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Inledning
Detta styrdokument reglerar, tillsammans med Malmö Stads arkivhandbok, hanteringen av all
information som inkommer, upprättas och förvaras på serviceförvaltningen. Arkivredovisningen
gör det möjligt att förstå sambandet mellan verksamhet och handling, överblicka
handlingsbeståndet, söka och ta fram allmänna handlingar och reglerar var informationen ska
förvaras och om den får gallras.
Arkivredovisningen är uppbyggd efter övergripande verksamhetsområden och de processer som
ingår i dessa. Uppdelningen i processer är anpassad efter det verksamhetsbaserade sättet att
redovisa arkiv (Riksarkivets allmänna råd och föreskrifter, RA-FS 2008:4). Informationen som
finns i arkivredovisningen innefattar nämndens kärnverksamheter och har klassificeringsnummer
3-7. Denna kompletteras av Arkivhandbok för Malmö stad - styrande och stödjande
verksamheter, som har klassificeringsnummer 1-2 och innehåller information om bland annat den
politiska beslutsprocessen, HR-processer samt ekonomiprocesser.
Arkivredovisningen är framtagen med hänsyn till arkivlagens avsnitt om arkivvård (6 §) och
Föreskrifter för den kommunala arkivvården i Malmö stad (KF 2010-11-23) och har skett i enlighet med
Riksarkivets föreskrifter på området (RA-FS 2008:4 och 2019:2).
Version och uppdateringar
Detta är version 3 av servicenämndens arkivredovisning. Version 1 blev aldrig beslutad, utan
omarbetades till version 2, som beslutades i servicenämnden 2016-02-13 §29. Till version 3 har
omfattande förändringar genomförts. Som bilaga till beslutet för version 3 finns en kommentar
till arkivredovisningen som beskriver vilka förändringar som gjorts och varför.
Arkivredovisningen version 3, tillsammans med Malmö Stads Arkivhandbok, ersätter version 2
och de bilagor som hör till den; Dokumenthanteringsplan för upphandling och avrop, Arkivhandbok för
projekt och uppdrag, Arkivhandbok för HR samt Lathund för informationshantering kommunikation.
Innehållet i arkivredovisningen uppdateras vid behov. Gallringsfristerna beslutas av
servicenämnden efter godkännande av stadsarkivarie.

Arkivbeskrivning
1996–
Historik – bildande och ansvarsområden
Servicenämnden bildas 1996-07-01 efter beslut i kommunfullmäktige 1996-06-19 § 102; Nämndsoch förvaltningsorganisation för kommungemensamma serviceverksamheter. Nämnden tar då över
verksamheter från den föregående styrelsen för teknisk produktion: Stadsfastigheter,
kommunteknik och städservice (som tillsammans med Ägarfolket i Malmö AB skapade
Städpartner i Malmö AB). Malmö skolrestauranger överförs från Västra innerstadens
stadsdelsnämnd, trafikövervakningscentralen (även kallat TÖC) från Rosengårds stadsdelsnämnd
samt kontorsservice, tryckeri Malmö, centrala televäxeln och Jobbcentrum från
kommunstyrelsen. I beslutet uppdras även åt stadskontoret att utreda om verksamheter med
liknande inriktning också kan överföras till servicenämnden.
Utredningen mynnar, efter beslut i kommunfullmäktige 1997-05-29 § 82, ut i att ytterligare
verksamheter tillförs servicenämnden. Från och med 1997-07-01 överförs receptionerna i
stadshuset, löneenheten, inkassoverksamheten, MA-enheten (senare upphandlingsenheten) och
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centrala resetjänsten från kommunstyrelsen samt debiteringsenheten från Rosengårds
stadsdelsnämnd.
1998 inrättas en kommungemensam beställnings- och övervakningscentral för samhällsbetalda
persontransporter och därmed inkorporeras brandkårens beställningscentral för
specialtransporter i verksamheten. Från och med 1999-07-01 överförs även ansvar för
handläggning av färdtjänstärenden, med dess myndighetsutövning gentemot enskilda, till
servicenämnden från Rosengårds stadsdelsnämnd, och placeras då organisatoriskt i samma
verksamhet som beställningscentralen.
2000 upphörde kommunens aktieandel helt i Städpartner i Malmö AB och i och med det
avvecklades också städservice som affärsområde.
2001 överförs IT-driftavdelningen från kommunstyrelsen och kontorsservice byter namn till post
och bud. År 2002 bildas skanningsenheten och Facility Management (senare service &
samordning) under kommuntjänster. 2003 bildas IT-service, och då flyttas även
bredbandsenheten och Malmö förvaltningsnät över från kommunstyrelsen.
2004 bildas ett gemensamt kundcenter, med uppdrag att ta emot felanmälningar eller synpunkter
gällande gator, parker, fastigheter eller skolmat i Malmö stad. 2004 organiseras Facility
Management under staben, då det övergick från projekt till verksamhet.
2006 flyttas Arbetsbyrån från Rosengårds stadsdelsnämnd över till serviceförvaltningen. 2011-0301 övergår även de fem stadsdelsförlagda arbets- och integrationscentra (AIC) till
servicenämnden och bildar JobbMalmö. 2014-05-01 flyttar stora delar av JobbMalmö över till
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. För en närmare beskrivning av JobbMalmös
organisation hänvisas till arkivbeskrivning för JobbMalmö (SN-2014-1581), som överlämnades
vid övergången tillsammans med arkivmaterial tillhörande servicenämndens arkivbildning.
2010 -2015 bedrivs en hälsoträdgård i Torup i serviceförvaltningens regi. Hälsoträdgården vänder
sig till medarbetare som befann sig i riskzonenen att drabbas av stressrelaterad ohälsa, där de
erbjuds olika stresshanteringskurser.
Från och med 2011 upphör löneenheten och HR-service bildades. Uppdraget för verksamheten
utökas därmed till att även tillhandahålla stöd för HR-system, HR-support och utbildningar för
chefer och andra medarbetare.
2014-02-01 överförs transporter med specialfordon från Räddningstjänsten syd till
kommuntjänster.
2015 flyttas städorganisationen från förskoleförvaltningen till serviceförvaltningen. Verksamheten
utför städning åt vissa av Malmö Stads förvaltningar.
I april 2018 byter ViSAB (Vagnparken i Skåne AB), ett helägt kommunalt bolag, namn till Malmö
leasing AB. Tidigare förvarade serviceförvaltningen arkivbildningen för ViSAB men 2018 flyttas
detta över till Malmö Leasing AB.
2019-04-01 öppnar kontaktcenter, som fungerar som malmöbons primära kontaktväg till de
kommunala verksamheterna. Kontaktcenter ersätter tidigare televäxel.
2020 går ansvaret för sjukresor över från serviceresor på serviceförvaltningen till Skånetrafiken.
5

2020-06-01 skapas LOPE (lokalprocessenhet). Enheten ansvarar för det operativa arbetet för
stadens lokalförsörjning medan stadskontoret tar över ansvaret att leda och samordna det
strategiska och mer långsiktiga arbetet. LOPE ersätter LiMA (Lokal i Malmö) som tidigare legat
under fastighets- och gatukontoret.
2021-04-01 tar kommunteknik över drift och underhåll av park-, gatu- och allmän platsmark i
hela staden samt skötseln av alla naturområden.
2021-05-01 flyttar stadskontorets IT-verksamheter över till serviceförvaltningen och slås samman
med IT-verksamheterna på serviceförvaltningen till en egen avdelning.
Affärsområden och avdelningar
Serviceförvaltningens organisation består fram till 2015-09-01, utöver stab och ledning, av
affärsområden. Sedan nämnda tidpunkt kallas de tidigare affärsområdena istället för avdelningar.
Genom åren har följande affärsområden/avdelningar funnits:









