsunderlag 

för SITHS-kort 

Närarkiv 

 

Papper Se anm. 

 

Gallras efter avslutad anställning. 

 

Internrevision  

SITHS-kort 

Ciceron/ 

Närarkiv 

Digitalt/ 

Papper 

Bevaras  

Lista över medarbetare 

med ID-brickor 

G: Digitalt Se anm. Gallras 1 månad efter avslutad anställning. 

Foton på medarbetare 

till ID-brickor 

G: Digitalt Gallras direkt Foton tas genom systemet Pascard. 
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Producera video Uppdragsbeställning 

 

Artvise Digitalt 2 år  

Statistik på 

beställningar 

SharePoint Digitalt Bevaras  

Avtal med förvaltningar SharePoint 

 

Digitalt Bevaras  

Produkter Överlämnas till 

beställaren 

Digitalt Bevaras  
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Process: Måltidsstöd 

Processnummer: 2.10.1.8 

Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 

Leda-Styra-

Organisera 

Objektspecifika data  Pythagoras/ 

SharePoint 

Digitalt Uppdateras 

löpande 

Information om verksamhetens tillgångar. Ex. 

förteckning över utrustning, antal 

serveringsportioner. 

 

Distributionslistor finns på respektive enhet. 

Distributionslistor Pythagoras/ 

SharePoint 

Digitalt Vid 

inaktualitet 

 

Sälja och 

marknadsföra 

måltidstjänster 

Kalkylmall beställning 

 

Pythagoras/ 

SharePoint 

Digitalt 10 år Avser tilläggsbeställningar på måltidstjänster.  

 

Underlagen går till ekonomi för fakturering. 

Planera produktion 

 

Matsedlar, menyer 

 

Mashie 

 

Digitalt 6 mån Gallras efter att terminen är slut. 

Recept 

 

Mashie 

 

Digitalt Uppdateras 

löpande 

 

Beställningslistor 

 

Mashie Digitalt 6 mån  

Bedriva livsmedels-

anläggning 

Ansökan om 

livsmedelsanläggning, 

godkännande samt 

beslut om 

riskklassificering 

Ciceron Digitalt 

/Papper 

Bevaras  

Inspektionsrapporter  Ciceron Digitalt 

/Papper 

Bevaras  
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Behandla 

ansökningar om 

kost 

Specialkostansökan 

 

Skyddad databas Digitalt Vid avslutad 

skolgång 

Ansökan om specialkost sker via ett 

formulär på kommunens hemsida, och 

resulterar i en produktionsrapport som går 

till tillagningsköken, samt en 

serveringsrapport som går till 

serveringsköken. 

Medicinskt underlag för 

specialkost 

Skyddad databas 

 

Digitalt Vid avslutad 

skolgång 

Bifogas i vissa fall i specialkostansökan. 

Produktionsrapport SQL-databas 

 

Digitalt Uppdateras 

löpande 

 

Serveringsrapport SQL-databas 

 

Digitalt Uppdateras 

löpande 

 

Veckobeställning eller 

dagbeställning på 

hemtjänstmåltider 

Outlook Digitalt/ 

Papper 

Se anm. Gallras efter att måltiderna har levererats. 

Uppgifter om antal fylls sedan in i 

måltidsstatistik. 

Producera måltider 

 

Riktlinjer 

livsmedelsinköp 

SharePoint 

 

Digitalt Uppdateras 

löpande 

 

Introduktionsprogram 

 

SharePoint Digitalt Uppdateras 

löpande 

Publiceras på Kungsbacka.se. 

Dokumentation för 

egenkontroll 

Pärm i respektive 

kök 

Papper 1 år efter 

utförd kontroll 

 

  



                                                Sida 39 av 52 

  

Dokumenthanteringsplan 

Leverera och 

servera måltider 

 

Serveringstillstånd  Ciceron/ 

Hos respektive 

restaurangchef 

Digitalt 

/Papper 

Bevaras Papperskopian förvaras i pärm hos 

respektive restaurangchef, samt diarieförs i 

Ciceron där den finns digitalt. 

Anmälan om utsedda 

serveringsansvariga 

personer 

Ciceron/  

Hos respektive 

restaurangchef 

Digitalt 

/Papper 

Se anm. Skickas till Miljö & Hälsoskydd. Gallras 

när personalen har slutat. 

 

Papperskopian förvaras i pärm hos 

respektive restaurangchef, samt diarieförs i 

Ciceron där den finns digitalt. 

Förteckning över 

serveringsansvarig 

personal 

Ciceron/  

Hos respektive 

restaurangchef 

Digitalt 

/Papper 

Bevaras Skickas från Miljö & Hälsoskydd efter att 

de har mottagit anmälan. 

 

Papperskopian förvaras i pärm hos 

respektive restaurangchef, samt diarieförs i 

Ciceron där den finns digitalt. 

Restaurangrapport, 

serveringstillstånd 

Ciceron/ 

Hos respektive 

restaurangchef 

Digitalt 

/Papper 

Bevaras Rapporteras till Miljö & Hälsa årligen. 

 

Papperskopian förvaras i pärm hos 

respektive restaurangchef, samt diarieförs i 

Ciceron där den finns digitalt. 

Följa upp måltider 

 

Måltidsstatistik 

 

Accessdatabas Digitalt Uppdateras 

löpande 

 

Övriga handlingar Besiktnings- och 

serviceprotokoll av 

utrustning 

Hos respektive 

mottagnings- och 

tillagningskök 

Papper Se anm. Gallras efter att utrustningen har tagits ur 

bruk. 

Utrustningsförteckning 

 

SharePoint Digitalt Uppdateras 

löpande 

 

Kemteknisk 

information 

 

SharePoint/  

Hos respektive 

objekt 

Digitalt 

/Papper 

Gallras vid 

förändring i 

anvisningarna 

Består av produktblad, rutiner, 

säkerhetsdatablad. 