Stadsfastigheter
Städservice (som drevs av det av Malmö stad delägda bolaget Städpartner i Malmö AB)
Kommunteknik
Skolrestauranger
Kommuntjänster
JobbMalmö
IT-service
IT och digitalisering

Uppdrag
Servicenämnden har enligt sitt reglemente till uppdrag att ha hand om kommungemensamma
serviceverksamheter. I uppdraget ingår även att svara för att de olika verksamheterna drivs på ett
effektivt och kundorienterat sätt.
Grundidén är att servicenämndens uppgifter ska anpassas till de kommunala förvaltningarnas,
och i förlängningen därmed också Malmöbornas, behov. Av den anledningen är förvaltningens
organisation av en lättföränderlig karaktär.
Verksamheten idag
Servicenämnden är idag, utöver lednings- och stödfunktioner uppdelad i fem avdelningar:
kommuntjänster, stadsfastigheter, kommunteknik, IT och digitalisering och skolrestauranger.
Lednings- och stödfunktionerna kallas också för ”staben” och består av en
kommunikationsavdelning, kansli- och utvecklingsavdelning, HR-avdelning och
ekonomiavdelning.
Kommuntjänster
Kommuntjänsters uppdrag är att tillhandahålla kvalitativa, hållbara och kostnadseffektiva
administrativa tjänster till Malmö stads förvaltningar och Malmöborna. Målet är att erbjuda
likvärdig service, hög tillgänglighet och professionellt bemötande.
Kommuntjänster består idag, utöver ledning och utveckling, av sex enheter.
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Intern service
Här finns administrativa supporttjänster (städsupport och direktupphandlingssupport),
receptionstjänster, post & bud och intern kundservice. Post & bud sköter Malmö stads
interna och externa post- och budhantering. Intern kundservice tar emot frågor,
felanmälningar eller synpunkter gällande gator, parker, fastigheter i Malmö stad.
Extern service
Under extern service finns serviceresor och specialtransporter.
Serviceresor utför kommunens färdtjänstutredning och administrerar samhällsbetalda
persontransporter i Malmö stad. Specialtransporter utför färdtjänst- och skolresor med
specialfordon på uppdrag av Malmö stad.
HR-service
Stödfunktion för Malmö stads förvaltningar i HR-arbetet genom stöd, support och
utbildning. Administrerar löne- och pensionsutbetalningar.
Redovisningsenheten
Bistår andra förvaltningar med tjänster kopplade till redovisning och debitering.
Kontaktcenter
Kontaktcenter tar emot och besvarar frågor och synpunkter, hanterar felanmälningar och
handlägger enklare ärenden som inkommer från Malmöborna, för hela kommunens
räkning.
Städservice
Städservice utför daglig städning/lokalvård till Malmö stads förvaltningar.

IT och digitalisering
IT och digitalisering har i uppdrag att leda och samordna IT och digitalisering i Malmö stad.
IT och digitalisering består idag av fem enheter, förutom stab och ledning: Behov & möjligheter,
Utveckling, Systemförvaltning, Infrastruktur och Support. IT och digitalisering hanterar bland
annat drift och förvaltning av våra gemensamma IT-plattformar, IT-utvecklingsfrågor, stadsnätet
och IT-support för hela staden.
Stadsfastigheter
Stadsfastigheter har en viktig roll i kommunens lokalförsörjningsarbete genom att ansvara för att
hjälpa övriga i kommunen att få fram lokaler utifrån kundens behov. Lokalförsörjningen kan ske
genom intern eller extern förhyrning. I den interna förhyrningen fungerar stadsfastigheter som
hyresvärd och skriver internhyreskontrakt med förvaltningarna. I den externa förhyrningen så
biträder stadsfastigheter kunden i förhandlingarna med externa hyresvärdar eller genom att
upphandla externa hyreskontrakt. Stadsfastigheter ansvarar även för att vara processledare i
enskilda lokalanskaffningsprojekt.
För att kunna möta kundernas behov av lokaler behöver lokalerna ibland byggas om eller byggas
upp från grunden. Stadsfastigheter ansvarar för kommunens byggproduktion och för förvaltning
av byggnaderna och marken. För att kunna förvalta fastigheterna krävs ett markarrendeavtal med
fastighets- och gatukontoret, som är kommunens fastighetsägare.
Stadsfastigheter hyr även ut sina lokaler till externa hyresgäster och kommunala bolag.
Stadsfastigheter ansvarar också för förvärv, byggproduktion och förvaltning av anläggningar för
produktion av förnybar energi. Syftet är att stödja kommunens omställning till förnybar
energianvändning.
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Stadsfastigheter är uppdelad på fyra enheter: Administrativa enheten består av en BIM-GIS
sektion (hantering av digital fastighetsinformation), byggprojektenheten,
fastighetsförvaltningsenheten och LOPE (lokalprocessenheten).
Kommunteknik
Kommunteknik ska tillgodose behovet av en väl fungerande stadsmiljö och sköter bland annat
drift, underhåll och skötsel av gator, parker och fastigheter. Kommunteknik arbetar framförallt på
uppdrag av tekniska nämnden och internt för stadsfastigheter.
Kommunteknik består av fyra enheter utöver en stabsfunktion:
 Fastighet
Arbetar med drift och underhåll av fastigheter, bygg- och elservice, tele- och
datainstallationer samt termografi. De sköter också gatubelysning och trafiksignaler i
Malmö.
 Markskötsel
Har hand om gaturenhållning, drift och underhåll av grönytor samt planteringsarbeten.
Enheten utför också badbevakning i Malmö.
 Markanläggning
Utför underhållsarbete på gator, gångbanor, cykelbanor, torg och parker i Malmö.
Enheten sköter också nybyggnation och underhåll av utemiljöer på skolor och förskolor.
 Service
Hjälper till med tjänstebilar, tjänstecyklar och service och reparationer av personbilar och
lätta lastbilar i Malmö stad. I smedjan tillverkas och repareras smidesdekorationer till
staden. De har även ett åkeri som bedriver yrkesmässig trafik. Återbyggdepån hanterar
begagnat byggmaterial till privatpersoner och företag.
Skolrestauranger
Skolrestauranger tillagar och serverar skolmat till grundskoleförvaltningen, gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen samt delar av förskoleförvaltningen. Måltiderna omfattar frukost,
lunch, mellanmål samt utflyktsmat och lägermat. Måltiderna är näringsberäknade och planeras
efter gällande lagstiftning, Livsmedelsverkets aktuella råd och rekommendationer samt Malmö
stads beslutade miljöprogram och policy för hållbar utveckling och mat.
Skolrestauranger innehåller tre enheter. Restaurangenheterna A och B består av vardera åtta
sektioner där varje sektion innehåller ungefär fem till sex restauranger som ligger geografiskt nära
varandra. Stödenheten består av medarbetare med specialistkompetenser inom olika områden
och är ett stöd till hela avdelningen.
Sökmedel till servicenämndens allmänna handlingar
Den främsta sökvägen till serviceförvaltningens handlingar är via stadens gemensamma
ärendehanteringssystem – Platina. För handlingar äldre än 2014 så söks dessa via e-arkivet
(arkiverat från Doculive).
Förutom Platina finns särskilda verksamhetssystem, vilka anges som förvaring för respektive
informationstyp/handlingstyp i tabellerna under varje process. I Malmö Stads arkivhandbok finns
också angivet de verksamhetssystem som är gemensamma för hela staden, såsom ekonomi- och
personalsystem.
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Inskränkningar i arkivets tillgänglighet genom sekretess och gallring
Servicenämndens handlingar kan innehålla uppgifter som utifrån bestämmelser i offentlighetsoch sekretesslagen skyddas av sekretess. Vilka handlingstyper som kan omfattas av sekretess och
eventuellt tillämpliga paragrafer framgår av denna arkivredovisning eller av Malmö Stads
arkivhandbok. En individuell sekretessprövning ska genomföras vid varje begäran om
utlämnande, där inte handlingen är uppenbart offentlig.
Att gallra innebär att man förstör en allmän handling, eller del av en allmän handling. Handlingen
måste förstöras så att den inte längre är läsbar. Gallringen för serviceförvaltningen regleras
genom arkivredovisningen, som innehåller gallringsfrister för all information som tillhör
kärnverksamheten. För de processer som hör till styrande och stödjande funktioner finns
gällande gallringsfrister i Malmö Stads Arkivhandbok. I Malmö Stad finns också ett beslut att följa
Riksarkivets föreskrifter för gallring av handlingar av ringa och kortvarig betydelse RA:FS 1991:6, som 202201-01 ersätts av RA:FS 2021:6 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av handlingar av
uppenbart ringa betydelse och handlingar som är generiska för styr-, stöd-och kärnverksamheter.
Att handlingen kan eller ska gallras vid inaktualitet innebär att handlingen gallras när
verksamhetens behov av den upphör. Fasta tidsfrister anges oftast i hela år och innebär att
handlingen gallras det angivna antalet år efter att handlingen skapats/inkommit eller då den sista
anteckningen i en akt gjorts. Om handlingen ska bevaras innebär det att verksamheten har den så
länge de har behov av den och att den sedan arkiveras/slutarkiveras.
För serviceförvaltningens verksamheter finns inga lagrum som anger tvingande gallring. Men för
handlingar som innehåller personuppgifter, i synnerhet känsliga sådana, och för vilka angetts en
gallringsfrist så är det viktigt att dessa gallras kontinuerligt.
Uppgifter som servicenämnden hämtar från eller lämnar till andra
De olika verksamheterna som sorterar under servicenämnden har kopplingar till andra
myndighetsregister och lämnar och hämtar regelbundet information till andra instanser. Vilka
dessa instanser är specificeras närmare i processbeskrivningen för kärnverksamheter. Till de som
hämtar och lämnar uppgifter mer frekvent hör HR-service (uppgifter om anställningar och lön),
serviceresor (folkbokföring och fordonsregister) och redovisningsenheten (inkomst- och
folkbokföringsuppgifter).
Överlämnande av arkiv från annan myndighet
På HR-service förvaras handlingar från före detta lönekontoret, som sorterade under
skolstyrelsen och senare stadskontoret. Vid överflyttning av pågående verksamhet från andra
myndigheter, har öppna ärenden, pågående avtal och personakter följt med den överflyttande
verksamheten till serviceförvaltningen.
Överlämnande av arkiv till annan myndighet
Handlingar som rör nämnden och dess utskott och delegationer har alltid bevarats vid nämndens
arkiv. Vid överflyttning av verksamheter till annan myndighet har öppna ärenden, pågående avtal
och personakter följt med den överflyttande verksamheten från serviceförvaltningen.
Rätt till försäljning av personuppgifter
Servicenämnden har ingen rätt till försäljning av personuppgifter.
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Arkivansvar
Närmare upplysningar om allmänna handlingar inom servicenämndens ansvarsområden kan
lämnas av serviceförvaltningens arkivarie.
Ytterst ansvarig för nämndens och förvaltningens informationshantering är servicenämnden, men
utsedd arkivansvarig är servicedirektören. På varje avdelning finns en eller flera arkivredogörare.
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Klassificeringsstruktur för serviceförvaltningen
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.3.1
1.3.1.1
1.3.1.2
1.3.1.3
1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.2
1.3.2.3
1.3.3
1.3.4
1.4
1.4.1
1.4.2

Styrande verksamheter
Politisk styrning
Den politiska beslutsprocessen
Budget- och rapporteringsprocessen
Ta beslut på delegation
Systematiskt kvalitetsarbete
Upprätta och följa styrdokument (policys, riktlinjer, strategier m.m.)
Upprätta intern kontrollplan
Utföra och följa upp kvalitetsarbete
Verksamhetsledning
Organisation av arbete
Organisation i löpande arbete
Bedriva arbete i projektform
Krisledning
Dialog mellan arbetsgivare och medarbetare
Löneöversynsprocessen
Samverka och förhandla
Skapa en bra arbetsmiljö
Dialog mellan enskild medarbetare och chef
Omställningsprocessen
Granskning av kommunens verksamhet
Revision
Tillsyn (riktad mot kommunens verksamhet)

2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.3
2.3.1
2.3.1.1
2.3.1.2
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.4

Stödjande verksamheter
Ekonomiprocesser
Löpande bokföring och fakturering
Sälja vidare investeringsvara
Bokföra EU-projekt
Hantera ekonomisk statistik
HR-processer
Rekrytering
Hantera lön och arbetstid
Hantera anställning
Administrera pensioner
Hantera förtroendevaldas uppdrag samt arvoden och ersättningar
Hantera andra arvoden och ersättningar samt praktikanter och PRAO
Verksamhetsområden inom lokalförsörjning, säkerhet och intern service
Hantera lokalförsörjning, drift och användning av lokaler
Hantera lokalförsörjning
Hantera drift och användning av lokaler
Administrera inventarier och bibliotek
Förvalta system och administrera informationssäkerhet
Samordna säkerhet och beredskap
Hantera anmälningar rörande skada och stöld på egendom
Administrera fordon
Upphandling
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2.5
2.5.1
2.5.1.1
2.5.1.2
2.5.2
2.5.3
2.6
2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.7
2.8
2.8.1
2.8.2

Hantera verksamhetens allmänna handlingar
Registrera handlingar
Registrera allmänna handlingar
Hantera inkomna handlingar som inte bildar ärenden
Arkivering av handlingar
Hantera begäran om utlämnande av allmän handling
Verksamhetsområden inom kommunikation, representation och medborgardialog
Kommunicera
Representation, evenemang och övergripande samarbeten
Föra medborgardialog
Besvara yttranden, remisser och samråd
Hantera överklaganden och tvister
Hantera överklaganden
Hantera tvister