Prover, friskintyg, 

egenkontroll 

Hos respektive 

enhetschef 

Papper 1 år  
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Processgrupp: Fordon och transporter 

Process: Kommungemensam fordonshantering 

Processnummer: 2.10.2.1 

Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 

 Översikt/register över 

kommunens innehav av 

fordon 

KomMa Digitalt Se anm. Uppdateras löpande.  

 

Till fordon går att koppla uppgifter som  

t.ex. alkolåskalibrering, service, besiktning, 

skador, mätarställning och om fordonet är 

sålt. 

Polisrapporter KomMa Digitalt Bevaras 

 

Avser skadegörelse på fordon. 

Besiktningsprotokoll 

över 

fordonsbesiktningar 

KomMa Digitalt Vid inaktualitet Papperskopia gallras efter inskanning till 

systemet. 

Skadeanmälningar 

 

KomMa Digitalt Vid inaktualitet  

Registreringsbevis, 

ägda fordon 

KomMa 

/Pärm i närarkiv 

Digitalt 

/Papper 

Gallras efter 

försäljning av 

fordonet 

Original finns i pappersform. 
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Verksamhetstyp: NÄRINGSLIV, ARBETE OCH INTEGRATION 

Verksamhetsområde: Bostadsförsörjning  

Processgrupp: Förmedla bostäder 

Process: Förmedla bostäder 

Processnummer: 3.3.1.1 

Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 

 Självregistrerande 

uppgifter i 

intresseanmälan 

Vitec Marknad 

 

Digitalt Se anm. Gallras 10 år efter att registrerads betalning 

har skett.  

 

Om betalning ej har skett alls, gallras 

uppgifterna efter 30 dagar. 

Beskedsunderlag 

 

Pärm i närarkiv 

 

Papper Vid inaktualitet  

Statistik över antal 

sökande och antal 

lediga bostäder 

SharePoint 

 

Digitalt Bevaras 

 

 

Statistik över bostads- 

och tomtansökningar 

SharePoint 

 

Digitalt Bevaras 
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Verksamhetstyp: SÄRSKILDA SAMHÄLLSINSATSER 

Verksamhetsområde: Konsumentstöd och rådgivning 

Processgrupp: Ge konsumentstöd och rådgivning 

Process: Bistå med konsumentrådgivning 

Processnummer: 9.2.1.1 

Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 

Leda - Styra -

Organisera 

Verksamhetsberättelser, 

årsberättelser 

SharePoint Digitalt Bevaras  

Årsstatistik 

 

SharePoint Digitalt Bevaras  

Anmälan till 

tillsynsmyndighet 

Artvise Digitalt 2 år  

Avtal med andra 

kommuner 

Ciceron Digitalt 

/Papper 

Bevaras  

Ansökan om stöd eller 

bidrag från myndigheter 

Ciceron Digitalt 

/Papper 

Bevaras  

Hantera  

kontakt med 

kommuninvånare 

Reklamationsärenden, 

enskilda konsumenter 

Artvise 

/Närarkiv 

Digitalt 

/Papper 

2 år efter att 

ärendet har 

avslutats 

Korrespondens eller fullmakter som hör till 

ärendet och inkommer i pappersform 

förvaras i närarkiv. 

Ärenden rörande 

förebyggande arbete 

Artvise Digitalt 

 

2 år efter att 

ärendet har 

avslutats 
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Dokumentation 

om den egna 

verksamheten 

Marknadsundersökningar 

 

SharePoint Digitalt Bevaras  

Utställningsdokumentation 

 

SharePoint Digitalt Bevaras  

Egenproducerade 

trycksaker,  

video- och ljudband 

SharePoint 

/Närarkiv 

Digitalt

/Papper 

Bevaras  
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Process: Bistå med ekonomisk rådgivning och skuldsanering 

Processnummer: 9.2.1.2 

Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 

Leda-Styra-

Organisera 

Verksamhetsberättelser 

 

SharePoint Digitalt Bevaras  

Verksamhetsplan 

 

SharePoint Digitalt Bevaras  

Statistikunderlag /statistik 

som sammanställts till 

årsstatistik eller redovisats 

på annat sätt 

SharePoint Digitalt Bevaras  

Årsstatistik 

 

SharePoint Digitalt Bevaras  

Månadsstatistik Stratsys 

 

Digitalt Vid inaktualitet Utvalda nyckeltal förs in från 

verksamhetssystem i Stratsys. 

  



                                                Sida 45 av 52 

  

Dokumenthanteringsplan 

Ärenden rörande 

ekonomisk 

rådgivning 

Ärendeblad 

 

Boss + Digitalt 5 år efter 

avslutat 

ärende 

 

Minnesanteckningar 

 

Boss + Digitalt 5 år efter 

avslutat 

ärende 

 

Uppgifter om inkomster, 

tillgångar och utgifter 

Boss + Digitalt 5 år efter 

avslutat 

ärende 

 

Skuldöversikter Boss + Digitalt 5 år efter 

avslutat 

ärende 

 

Budgetkalkyl Boss + Digitalt 5 år efter 

avslutat 

ärende 

 

Underlag till långivare Boss + Digitalt 5 år efter 

avslutat 

ärende 

 

Förslag till 

överenskommelse med 

fordringsägare 

Boss +/ 

Personliga dossiéer 

i närarkiv 

Digitalt 

/Papper 

5 år efter 

avslutat 

ärende 

 

Fullmakt 

 

Personliga dossiéer  

i närarkiv  

Papper Se anm. Gallras efter 1 år, eller efter att ärendet har 

avslutats. 

Skuldunderlag, räkningar Personliga dossiéer  

i närarkiv  

Papper Se anm. Underlag för att utreda skuldunderlaget 

återlämnas till sökanden efter att ärendet är 

färdigställt. 
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Ärenden rörande 

skuldsanering, 

prövade enligt 

skuldsaneringslagen 

Ärendeblad Boss + Digitalt 5 år efter 

avslutat 

ärende 

 

Ansökan om 

skuldsanering 

Boss + Digitalt 5 år efter 

avslutat 

ärende 

 

Minnesanteckningar Boss + Digitalt 5 år efter 

avslutat 

ärende 

 

Uppgifter om inkomster, 

tillgångar och utgifter 

Boss + Digitalt 5 år efter 

avslutat 

ärende 

 

Skuldöversikter Boss + Digitalt 5 år efter 

avslutat 

ärende 

 

Beslut från 

Kronofogdemyndigheten 

och domstolar 

Personliga dossiéer 

i närarkiv 

Papper 5 år efter 

avslutat 

ärende 

 

Fullmakt 

 

Personliga dossiéer  

i närarkiv  

Papper Se anm. Gallras efter 1 år, eller efter att ärendet har 

avslutats. 

Skuldunderlag, räkningar Personliga dossiéer  

i närarkiv  

Papper Se anm. Underlag för att utreda skuldunderlaget 

återlämnas till sökanden efter att ärendet är 

färdigställt. 
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Dokumenthanteringsplan 

Process: Bistå med personliga ombud 

Processnummer: 9.2.1.3 

Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 

 Dokumentation i 

individärenden 

Personliga dossiéer  

i närarkiv 

Papper Gallras 3 

månader efter 

att ärendet har 

avslutats 

T.ex. korrespondens, personliga dokument 

och andra upprättade anteckningar i ärendet. 

 Årsstatistik SharePoint 

 

Digitalt Bevaras  
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Process: Bistå med energi- och klimatrådgivning 

Processnummer: 9.2.1.4 

Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 

Leda-Styra-

Organisera 

Verksamhetsberättelse 

och plan 

Ciceron Digitalt Bevaras  

Avtal med andra 

kommuner 

Ciceron 

/Närarkiv  

Digitalt 

/Papper 

Bevaras  

Förfrågningar från 

allmänheten 

Artvise Digitalt 2 år  

Hantera kontakter 

med 

Energimyndigheten 

Ansökan om statsbidrag  Ciceron Digitalt Bevaras Ansökan görs via Energimyndighetens e-

tjänst. 

Beslut om stadsbidrag Ciceron Digitalt Bevaras 

 

 

Ekonomisk redovisning 

av förbrukade medel  

Ciceron Digitalt Bevaras  

Årsrapport Ciceron 

 

Digitalt Se anm.  

 Information från 

energimyndigheten 

Artvise Digitalt Vid 

inaktualitet 
 

  



 

 

Kungsbacka kommun • 0300-83 40 00 • info@kungsbacka.se • kungsbacka.se 

 

 

Placera denna ruta sist i dokumentet: 

 

Beslutad av: Nämnden för Service, 2020-03-19 § 24 

Gäller från: 2020-03-19 

Ansvarig förvaltning: Förvaltningen för Service 

Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, info@kungsbacka.se 

Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka 

kungsbacka.se 
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Begäran att ta del av allmän handling 

DELEGERINGSBESLUT 

Datum 

2020-12-18 
Diarienummer 

SE 2020-00336 
u 

Kungsbacka 

Beslut fattat enligt Nämnden för Service delegeringsförteckning NSE 2020-02-20 §17, 
punkt 3.1.2. 

Nämnden för Service avslår begäran om utlämnande av loggar från kommunstyrelsens sammanträde 
med ledamöter närvarande på distans genom kommunikationsplattfo1men Office Teams den 24 
november 2020. 

Begäran 

 har den 11 och 14 december 2020 hos förvaltningen för Service begärt att få ta del av 
loggar från kommunstyrelsens digitala sammanträde den 24 november 2020. Begäran avser att ta del 
av kommunikation samt loggar som visar när ledamöterna har anslutit till mötet samt när de har lämnat 
mötet. 

Bedömning och skäl för beslut 

Rättslig reglering 

En handling är enligt 2 kap 3 § TF en framställning i skrift eller bild samt en upptagning som endast 
med tekniska hjälpmedel kan läsas eller avlyssnas eller uppfattas på annat sätt. En handling är allmän 
om den förvaras hos en myndighet och enligt 2 kap 9 och 10 § § TF är att anse som inkommen till eller 
upprättad hos en myndighet. 

Enligt 2 kap 13 § TF är en handling som förvaras hos en myndighet endast som ett led i en teknisk 
bearbetning eller teknisk lagring för någon annans räkning inte att anse som allmän handling hos den 
myndigheten. 

Har en myndighet bara till uppgift att tekniskt bearbeta eller lagra en upptagning för automatiserad 
behandling för någon annan myndighet, anses upptagningen inte vara en allmän handling hos den 
myndigheten. 

Skäl för beslutet 

De efterfrågade loggarna tillhör kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen avslog den 11 december 2020 
begäran från om utlämnande av loggar från kommunstyrelsens sammanträde den 24 
november 2020, bilaga 1. Den nu aktuella begäran avser samma loggar. 

1 (3) 
Förvaltningen för Service 

Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

www.kungsbacka.se 
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KLAGANDE 

 
 
MOTPART 
Kungsbacka kommun 
 
ÖVERKLAGAT BESLUT 
Kommunstyrelsens i Kungsbacka kommun digitala sammanträde 
2020-11-24 
 
SAKEN 

Laglighetsprövning enligt kommunallagen (2017:725), förkortad KL; 
fråga om inhibition 
_______________ 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten avslår yrkandet om inhibition. 
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DET ÖVERKLAGADE BESLUTET 

 

Kommunstyrelsen i Kungsbacka kommun höll den 24 november 2020 sam-

manträde. 

 

YRKANDEN M.M.  