Servicenämndens kärnverksamhet
3
Ge förvaltningsstöd
3.1
Ge intern service/support
3.1.1 Ge intern kundservice
3.1.2 Ge service i HR-frågor
3.1.3 Ge IT-support
3.1.4 Koordinera städning
3.2
Utföra städning
3.3
Utföra transport och service
3.3.1 Utföra och förmedla transporter
3.3.2 Utföra service och reparation på fordon och maskiner
3.3.3 Hyra ut tjänstecyklar
3.4
Debitera
4
Tillhandahålla serviceresor och reshjälp
4.1
Utreda och besluta om färdtjänst och riksfärdtjänst
4.2
Tillhandahålla serviceresor
4.3
Tillhandahålla bärhjälp/trappklättring
4.4
Utfärda taxikort för tjänsteresor
4.5
Utföra fordonskontroll
4.6
Hantera klagomål om serviceresor
5
Ge medborgarservice
5.1
Svara på enklare förfrågningar
5.2
Ta emot och överföra frågor och information
6
Hantera fastigheter och infrastruktur
6.1
Hantera teknisk infrastruktur/kommunikationsnät
6.1.1 Utreda och prissätta fiberleverans
6.1.2 Genomföra bredbandsprojekt
6.2
Hantera energiförsörjning
6.3
Planera och genomföra förändringar i fastighetsbeståndet
6.3.1 Hantera lokalbehov
6.3.2 Förbereda och besluta om byggprojekt
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6.3.3
6.3.4
6.4
6.4.1
6.4.2
6.4.3
6.4.4
6.4.5
6.4.6
7
7.1
7.1.1
7.1.2
7.2

Genomföra byggprojekt
Förändra fastighetsbeståndet
Förvalta fastigheter och offentlig miljö
Ansvara för löpande drift av fastigheter
Utföra löpande drift och underhåll av fastigheter och den offentliga miljön
Planera för långsiktiga underhållsåtgärder
Utföra åtgärder för att utveckla den offentliga miljön och fastigheter
Förvalta bostäder
Hantera uthyrning av lokaler
Driva skolkök
Tillaga och servera mat på skolor och förskolor
Planera menyn och tillaga mat
Hantera specialkost
Utföra interna kontroller och kvalitetssäkra skolkök
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Processbeskrivning för styrande och stödjande processer
Styrande processer
Nr
1
1.1

Namn på verksamheten
Styrande verksamheter
Politisk styrning

1.1.1

Den politiska
beslutsprocessen

1.1.2

Budget- och
rapporteringsprocessen

1.1.3

Ta beslut på delegation

1.2

Systematiskt kvalitetsarbete

1.2.1

Upprätta och följa
styrdokument (policys,
riktlinjer, strategier m.m.)

1.2.2

Upprätta intern kontrollplan

1.2.3

Utföra och följa upp
kvalitetsarbete

1.3

Verksamhetsledning

1.3.1
1.3.1.1
1.3.1.2

Organisation av arbete
Organisation i löpande
arbete
Bedriva arbete i projektform

1.3.1.3

Krisledning

1.3.2
1.3.2.1

Dialog mellan arbetsgivare
och medarbetare
Löneöversynsprocessen

1.3.2.2

Samverka och förhandla

Kommentar om servicenämndens hantering
I Malmö stads ärendehandbok finns en detaljerad
beskrivning av beslutsprocesserna i Malmö Stad.
Politiska beslut tas i servicenämnden och i
servicenämndens arbetsutskott. Vissa frågor går vidare
till kommunstyrelsen och/eller kommunfullmäktige,
såsom investeringar över en 15 miljoner kronor.
Budget bereds och beslutas i servicenämnden. Bokslut
med årsanalys redovisas i nämnden. Bokslut med
underlag sammanställs och arkiveras på
ekonomiavdelningen.
Delegationsbeslut fattas i enlighet med fastslagen
delegationsordning, och återredovisas till
servicenämnden vid varje sammanträde.
Systematiskt kvalitetsarbete innebär att systematiskt
styra, leda, planera, följa upp och utvärdera
verksamheten.
Förvaltningsövergripande styrdokument som upprättats
och antagits (handlingsplaner och riktlinjer) diarieförs
och bevaras. Även avdelningsspecifika styrdokument
och rutiner kan diarieföras och bevaras om de bedöms
vara av vikt.
Granskningsresultatet förvaras i Stratsys, medan intern
kontrollplan och uppföljningsrapporter förvaras i
Platina.
Kvalitetsarbete utförs ned på avdelningsnivå. För
serviceresors kvalitetsarbete, se 4.6 Hantera klagomål
om serviceresor.
Ansvarsfördelningen framgår av serviceförvaltningens
delegationsordning.
Ledningsgrupp finns för förvaltningen samt för
kärnverksamheternas avdelningar.
Projekt och uppdrag hanteras i enlighet med Malmö
Stad arkivhandbok.
Krisledningsorganisationen kan aktiveras vid risk för
samhällsstörning eller annan risk för människors hälsa
och/eller skada på egendom.
HR-processer hanteras i enlighet med Malmö Stad
arkivhandbok.
Löneöversyn sker årligen och genomförs i enlighet med
den i Malmö stad beslutade gemensamma processen.
Samverkan och andra förhandlingar protokollförs, och
skickas sedan till HR-avdelningen för diarieföring och
arkivering. APT-protokoll diarieförs på respektive
avdelning.
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1.3.2.3

Skapa en bra arbetsmiljö

1.3.3

Dialog mellan enskild
medarbetare och chef

1.3.4

Omställningsprocessen

1.4

Granskning av kommunens
verksamhet
Revision

1.4.1
1.4.2

Tillsyn (riktad mot
kommunens verksamhet)

Anmälningar rörande arbetsmiljö (tillbud, olyckor etc.)
hanteras i Agera. Årlig rapportering av systematiskt
arbetsmiljöarbete görs till nämnden.
Lönesamtal och medarbetarsamtal hålls årligen och
utvecklingsbehov nedtecknas i en kompetensutvecklingsplan.
Vid behov av omställning genomförs processen i
enlighet med det i Malmö stad beslutade gemensamma
arbetssättet. Från och med 2021 har HR-service ett
övergripande ansvar för omställningsprocessen för hela
staden.
Kommunen kan utföra egenkontroll eller bli utsatt för
kontroll från extern tillsynsmyndighet.
Revision genomförs årligen och resultat rapporteras till
servicenämnden.
Tillsyn riktad gentemot servicenämnden utförs bland
annat inom arbetsmiljöområdet, och tillsynsrapporter
diarieförs. Miljöförvaltningen gör tillsyn av fastigheter
och mark, samt av miljöfarlig verksamhet på
kommunteknik. Intern kontroll genomförs regelbundet
och resultatet av kontrollerna rapporteras till nämnden.
Egenkontroll för skolrestauranger redovisas i process
7.2 Utföra interna kontroller och kvalitetssäkra skolkök.

Stödjande processer
Nr
2
2.1

Namn på verksamheten
Stödjande verksamheter
Ekonomiprocesser

2.1.1

Löpande bokföring och
fakturering

2.1.2

Sälja vidare investeringsvara

2.1.3

Bokföra EU-projekt

2.1.4
2.2

Hantera ekonomisk statistik
HR-processer

2.2.1

Rekrytering

2.2.2

Hantera lön och arbetstid

2.2.3

Hantera anställning

Kommentar om servicenämndens hantering
Ekonomiprocesserna beskrivs ingående i
ekonomihandboken.
Löpande bokföring och fakturering sker centralt via
stadens ekonomisystem. För hyresdebitering använder
stadsfastigheter debiteringssystemet Fastnet.
Debitering är kärnprocess på serviceförvaltningen, se
process 3.4: Debitera.
Stadsfastigheter säljer i vissa fall vidare investeringar i
form av inventarier till hyresgäster. Kommunteknik
säljer vidare småmaskiner.
Serviceförvaltningen deltar i EU-projekt och dessa
hanteras i enlighet med Malmö Stads arkivhandbok.
HR-processer hanteras i enlighet med Malmö Stads
arkivhandbok.
Rekryteringar genomförs i ReachMee med stöd av HRavdelningen och diarieförs i Platina av HR-avdelningen.
HR-service ger support om och administrerar löner för
hela Malmö Stad.
Personalakter hanteras av HR-avdelningen. Samtliga
akter förvaras på staben.
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2.2.4

Administrera pensioner

2.2.5

Hantera förtroendevaldas
uppdrag samt arvoden och
ersättningar
Hantera andra arvoden och
ersättningar samt
praktikanter och PRAO
Verksamhetsområden inom
lokalförsörjning, säkerhet
och intern service
Hantera lokalförsörjning,
drift och användning av
lokaler
Hantera lokalförsörjning

2.2.6
2.3
2.3.1
2.3.1.1

2.3.1.2
2.3.2

2.3.3
2.3.4
2.3.5

2.3.6

2.4

HR-service administrerar pensioner för hela Malmö
Stad.
Hantering av förtroendevaldas uppdrag –
förtroendemannaregister, avsägelser, val etc. görs av
serviceförvaltningens kansli- och utvecklingsavdelning.
Hanteras av HR-service.