 

 överklagar och begär inhibering av sammanträdet samt anför 

bl.a. följande. Under sammanträdet försvann en del ledamöter och ersättare 

från mötet under en viss tid. Åtta ledamöter syntes i bild när sammanträdet 

startade samt KSO, vice KSO och sekreterare. Övriga ledamöter syns inte i 

bild. Mötet genomfördes med ett flertal brister i närvaro och bildöverföring. 

Det är en stor brist på säkerhet och avviker kraftigt från att kunna delta på 

lika villkor för de deltagare som finns på länk.  

 

Kommunen hemställer att förvaltningsrätten inte beslutar om inhibition och 

anför bl.a. följande. Förutsättningar för inhibition föreligger inte. Fullmäk-

tige har enligt 6 kap. 24 § kommunallagen möjlighet att införa rätt för 

nämndledamöter att delta i sammanträde på distans. I kommunens regle-

mente för kommunstyrelsen och nämnder framgår också att kommunstyrel-

sen får sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Ökad använd-

ning av distansdeltagande är en del i det arbete som kommuner är skyldiga 

att göra för att följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. 

Sveriges kommuner och regioner utarbetade under våren råd om det prak-

tiska tillvägagångssättet för att uppfylla lagkraven för digitala sammanträ-

den. Enligt de råden framgår bl.a. att kraven på att samtliga deltagare ska 

kunna delta på lika villkor inte innebär att distansdeltagande ledamöter hela 

tiden ser alla andra ledamöter eller närvarande i realtid eftersom det typiskt 

sett inte är fallet vid fysiskt deltagande vid ett sammanträde. Det finns vi-

dare inte något lagkrav på att ljud- och bildöverföring sker med en kvalitet 
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som uppfyller en viss teknisk standard. Det har inte heller under sammanträ-

det kommit fram uppgifter om några allvarligare problem med ljud- och bil-

döverföring.  

 

SKÄLEN FÖR FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

En förvaltningsdomstol får meddela interimistiska beslut, däribland inhibit-

ion av ett överklagat kommunalt beslut, om beslutet i annat fall gäller ome-

delbart (28 § förvaltningsprocesslagen [1971:291], förkortad FPL).  

 

Av förarbetena till FPL framgår att syftet med bestämmelsen om inhibition 

är att domstolen ska ha möjlighet att förhindra en verkställighet i fall då det 

är av stor betydelse för klaganden att ett överklagat beslut inte verkställs in-

nan saken slutligt prövats av domstolen. Detta kan gälla t.ex. när det skulle 

vara svårt eller omöjligt att låta en verkställighet av det överklagade beslutet 

återgå om beslutet senare upphävs.  

 

En bedömning av om inhibition bör meddelas i ett mål rörande laglighets-

prövning enligt KL får grundas på ett preliminärt ställningstagande till frå-

gan om det överklagade beslutet är olagligt eller inte enligt de omständig-

heter som klaganden har åberopat. Inhibition bör komma i fråga endast om 

starka skäl talar för att beslutet är olagligt och verkställighetsförbudet är äg-

nat att förhindra att ett allmänt eller enskilt intresse lider beaktansvärd skada 

(jfr Högsta förvaltningsdomstolens avgöranden RÅ 83 2:43 och 

RÅ 1986 ref. 7). 

 

Förvaltningsrätten anser att vad som hittills har kommit fram i målet inte ut-

gör skäl att besluta om verkställighetsförbud.  yrkande om 

inhibition ska därför avslås.  

 

Överklagandet kommer senare att prövas slutligt. 
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HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 1 (FR-03) 

 

 

 

Rådman 

 

Föredragande i målet har varit föredragande juristen Lars Elfving. 
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Hur man överklagar FR-03

________________________________________________________________ 

Vill du att beslutet ska ändras i någon del kan 
du överklaga. Här får du veta hur det går till. 

Överklaga skriftligt inom 3 veckor 

Tiden räknas oftast från den dag som du fick 
del av det skriftliga beslutet. I vissa fall räknas 
tiden i stället från beslutets datum. Det gäller 
om beslutet avkunnades vid en muntlig 
förhandling, eller om rätten vid förhandlingen 
gav besked om datum för beslutet. 

För en part som företräder det allmänna (till 
exempel myndigheter) räknas tiden alltid från 
den dag domstolen meddelade beslutet. 

Observera att överklagandet måste ha kommit 
in till domstolen när tiden går ut.  

Så här gör du 

1. Skriv förvaltningsrättens namn och 
målnummer. 

2. Förklara varför du tycker att beslutet ska 
ändras. Tala om vilken ändring du vill ha 
och varför du tycker att kammarrätten ska 

ta upp ditt överklagande (läs mer om 
prövningstillstånd längre ner). 

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. 
Förklara vad du vill visa med varje bevis. 
Skicka med skriftliga bevis som inte redan 
finns i målet. 

4. Lämna namn och personnummer eller 
organisationsnummer. 

Lämna aktuella och fullständiga uppgifter 
om var domstolen kan nå dig: postadresser, 
e-postadresser och telefonnummer. 

Om du har ett ombud, lämna också 
ombudets kontaktuppgifter. 

5. Skicka eller lämna in överklagandet till 
förvaltningsrätten. Du hittar adressen i 
beslutet. 

Vad händer sedan? 

Förvaltningsrätten kontrollerar att överklagan-
det kommit in i rätt tid. Har det kommit in för 
sent avvisar domstolen överklagandet. Det 
innebär att beslutet gäller. 

Om överklagandet kommit in i tid, skickar 
förvaltningsrätten överklagandet och alla 
handlingar i målet vidare till kammarrätten. 

Har du tidigare fått brev genom förenklad 
delgivning kan även kammarrätten skicka brev 
på detta sätt. 

  

Vilken dag går tiden ut? 

Sista dagen för överklagande är samma veckodag 
som tiden börjar räknas. Om du exempelvis fick 
del av beslutet måndagen den 2 mars går tiden ut 
måndagen den 23 mars. 

Om sista dagen infaller på en lördag, söndag eller 
helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårs-
afton, räcker det att överklagandet kommer in 
nästa vardag. 

Bilaga 1
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Prövningstillstånd i kammarrätten 

När överklagandet kommer in till kammar-
rätten tar domstolen först ställning till om 
målet ska tas upp till prövning. 

Kammarrätten ger prövningstillstånd i fyra 
olika fall. 

• Domstolen bedömer att det finns 
anledning att tvivla på att förvaltnings-
rätten dömt rätt. 

• Domstolen anser att det inte går att 
bedöma om förvaltningsrätten dömt rätt 
utan att ta upp målet. 

• Domstolen behöver ta upp målet för att 
ge andra domstolar vägledning i rätts-
tillämpningen. 

• Domstolen bedömer att det finns 
synnerliga skäl att ta upp målet av någon 
annan anledning. 

Om du inte får prövningstillstånd gäller det 
överklagade beslutet. Därför är det viktigt att i 
överklagandet ta med allt du vill föra fram. 

Vill du veta mer? 

Ta kontakt med förvaltningsrätten om du har 
frågor. Adress och telefonnummer hittar du på 
första sidan i beslutet. 

Mer information finns på www.domstol.se. 

http://www.domstol.se/


 

 

 



 

 

Nämnden för Service ska till kommunens förvaltningar inom Kungsbacka kommun tillhandahålla 

och utveckla efterfrågade tjänster inom följande områden: 

- Ny- till- och ombyggnad samt inhyrning av verksamhetslokaler  

- Fastighetsförvaltning och -underhåll  

- Måltidsproduktion och servering i förskolor, skolor, gymnasier och boenden 

 - Lokalvård  

- Löneadministration  

- Stöd för personalrekrytering  

- Extern kundtjänst  

- Inköp (upphandling och e-handel)  

- Gemensam fordonshantering  

- IT, drift och support samt telesupport  

 

Nämnden ansvarar också för kommunens uppgifter vad avser:  

- Ekonomisk rådgivning enligt socialtjänstlagen  

- Konsumentrådgivning  

- Energi- och klimatrådgivning  

- Bostadsförmedling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@kungsbacka.se
https://www.kungsbacka.se/


Begäran att ta del av allmän handling 

DELEGERI NGSBESLUT 

Datum 

2020-12-11 
Diarienummer u 

KS 2020-01130 Kungsbacka

Beslut fattat enligt kommunstyrelsens delegeringsförteckning, KS 2019-01-15, § 20, 
3.1.2 och förvaltningschefens vidaredelegering, 2019-10-!04, 3.1.2: 

Kommunstyrelsen avslår begäran om utlämnande av loggar från kommunstyrelsens sammanträde med 
ledamöter närvarande på distans genom kommunikationsplattformen Office Teams den 24 november 
2020. 

Begäran 

 har den 4 december 2020 begärt att få ta del av loggar från kommunstyrelsens digitala 
sammanträde den 24 november 2020. Sökanden önskar särskilt ta del av loggar som visar när 
ledamöterna har anslutit till mötet samt när de har lämnat mötet. Han vill också ta del av 
möteskonversation som har förts i chattfunktionen under mötet. 

har som stöd för sin begäran hänvisat till 2 kap. 6 § andra stycket 
tryckfrihetsförordningen, TF, och 2 kap 10 § andra stycket TF samt till rättsfallet RÅ 1998 ref 44. 

Bedömning och skäl för beslutet 

Rättslig reglering 

En handling är enligt 2 kap 3 § TF en framställning i skrift eller bild samt en upptagning som endast 
med tekniska hjälpmedel kan läsas eller avlyssnas eller uppfattas på annat sätt. En handling är allmän, 
om den förvaras hos en myndighet och enligt 2 kap 9 och 10 §§ TF, är att anse som inkommen till eller 
upprättad hos en myndighet. 

Upptagning anses enligt 2 kap 6 § TF förvarad hos en myndighet, om upptagningen är tillgänglig för 
myndigheten med tekniskt hjälpmedel som myndigheten själv utnyttjar för överföring i sådan fmm att 
den kan läsas eller avlyssnas eller uppfattas på annat sätt. En sammanställning av uppgifter ur en 
upptagning för automatiserad behandling anses dock enligt andra stycket denna lag förvarad hos 
myndigheten endast om myndigheten kan göra sammanställningen tillgänglig med rutinbetonade 
åtgärder. 
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Från: Service <service@kungsbacka.se> 
Skickat: den 18 december 2020 17:12 
Till:  
Ämne: Svar: Begäran om allmänna handlingar  
Bifogade filer: Bilaga 1 - KS Beslut 2020-12-11 ang utlämnande av loggar.pdf; Bilaga 2 - 

Reglemente nämnden för Service .pdf; SE Beslut 2020-12-17 - Begäran av 
loggar.pdf 

Hej 
Bifogar beslut gällande din begäran. 

Med vänliga hälsningar 

Jennie Karnbrink 
Registrator 
_______________________ 
Kungsbacka kommun  
Förvaltningen för Service 
Tel. 0300-83 44 00 
www.kungsbacka.se 

Värna om miljön! 
Behöver du skriva ut det här meddelandet? 

Från: Service <service@kungsbacka.se>  
Skickat: den 15 december 2020 14:49 

 
Ämne: Sv: Begäran om allmänna handlingar  

Hej 
Vi arbetar nu med att hantera din begäran om ett avslagsbeslut och översänder det så snart det är 
färdigställt. 