Hantering av lokalbeställningar inom staden och
nybyggnation av lokaler i lokalförsörjningsprocessen är
kärnverksamhet för serviceförvaltningen, se
processgrupp 6.3.
Hantera drift och
Hantera drift av fastigheter och är kärnverksamhet för
användning av lokaler
serviceförvaltningen, se processgrupp 6.4.
Administrera inventarier och Inventering av anläggningars tillgångar görs årligen till
bibliotek
grund för anläggningsredovisning, som en del i
ekonomiprocessen. Offentlig konst som förekommer på
fastigheter som förvaltas av serviceförvaltningen
registreras och är sökbar på konstkompassen.
På kommunteknik förs inventarielistor över maskiner
och fordon.
Förvalta system och
Vissa stadsövergripande IT-system/IT-plattformar
administrera
förvaltas av IT och digitalisering, såsom Microsoft 365
informationssäkerhet
och e-tjänsteplattformen.
Samordna säkerhet och
beredskap
Hantera anmälningar
Skador på fastigheter och i gatumiljön rapporteras till
rörande skada och stöld på
kundcenters felanmälan och registreras i Easy
egendom
Incident/Xpand/Artvise, se process 3.1.1. Kommer
felanmälningarna utifrån går de via kontaktcenter, se
process 5. Ge medborgarservice. Försäkringsärenden och
skadeståndsärenden gentemot extern part hanteras i
Platina.
Administrera fordon
Bilar och cyklar finns för bokning. Resor med bil
redovisas i körjournaler. För kommuntekniks transportoch verkstadstjänster, se process 3.3: Utföra transport och
service och för Serviceresor, se process 4.2: Tillhandahålla
serviceresor samt process 4.5: Utföra fordonskontroll.
Upphandling
Upphandlingar hanteras i enlighet med Malmö Stads
arkivhandbok. Upphandlingsärenden diarieförs och
arkiveras i Platina. I upphandlingar som sker med hjälp
av upphandlingsenheten ska överenskommelse göras
om var handlingarna diarieförs och arkiveras.
Vid upphandling av städtjänster kan kommuntjänster
vara behjälpliga åt andra förvaltningar, se process 3.1.4
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Koordinera städning. Där ansvarar respektive förvaltning
för upphandlingsdokumentationen.
2.5
2.5.1
2.5.1.1

2.5.1.2
2.5.2

2.5.3

2.6

2.6.1

2.6.2
2.6.3

2.7
2.8
2.8.1

2.8.2

Hantera verksamhetens
allmänna handlingar
Registrera handlingar
Registrera allmänna
handlingar

Diarieföring görs i Malmö stads gemensamma system
Platina. Registrering av allmänna handlingar kan även
ske i andra system, vilka definieras närmare i
processbeskrivningarna.
Hantera inkomna handlingar Allmänna handlingar som inte bildar ärenden eller
som inte bildar ärenden
enklare rutinförfrågningar lämnas till berörda
medarbetare som gallrar handlingarna vid inaktualitet.
Arkivering av handlingar
Handlingar arkiveras på respektive avdelning. För varje
avdelning finns en eller flera arkivredogörare som
ansvarar för arkivvården vad gäller redovisning, gallring
etc.
Hantera begäran om
Allmänna handlingar lämnas ut på begäran av den som
utlämnande av allmän
har vården om informationen, vid behov med stöd av
handling
kansliet. Vid helt eller delvis avslag på begäran sker
hantering alltid i samråd med kansli- och
utvecklingsavdelningen. Avslag diarieförs.
Verksamhetsområden inom
kommunikation,
representation och
medborgardialog
Kommunicera
Handlingar rörande kommunikation hanteras i enlighet
med Malmö Stads arkivhandbok. Personaltidning och
andra trycksaker arkiveras av kommunikationsavdelningen.
Representation, evenemang Dokumentation från konferenser och studiebesök kan
och övergripande
bevaras i urval i Platina.
samarbeten
Föra medborgardialog
Kontaktcenter har en process som består i att ta emot
och besvara frågor och synpunkter från allmänheten:
5.1. För dialog med elever gällande skolmat finns
kostråd, som protokollförs.
Besvara yttranden, remisser Remisser och samråd besvaras av förvaltningen, och
och samråd
diarieförs och arkiveras i Platina.
Hantera överklaganden och
tvister
Hantera överklaganden
Nämndsbeslut eller beslut tagna på delegation kan
överklagas antingen genom laglighetsprövning eller
förvaltningsbesvär. Överprövningar av upphandlingar är
ytterligare en typ av överklagande som förekommer
inom servicenämnden. Överklaganden diarieförs och
arkiveras i Platina.
Hantera tvister
Serviceförvaltningen kan vara inblandad i tvister, bland
annat vid avtalsfrågor. Tvisten kan lösas mellan parterna
utan att gå vidare till rättsinstans, men ibland prövas den
i domstol. Handlingarna diarieförs i Platina.
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3. Ge förvaltningsstöd
Serviceförvaltningen ger stöd åt flera eller samtliga förvaltningar i Malmö Stad i vissa frågor. Det
kan vara i form av support, lokalvård eller transport. Utbudet kan variera över tid beroende på
förvaltningarnas behov.
3.1 Ge intern service/support
Serviceförvaltningen ger intern service i Malmö Stad i form av ärendehantering och support i IToch HR-frågor, samt assisterar vid lokalvårdsupphandlingar.
3.1.1 Ge intern kundservice
Intern kundservice tar emot synpunkter, anmälningar och frågeställningar via telefon, e-post och
formulär på Komin om fastigheter, boenden och posthantering i första hand och gator, torg och
parker i andra hand. Avsändaren är intern (anställd i Malmö Stad). Handlingar registreras i
ärendehanteringssystemet Xpand för felanmälningar hos stadsfastigheter, i Artvise för ärenden
gällande post & bud, skolrestauranger och städsupport eller i fastighets- och gatukontorets
system Easy Incident, för frågor gällande allmän platsmark. I de fall ett ärende gäller skadegörelse
och den ska polisanmälas görs detta utifrån en förutbestämd mall.
Vissa frågor kan besvaras direkt, medan andra vidarebefordras till berörd handläggare eller
utförare. Svar eller åtgärd återkopplas till intern kundservice, som i sin tur återkopplar till
anmälaren (om så önskas). Hela ärendet registreras i respektive system.
Nr 3.1.1

Handlingar rörande anmälningar och frågor hos kundcenter

Handlingstyper

Förvaring

Avvikelserapport

Platina

Synpunkts- och
felanmälningsärenden

Xpand/
Easy
Incident/Artvi
se

Gallring/
bevarande
Bevaras
Gallras vid
inaktualitet.