Med vänliga hälsningar 

Jennie Karnbrink 
Registrator 
_______________________ 
Kungsbacka kommun  
Förvaltningen för Service 
Tel. 0300-83 44 00 

https://webmail.kungsbacka.se/owa/redir.aspx?C=4-OYrYQ2ukuAPWW-BMomDy8NyFbavtAIjhDrECTNktOaObwnUPMzM_4pMw_jhzJOKLYG_oD0cJU.&URL=http%3a%2f%2fwww.kungsbacka.se
mailto:service@kungsbacka.se


www.kungsbacka.se 

Värna om miljön! 
Behöver du skriva ut det här meddelandet? 

 
Skickat: den 15 december 2020 14:07 
Till: Service <service@kungsbacka.se> 
Ämne: Re: Begäran om allmänna handlingar  

Hej,  

När kan jag förvänta mig att få ett avslagsbeslut från nämnden för service? 

Mvh  

  

Hämta Outlook för iOS 

 
Skickat: Monday, December 14, 2020 4:13:50 PM 
Till: Kommun <kommun@kungsbacka.se>; Service <service@kungsbacka.se> 
Ämne: Sv: Begäran om allmänna handlingar  

Hej, 

Min begäran avser motsvarande den som jag tidigare lämnat in till kommunstyrelsen. Jag önskar 
få ett skriftligt avslags beslut från nämnden för Service om varför de inte kan efterkomma min 
begäran (se HFD:s dom i RÅ 2006:2, om kravet på nämnden för service) och om det är pga. av 
ägandeskap är det en grund som inte finns i TF, utan en begäran ska prövas utifrån om 
handlingen är att anses som förvarad hos myndigheten och upprättad (se bl.a. HFD 2018 ref 
48).  

Jag önskar därför få ett avslagsbeslut från Nämnden för Service om varför handlingarna som jag 
begärt inte är allmänna hos nämnden för Service.  

Från kommunstyrelsen önskar jag inget nytt beslut,  då jag sedan tidigare fått ett överklagbart 
beslut. Sänder därför detta svar till både kommunstyrelsen och nämnden för Service och ser 
fram emot att få ett skriftligt beslut kring min begäran.  

 

https://webmail.kungsbacka.se/owa/redir.aspx?C=4-OYrYQ2ukuAPWW-BMomDy8NyFbavtAIjhDrECTNktOaObwnUPMzM_4pMw_jhzJOKLYG_oD0cJU.&URL=http%3a%2f%2fwww.kungsbacka.se
mailto:service@kungsbacka.se
https://aka.ms/qtex0l
mailto:kommun@kungsbacka.se
mailto:service@kungsbacka.se


Från: Kommun <kommun@kungsbacka.se> 
Skickat: den 14 december 2020 15:55 

@outlook.com> 
Ämne: Sv: Begäran om allmänna handlingar  

Hej, 

Nedanstående begäran har överlämnats till kommunstyrelsen. 

Nämnden för Service ansvarar för kommunens IT-drift på uppdrag av övriga myndigheter inom 
kommunen. I detta ansvar ingår bland annat gallring av loggar från de kommungemensamma system 
som förvaltningen för Service administrerar. Handlingarna i sig tillhör dock respektive myndighet som 
använder sig av de olika IT-systemen. En begäran om ev. allmänna handlingar hanteras av 
informationsägaren, i detta fall kommunstyrelsen. 

I detta sammanhang innebär ett formellt avslagsbeslut från Service att de aktuella handlingarna tillhör 
en annan myndighet inom kommunen, och av den anledningen inte kan lämnas ut av Service. Om du vill 
ha ett avslagsbeslut avseende denna specifika fråga går det bra att kontakta förvaltningens registrator 
igen. 

I egenskap av informationsägare för de aktuella systemloggarna m.m. har kommunstyrelsen besvarat 
den ursprungliga begäran den 4 december. Omfattar den nya begäran från den 11 december några 
andra/fler handlingar än vad som tidigare begärts ut? 

Hälsningar 
Kristian Egstedt  
Registrator 
______________________ 
Kungsbacka kommun 
Kommunledningskontoret 
0300-83 43 19 
kristian.egstedt@kungsbacka.se 
www.kungsbacka.se 
www.facebook.com/kungsbackakommun 
Värna om miljön! Behöver du skriva ut det här meddelandet? 

Från: Service <service@kungsbacka.se>  
Skickat: den 14 december 2020 14:12 
Till: Kommun <kommun@kungsbacka.se> 
Kopia: Sofia Jonsson <sofia.jonsson@kungsbacka.se>; Ulrika Qvist <ulrika.qvist@kungsbacka.se> 
Ämne: VB: Begäran om allmänna handlingar  

mailto:kommun@kungsbacka.se
mailto:kristian.egstedt@kungsbacka.se
http://www.kungsbacka.se/
http://www.facebook.com/kungsbackakommun
mailto:service@kungsbacka.se
mailto:kommun@kungsbacka.se
mailto:sofia.jonsson@kungsbacka.se
mailto:ulrika.qvist@kungsbacka.se


Hej 
Vidarebefordrar replik från på SE svar om att begäran har överlämnats till KS för handläggning. 

hälsningar 
Jennie Karnbrink 
Registrator  
_______________________ 
Kungsbacka kommun  
Förvaltningen för Service 
Tel. 0300-83 44 28 
jennie.karnbrink@kungsbacka.se 
www.kungsbacka.se 

www.facebook.com/kungsbackakommun 
www.linkedin.com/company/kungsbacka-kommun/ 

outlook.com> 
Skickat: den 14 december 2020 11:37 
Till: Service <service@kungsbacka.se> 
Ämne: Sv: Begäran om allmänna handlingar  

Hej, 

Som jag skrev önskar jag få ett överklagbart beslut, på varför de inte kan lämnas ut, särskilt med 
beaktan av att det är er nämnd som gallrar handlingarna enligt kommunstyrelsen.  