Sekretessreglering
Kan
förekomma.
Kan
förekomma.

Kommentarer

Inakutalitet betyder olika
saker för olika
verksamheter. För Artvise
gäller en gallringstid på 2
år efter avslutat ärende,
men ärenden
avidentifieras
(personuppgifter raderas)
efter 90 dagar. Xpand
bevaras i sin helhet i
väntan på
gallringsutredning,
eftersom nytt system
upphandlas 2021-2022.
För servicenämndens
ärenden i Easy Incident
gäller att gallring får ske
med en frist på fem år. Se
även 6.4.2 för
felanmälningar gällande
fastigheter.
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3.1.2 Ge service i HR-frågor
HR-service har i uppdrag att stödja stadens förvaltningar i HR-arbetet genom stöd, support och
utbildning. Dessutom hanteras all löneutbetalning och pensionsadministration härifrån.
I HR-support registreras ärenden kring HR-området, som berör anställda i Malmö stad. Frågor
och ärenden inkommer via telefon, e-post eller formulär på Komin, och registreras i
ärendehanteringssystemet HelpDesk. När HR-support har svarat på frågan eller löst problemet,
avslutas ärendet i HelpDesk.
Ärenden kan gälla löneadministration och för hanteringen av dessa handlingar se process 2.2.2
Hantera lön och arbetstid i Malmö Stads arkivhandbok. Alla anställda och förtroendevalda i Malmö
stad finns registrerade i HR-systemet Personec-P. Utbetalningar av löner, arvoden och andra
ersättningar sker härigenom.
Avvikelser som påverkar lönen administreras också av HR-service. Ofta förs dessa avvikelser
direkt in i HR-systemet, men i vissa fall kommer underlag för utbetalning in på annat sätt.
Sammanställt löneunderlag skickas till Swedbank, som genomför utbetalningarna.
Uppgifter om medarbetares löneutbetalningar kommuniceras regelbundet till Skatteverket, och i
de fall det krävs till Kronofogdemyndigheten eller Försäkringskassan. Se process 2.2.2 i Malmö
Stads arkivhandbok. Sparas digitalt eller på papper i närarkiv.
Ärenden kan gälla pensioner och för hantering av dessa handlingar, se Malmö Stads
arkivhandbok 2.2.4 Administrera pensioner. Medarbetare i Malmö stad kan ansöka om pension helt
eller partiellt några år före 67 års ålder. När pensionen beviljats meddelas KPA Pension som
räknar ut tjänstepensionen, en uträkning som skickas till HR-service och som sedan förmedlas
vidare till den pensionssökande.
Om en anställd avlider är efterlevande berättigade till pensionsutbetalningar, och
dödsfallsanmälan inkommer då till HR-service tillsammans med ansökan om utbetalning av
pensionsförmån och ytterligare intyg.
HR-service anordnar utbildningar i gemensamt arbetssätt samt IT-stöd för chefer som är
anställda inom Malmö stad. Anmälan till utbildningar görs genom ett formulär på Komin, och
registreras i CoursePlan. Vilka medarbetare som har genomgått vilka utbildningar noteras sedan i
CoursePlan eller ett Excel-ark. För hantering av handlingar gällande utbildningar se process 2.6.2
Representation, evenemang och övergripande samarbeten i Malmö Stads arkivhandbok.
Nr 3.1.2

Handlingar rörande HR-support

Handlingstyper

Förvaring

Enklare frågor/support

HelpDesk
Artologik

Beställning av arbetsgivareller inkomstintyg

Elektroniskt/
HelpDesk
Artologik

Gallring/
bevarande
Gallras vid
inaktualitet
(senast efter 2
år)
Gallras vid
inaktualitet,
senast efter två
år.

Sekretessreglering
Kan
förekomma,
39 kap.
OSL
Kan
förekomma,
39 kap.
OSL

Kommentarer
Även systemsupport och
beställning av rapporter ur
system.
Arbetsgivarintyg hanteras
på arbetsgivarintyg.nu (akassans webbtjänst).
Inkomstintyg till
Försäkringskassan
hanteras i HelpDesk, de
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till kronofogden i deras
webbtjänst.
Beställning av
behörigheter/ändring i
organisationsträd

HelpDesk
Artologik

Nej

HelpDesk
Artologik

Gallras vid
inaktualitet
(senast efter 2
år)
Gallras efter 2
år.

Direktutbetalningsärenden
(handlingar rörande lön och
tillägg/avdrag)

Handlingar rörande
reseräkningar

HelpDesk
Artologik

Gallras efter 2
år

Nej

Nej

Underlag som kommer in
registreras i HelpDesk.
Utbetalning görs via
internetbanken.
Betalningsanmodan skrivs
ut och skickas till
stadskontorets
redovisningsavelning.
Kan gälla förtroendevalda,
anställda, ferieanställda
etc. Kan räknas som
ekonomiskt underlag.
Utgörs av
kvitton/verifikationer
(rättelse lön/reseräkning).
Handlingarna i Artologik
är kopior. Originalen
hanteras på respektive
förvaltning. För originalen
gäller en gallringsfrist på 7
år.

3.1.3 Ge IT-support
IT-Support ger service och support till medarbetare i Malmö stad. Ärenden hos IT-support
hanteras i ett ärendehanteringssystem. I systemet hanteras information gällande IT-relaterade
frågor, beställningar, felanmälningar, problem, förändringar och interna uppgifter.
Ärenden inkommer via webbportal, e-post eller telefon. Fördelning görs till rätt utförare vars
uppgift är att lösa ärendet med hjälp av tillgänglig information. Komplettering av information
görs om så behövs. När ärendet är löst eller utfört avslutas det och kontaktperson i ärendet
meddelas.
I verksamhetssystemet ska ingen sekretess finnas. Om sekretess ändå inkommer via fritextfält, får
denna gallras omedelbart om den inte behövs för ärendet. Denna gallring ska loggas.
Kunskapsdatabasen (KB) är en plats i SharePoint där IT-Support sparar kunskapsartiklar.
Artiklarna innehåller information om system, rutiner och problem som hjälper dem i det dagliga
arbetet.
Nr 3.1.3

Handlingar rörande IT-support

Handlingstyper

Förvaring

Behörighetsbeställning

MSM

Supportärende

MSM

Gallring/
bevarande
Gallras efter 3
år.
Gallras vid
inaktualitet,
senast efter 3
år.

Sekretessreglering
Nej
Nej

Kommentarer
Behörigheter till IT-system
och interna lokaler
Frågor, felanmälan,
beställning,
kunskapsartiklar,
problemärenden, interna
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Förändringärende

MSM

Återkoppling/utvärdering

MSM

Kunskapsdatabas

Sharepoint

Statistik

Platina

Gallras vid
inaktualitet,
senast efter 3
år.
Gallras vid
inaktualitet /
senast efter 3
år.
Gallras vid
inaktualitet.
Bevaras i urval

Nej

uppgifter.
Förändringar i IT-system.

Nej

Fritext gallras senast efter
tre år, betyg kan sparas
längre vid behov.

Nej

Uppdateras löpande.

Nej

Visst urval av statistik
bevaras årligen.

3.1.4 Koordinera städning
På serviceförvaltningen finns både stöd för att upphandla lokalvård (städkoordinering) och en intern tjänst för
lokalvård; städservice. För utföra städning, se process 3.3.
Processen städkoordinering inleds med att en beställning på upphandling av lokalvård inkommer
till centrala upphandlingsenheten. Städsupport tar kontakt med beställaren och påbörjar
kartläggningsprocessen i programmet RengöringsSystemet. Städavtalet följs upp enligt standarden
Insta 800, vilket resulterar i en teknisk specifikation som finns med i upphandlingens
förfrågningsunderlag.
Upphandling genomförs av centrala upphandlingsenheten. Handlingar som skapas i denna
process bevaras av den beställande nämnden och serviceförvaltningen har endast kopior på dessa
handlingar, varför dessa handlingar kan gallras när de är inaktuella för verksamheten.
Initialt möte med leverantör av städtjänster hålls där avtalets villkor gås igenom innan avtal
tecknas, städleverantör skickar personallista vid avtalsstart där de intygar att personalens
registerutdrag är utan anmärkning.
Städsupport är med under hela processen från upphandling och koordinerar och följer upp
avtalet till avtalets slut.
Nr 3.1.4

Handlingar rörande städkoordinering

Handlingstyper

Förvaring

Städavtal och
förfrågningsunderlag

G:

Objektsbeskrivning

Lokalförteckning

Gallring/
bevarande
Gallras vid
inaktualitet.

Sekretessreglering
Kan förekomma,
31 kap. 16 §
OSL

RengöringsS
ystemet/G:

Gallras vid
inaktualitet.

Nej

RengöringsS
ystemet/G:

Gallras vid
inaktualitet.

Nej

Kommentarer
Mellan beställare och
städbolag. Kopia,
original förvaras hos
beställaren.
Grund görs i
RengöringsSystemet
, eventuella
förändringar under
avtalets gång görs i
G:mappens
exemplar.
Grund görs i
RengöringsSystemet
, eventuella
förändringar under
avtalets gång görs i
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Minnesanteckningar/protokoll
från uppföljnings- och
avstämningsmöten
Kontrollrapport

G:

Gallras vid
inaktualitet.

Nej

G:

Gallras vid
inaktualitet.

Nej

Korrespondens kring avtal

G:

Nej

Städkoordineringsöverensko
mmelse

Platina

Gallras vid
inaktualitet.
Bevaras

Nej

G:mappens
exemplar.
Protokoll 4 ggr
årligen med
leverantör.
Insta 800,
leverantörens
egenkontroll, eller
städkoordinatorns.
Avtalsuppföljningsko
ntroll.

Mellan beställare och
städsupport.

3.2. Utföra städning
För processen gällande stöd att upphandla städning/lokalvård, se process 3.2.4 Koordinera städning.
Städservice kan anlitas av förvaltningarna internt utan upphandling. En överenskommelse skrivs
mellan städservice och en förvaltning eller en del av en förvaltning.
För att beräkna tidsåtgång för städning används RengöringsSystemet, där det finns
lokalförteckningar och objektbeskrivningar. Arbetsrutiner förvaras lokalt i pärm.
Nr 3.2

Handlingar rörande utföra städning

Handlingstyper

Förvaring

Överenskommelse om
städtjänst
Objektsbeskrivning och
lokalförteckning

Platina

Gallring/
bevarande
Bevaras

Sekretessreglering
Nej

RengöringsSystemet

Gallras vid
inaktualitet.

Nej

Kommentarer
Skrivs mellan
städservice och
förvaltning/skola.
Uppdateras
fortlöpande.

3.3 Utföra transport och service
3.3.1 Utföra och förmedla transporter
Kommunteknik utför och förmedlar transporter och andra maskintjänster åt Malmö stads
förvaltningar och bolag. Det körprogram som används är modulen TMS Win i systemet ATS.
Tjänsten Malmö återbyggdepå är till för interna beställare inom Malmö stad som är i behov av
lastbil för till exempel hämtning och lämning av material (mindre saker) eller flytthjälp. Denna
tjänst bemannas genom arbetsmarknadsåtgärdsanställningar. Dokumentationen sker på papper.

Nr 3.3.1

Handlingar rörande utförande och förmedling av transport
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Handlingstyper

Förvaring

Transportsedel

ATS/Papper

Maskinrapport
(transportsedel)
Avräkningsfaktura

ATS/Papper

Tidkort (lapp som chaufför)

Papper

Tippkvitto

Papper

Daglista

G:

ATS

Gallring/
bevarande
Får gallras
efter 2 år.

Sekretessreglering
Nej

Får gallras
efter 2 år.
Får gallras
efter 2 år.

Nej

Får gallras
efter 2 år.
Får gallras
efter 2 år.
Får gallras
efter 2 år.

Nej

Nej

Kommentarer
Sorteras per åkeri, per lastbil
och i nummerordning.
Knappas in i systemet.
Underlag för fakturering som
kommunteknik skickar ut, för
att den andra parten ska
kunna fakturera. Den färdiga
fakturan går via
ekonomisystemet.

Nej
Nej

En per dag med uppgifter om
anställda kopplat till fordon.

3.3.2 Utföra service och reparation på fordon och maskiner
Kommunteknik utför service och reparation av fordon och av mindre maskiner, samt utför
underhåll och nytillverkning av smidesdetaljer. Ett verkstadsjobb inleds med att ett fordon eller
en maskin kommer in som är i behov av service eller reparation. En arbetsorder skapas i Kobra 2.
Information om vad som görs och hur lång tid det tar förs sedan in i systemet.
Nr 3.3.2

Handlingar rörande service på fordon och maskiner

Handlingstyper

Förvaring

Service- och
reparationsärende
Arbetsorder

Kobra 2
Papper

Gallring/
bevarande
Får gallras efter
2 år.
Gallras vid
inaktualitet,
senast efter 2
år.

Sekretessreglering
Nej

Kommentarer
Fordon, kund, servicereparationsinformation.

Nej
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3.3.3 Hyra ut tjänstecyklar
En cykel beställs via ett formulär på Komin, vilket tas emot av personal på tjänstecyklar.
Beställningen skrivs ut och sätts i en pärm. I Kobra 2 genereras en överenskommelse som skrivs
ut och undertecknas. I Kobra 2 hanteras även serviceordrar på cyklar som behöver repareras. En
arbetsorder skrivs ut från systemet med information om serviceärendet.
Det hyrs också ut trafikavstängningsmaterial. Trafikavstängningsmaterial beställs via
telefon/fysiskt besök eller e-post. Det genereras en uthyrningsorder i Kobra 2.
Nr 3.3.3

Handlingar rörande uthyrning av tjänstecyklar

Handlingstyper

Förvaring

Beställning

Pärm

Överenskommelse

Pärm i
närarkiv

Cykel- och
kontraktsregister

Kobra 2

Serviceärenden
tjänstecyklar

Kobra 2

Arbetsorder

Papper

Uthyrningsorder

Kobra 2

Gallring/
bevarande
Gallras vid
inaktualitet.

Sekretessreglering
Nej

Får gallras 2
år efter
avtalets
utgång/avslut.
Gallras 2 år
efter
inaktualitet.
Gallras 2 år
efter
inaktualitet.
Gallras vid
inaktualitet,
senast efter 2
år.
Får gallras
efter 2 år.

Nej

Kommentarer
Inaktualitet inträder när
beställningen är bekräftad och
levererad till beställaren.
Avtal sorteras på det löpnummer
som det ges automatiskt vid
upprättandet.