//  

Från: Service <service@kungsbacka.se> 
Skickat: den 14 december 2020 10:59 

@outlook.com> 
Ämne: Sv: Begäran om allmänna handlingar  

Hej 
De aktuella handlingarna tillhör Kommunstyrelsen. 
Förvaltningen för Service har därför överlämnat din begäran till berörd myndighet för handläggning. 

Med vänliga hälsningar 

Jennie Karnbrink 
Registrator 
_______________________ 
Kungsbacka kommun  

mailto:jennie.karnbrink@kungsbacka.se
https://webmail.kungsbacka.se/owa/redir.aspx?C=4-OYrYQ2ukuAPWW-BMomDy8NyFbavtAIjhDrECTNktOaObwnUPMzM_4pMw_jhzJOKLYG_oD0cJU.&URL=http%3a%2f%2fwww.kungsbacka.se
http://www.facebook.com/kungsbackakommun
http://www.linkedin.com/company/kungsbacka-kommun/
mailto:service@kungsbacka.se
mailto:service@kungsbacka.se


Förvaltningen för Service 
Tel. 0300-83 44 00 
www.kungsbacka.se 

Värna om miljön! 
Behöver du skriva ut det här meddelandet? 

@outlook.com> 
Skickat: den 11 december 2020 15:04 
Till: Service <service@kungsbacka.se> 
Ämne: Begäran om allmänna handlingar  

Hej, 

Har varit i kontakt med kommunstyrelsens registator där det framkommer att servicenämnden 
är ansvarig för de loggar som sker i de kommungemensamma interna systemen i Kungsbacka 
kommun. 

Jag begär att få den konversation som ägde rum under KS möte den 24 november 2020, i teams. 
Begäran avser att få ut det samlat och varje post var för sig om kommunens synsätt att de utgör 
e-post. Jag begär att få loggarna över vem som loggade in i mötet och när någon loggade ut från
mötet, eller blev utslängd från mötet.

Jag önskar få ett överklagbart beslut om jag inte kan få ut handlingarna. 

Med vänlig hälsning 

 

https://webmail.kungsbacka.se/owa/redir.aspx?C=4-OYrYQ2ukuAPWW-BMomDy8NyFbavtAIjhDrECTNktOaObwnUPMzM_4pMw_jhzJOKLYG_oD0cJU.&URL=http%3a%2f%2fwww.kungsbacka.se
mailto:service@kungsbacka.se


 

 

 

Verksamhetstyp: Ledning av kommunal myndighet 

Verksamhetsområde: Ledning 

Processgrupp: Kommunstyrelse och nämnd 

Process: Hantera nämndprocess 

Processnummer: 1.1.2.1 

Kalla till 

sammanträde 

Kallelse Diarium Digitalt 2 år  

Kalla till 

sammanträde 

Beslutsunderlag Diarium Digitalt Se anmärkning Beslutsunderlag hanteras enligt separat process för 

ärendehantering. Huvudregel är att de registreras i 

diarium.  

Hålla sammanträde Närvarolista Diarium Digitalt Bevaras Bevaras som en del av protokollet.  

Hålla sammanträde Dagordning Diarium Digitalt 2 år  

Hålla sammanträde Omröstningslista Diarium Digitalt Bevaras Bevaras som en del av protokollet.  

Besluta och 

expediera 

Protokoll Diarium Digitalt Bevaras  

Besluta och 

expediera 

Protokollsutdrag Diarium Digitalt Bevaras  

Besluta och 

expediera 

Anslagsbevis Diarium Digitalt Bevaras Bevaras som ett övergripande 

sammanträdesdokument i systemet.  

 

  

  



 

 

Datum 

2021-05-03 
Diarienummer 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Redovisning av inkomna skrivelser maj 2021 

 

Förslag till beslut i nämnden för Service 

Nämnden för Service noterar redovisningen av inkomna skrivelser maj 2021 till protokollet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Under perioden 2021-04-23 till 2021-05-11 har följande skrivelser inkommit till nämnden för Service. 

Beskrivning Inkom  Tillhör 

ärende 

Ärendemening 

(Kommunfullmäktige) -  

(Beslut § 51) - Kungsbacka Arena - 

Genomförande och inriktningsbeslut 

för uppförande och drift 

2021-04-23 2021-00149 Kungsbacka Arena - 

Genomförande och 

inriktningsbeslut för 

uppförande och drift 

(Kommunfullmäktige) -  

(Beslut § 48) - Årsredovisning 2020 

Kungsbacka kommun 

2021-04-23 2021-00148 Årsredovisning 2020 för 

Kungsbacka kommun samt 

Hållbarhetsbokslut 

Årsredovisning 2020 Kungsbacka 

kommun inför KF 210413 

2021-04-23 2021-00148 Årsredovisning 2020 för 

Kungsbacka kommun samt 

Hållbarhetsbokslut 

Hållbarhetsbokslut 2020 2021-04-23 2021-00148 Årsredovisning 2020 för 

Kungsbacka kommun samt 

Hållbarhetsbokslut 

Kommunledningskontorets 

Tjänsteskrivelse - Årsredovisning 

2020 Kungsbacka kommun 

2021-04-23 2021-00148 Årsredovisning 2020 för 

Kungsbacka kommun samt 

Hållbarhetsbokslut 
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(Kommunfullmäktige) -  

(Beslut § 49) - Revisionsberättelse 

för Kungsbacka kommun och fråga 

o ansvarsfrihet 

2021-04-23 2021-00143 Revisionsberättelse 2020 för 

Kungsbacka kommun 

(Kommunrevisionen) Redogörelse 

till revisionsberättelse 2020 

2021-04-23 2021-00143 Revisionsberättelse 2020 för 

Kungsbacka kommun 

(Kommunrevisionen) 

Revisionsberättelse 2020 

2021-04-23 2021-00143 Revisionsberättelse 2020 för 

Kungsbacka kommun 

Ansvarsfrihet för ledamöter och 

ersättare i styrelse och nämnder för 

år 2020 

2021-04-23 2021-00143 Revisionsberättelse 2020 för 

Kungsbacka kommun 

(Kommunfullmäktige) -  

(Beslut § 65) - Antagande av taxa 

för avskrift eller kopia av allmän 

handling 

2021-04-25 2021-00142 Taxa för avskrift eller kopia av 

allmän handling 

Ändringsunderlag kopieringstaxa - 

Bilaga -  KF § 65 

2021-04-25 2021-00142 Taxa för avskrift eller kopia av 

allmän handling 

(Kommunstyrelsen) - 

(Tjänsteskrivelse) - Antagande av 

taxa för avskrift eller kopia av 

allmän handling 

2021-04-25 2021-00142 Taxa för avskrift eller kopia av 

allmän handling 

Taxa kopia allmän handling 2021-04-25 2021-00142 Taxa för avskrift eller kopia av 

allmän handling 

(Nämnden för Teknik) -  

(Beslut § 42) - Avfallstaxa 2022 

2021-04-27 2021-00145 Avfallstaxa 2022 

(Teknik) - Avfallstaxa 2022 

 

2021-04-27 2021-00145 Avfallstaxa 2022 

(Teknik) - (Tjänsteskrivelse) - 

Avfallstaxa 2022 

2021-04-27 2021-00145 Avfallstaxa 2022 



KUNGSBACKA KOMMUN 
3 (3)  

 

 

(Nämnden för Teknik) -  

(Beslut § 43) - VA-taxa 2022 

2021-04-27 2021-00146 VA-taxa 2022 

(Teknik) - (Tjänsteskrivelse) -  

VA-taxa 2022 

2021-04-27 2021-00146 VA-taxa 2022 

(Teknik) - VA-taxa 2022 

 

2021-04-27 2021-00146 VA-taxa 2022 

(Vård & Omsorg) - 

(Tjänsteskrivelse) - Avveckling av 

Bukärrsgårdens vård- och 

omsorgsboende 

2021-04-27 2021-00144 Avveckling av Bukärrsgårdens 

vård- och omsorgsboende 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Services tjänsteskrivelse, 2021-05-03 

 

 

Lovisa  Eld       

Förvaltningschef      



 

 

Datum 

2021-05-05 
Diarienummer 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Anmälan av delegeringsbeslut maj 2021 

Förslag till beslut i nämnden för Service 

Nämnden för Service godkänner anmälan av delegeringsbeslut, maj 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, 2021-05-05 

Sammanställning av delegeringsbeslut maj 2021 

 

 

Lovisa Eld  

Förvaltningschef     



 
 

Datum 

2021-05-05 
Diarienummer 

SE 2021-00155 
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 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 

www.kungsbacka.se 

 

DELEGERINGSBESLUT 

 

Sammanställning av delegeringsbeslut maj 2021 

Upplysning 
Beslut fattade med stöd av nämnden för Service delegeringsförteckning 2021-03-18 § 23 under 

perioden 2021-04-29 till 2021-05-11. 

Sammanfattning 

Beslutsdatum Ärende/ärendegrupp enligt 
delegationslistan 

Beslut, insats samt ev. 
omfattning   

Beslutsfattare 

2021-04-19 3.3.2  

LAS, kollektivavtal, 

lönepolicy mm 

Tillsvidareanställning  

Systemförvaltare 

Ulrika Qvist 

2021-04-19 3.3.2  

LAS, kollektivavtal, 

lönepolicy mm 

Allmän visstidsanställning 

Fastighetsförvaltare 

Peter Gulin 

2021-04-19 3.3.2  

LAS, kollektivavtal, 

lönepolicy mm 

Allmän visstidsanställning 

Fastighetsförvaltare 

Peter Gulin 

2021-04-26 3.3.2  

LAS, kollektivavtal, 

lönepolicy mm 

Allmän visstidsanställning 

Måltidsbiträde 

Lena Sandqvist 

  



 KUNGSBACKA KOMMUN 

 2 (3) 

 

2021-04-29 3.3.2  

LAS, kollektivavtal, 

lönepolicy mm 

Allmän visstidsanställning 

Handläggare 

Annika Björnefeldt 

2021-05-01 3.3.2  

LAS, kollektivavtal, 

lönepolicy mm 

Allmän visstidsanställning 

Projektledare 

Annika Åkerlund 

2021-05-01 3.3.2  

LAS, kollektivavtal, 

lönepolicy mm 

Vikariat 

HR/Kommunikationschef 

Lovisa Eld 

2021-05-01 3.3.2  

LAS, kollektivavtal, 

lönepolicy mm 

Vikariat 

Arbetsledare kök 

Jessica Carlsson 

2021-05-01 3.3.2  

LAS, kollektivavtal, 

lönepolicy mm 

Vikariat 

Kock 

Kerstin Axelsson 

2021-05-03 3.3.2  

LAS, kollektivavtal, 

lönepolicy mm 

Tillsvidareanställning 

Lokalvårdare 

Kristina Uddh 

2021-05-05 3.2.10  

Beslut om förvaltningsbudget 

med fördelning på 

verksamhetsnivå 

Uttag från resultatfonden 

2021 - Måltid 

Lovisa Eld 

2021-05-05 3.2.10  

Beslut om förvaltningsbudget 

med fördelning på 

verksamhetsnivå 

Uttag från resultatfonden 

2021 - Fastighet 

Lovisa Eld 
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2021-05-11 

Beslut fattat med stöd av 

delegering från nämnden för 

Service beslut 2021-04-29  

§ 35 Arkivbeskrivning, 

nämnden för Service 2021. 

Utse arkivredogörare Lovisa Eld 

 

 

Namita Magnusson 

 