Nej
Nej
Nej

Nej

Gäller
trafikavstängningsmaterial.

3.4 Debitera
Debiteringen administrerar avgifter för bland annat barn- och äldreomsorg, LSS-verksamhet och
färdtjänst, på uppdrag av förvaltningar i Malmö stad, samt hanterar krav och inkassoärenden.
Debitering sker i ekonomisystemet Ekot.
Debiteringsprocessen initieras genom att ett debiteringsunderlag hämtas ifrån ett
verksamhetsspecifikt system. I vissa fall, som till exempel vad gäller inkomstanmälan för
barnomsorg, förekommer debiteringsunderlag i form av en blankett. Underlag för fakturering
utgår sedan, och när betalningen är genomförd verifieras detta i Ekot. Vid utebliven inbetalning
inleds ett kravärende.

Nr 3.4

Handlingar rörande debitering

Handlingstyper

Förvaring

System för debitering

Ekot

BILL-arkiv

Qlik sense

Gallring/
bevarande
Uppgifter får
gallras efter 7
år.
Får gallras
efter 7 år.

Sekretessreglering
Kan
förekomma.

Kommentarer

Kan
förekomma

Arkiv för tidigare
faktureringssystemet BILL.
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Inkomstanmälan för
debitering av barnomsorg

Personakt
alt.
kronologisk,
se
kommentar

Får gallras
efter 3 år.

Ja, 23 kap.
1 § OSL.

Rättelser – manuella
underlag för debitering av
barnomsorg
Fakturering –
räkningsutskick
Ärenden kravhantering

Personakt

Får gallras
efter 3 år.

Ja, 23 kap.
1 § OSL.

G:

Kan
förekomma.
Kan
förekomma.

Bouppteckning

Pärm,
närarkiv

Får gallras
efter 7 år.
Får gallras 7
år efter
betalning eller
avskrivning.
Gallras
senast efter 2
år.

Pärm,
närarkiv

Från och med 2010 är
inkomstanmälningar
sorterade i personakter,
på personnummer.
Fysiska
inkomstanmälningar
förvaras hos debiteringen.
Sparas också hos den
som skickar rättelsen.
PDF-filer med fakturor från
BILL.

Nej

4. Tillhandahålla serviceresor och reshjälp
4.1 Utreda och besluta om färdtjänst och riksfärdtjänst
Ansökan om färdtjänst eller riksfärdtjänst skickas in på särskild blankett. Om ansökan är
ofullständig begärs komplettering, i annat fall görs en utredning. Handläggning av ansökan om
färdtjänst sker i systemet Procapita. Beslut skickas per post till sökande, som har möjlighet att
överklaga om hen inte är nöjd med beslutet. Samtliga handlingar samlas i en personakt som
sorteras på personnummer.
Gallring av personakten ska genomföras 5 år efter tillståndets inaktualitet. De handlingar som
inkommit på papper (undantaget avvikelser) hanteras på papper i en personakt och de handlingar
som inkommit/skapats digitalt hanteras i Procapita.
Nr 4.1

Handlingar rörande utredning och beslut om färdtjänst och
riksfärdtjänst

Handlingstyper

Förvaring

Personakt

Procapita/
personakt

Gallring/
bevarande
Gallras
efter 5 år.

Sekretessreglering
29 kap. 6 §
OSL

Återkallelse av
färdtjänsttillstånd

Procapita/personakt

Gallras
efter 5 år.

29 kap. 6 §
OSL

Begäran om borttag
ur/korrigeringar i
Procapita

Pärm i
närarkiv/arkivskåp

Gallras
efter 2 år.

29 kap. 6 §
OSL

Kommentarer
Alla handlingar som
upprättas eller
inkommer om/från
kund ingår i
personakten.
Inaktualitet uppstår
vid dödsfall,
avflyttning, avslutning
eller avslag.
Beslut signeras
digitalt i Procapita.
Person som är
avflyttad, missbruk av
färdtjänstkort t.ex.
Ingår i personakt.
Korrigeringar
gällande felaktigheter
och misstag gjorda i
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Avvikelserapport

Procapita

Gallras
efter 5 år.

Kan
förekomma

Procapita som endast
systemansvariga kan
ta bort eller korrigera.
Pappersblankett.
När chauffören
anmäler en avvikelse
mot kund eller när
kund missbrukar
tjänsten.
Pappersoriginal kan
gallras när
informationen är
införd i Procapita.

4.2 Tillhandahålla serviceresor
Serviceresor som handläggs är färdtjänst, kommunresor, skolresor samt tjänsteresor.
Beställning av resa görs via fax, telefon eller Internet och hanteras sedan i SAM3001. Körorder
för resa kan förekomma i olika format; taxisystem, som sms eller via app till telefon. Resan
genomförs sedan av extern utförare eller, vid vissa specialtransporter, internt.
Efter att resan har genomförts inkommer en bekräftelse till SAM3001, antingen digitalt eller
analogt. Den analoga bekräftelsen läggs in manuellt i systemet. Efter genomförd serviceresa
skickas debiteringsunderlag till debiteringsenheten vad gäller färdtjänstresa.
Statistik rörande serviceresor tas ut kontinuerligt och diarieförs.
Nr 4.2

Handlingar rörande tillhandahållande av serviceresor

Handlingstyper

Förvaring

Beställning av resa

SAM3001

Körorder

SAM3001

Bekräftelse på genomförd
resa
Manuell bekräftelse på
genomförd resa,
korrigeringslista

SAM3001

Debiteringsunderlag

Årlig statistik rörande
serviceresor

Gallring/
bevarande
Gallras efter 1
år.

Sekretessreglering
Kan förekomma.

Gallras efter 1
år.
Gallras efter 1
år.
Gallras vid
inaktualitet, se
kommentar.

Kan förekomma.

SAM 3001

Gallras efter 1
år, se
kommentar.

Kan förekomma.

Platina/
G:

Bevaras

Nej

Papper

Kommentarer
Underlag i form av
inkommande fax eller
e-post kan gallras så
fort uppgiften är
införd i SAM3001.

Kan förekomma.
Kan förekomma.

Blanketten kan
gallras när
informationen är
införd i SAM3001.
Fil expedieras till
debiteringsenheten
(se process nr 3.1)
eller fakturerande
instans (se löptext
ovan).
En sammanställning
av statistiken
registreras i Platina.
Statistiken på G:
gallras vid
inaktualitet.
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4.3 Tillhandahålla bärhjälp/trappklättring
Bärhjälp är en behovsprövad insats som prövas enligt socialtjänstlagen. Bärhjälp kan bli aktuellt
om behov av att bli buren finns och den enskilde inte har färdtjänst med specialfordon. Ansökan
om bärhjälp görs hos hälsa- vård och omsorgsförvaltningen. Beslut tas i ärendet av
biståndshandläggare, som skickar beslutet till serviceresor.
Behov av trappklättring utreds hos färdtjänstutredare och ingår i beslutet om färdtjänst.
Bärhjälp och trappklättring administreras sedan av serviceresor och utförs av specialtransporter.
Debitering av bärhjälp sker på Hälsa- vård och omsorgsförvaltningen. Kostnad för trappklättring
ingår i färdtjänstavgiften.
Nr 4.3

Handlingar rörande bärhjälp/trappklättring

Handlingstyper

Förvaring

Beslut om bärhjälp

Papper,
egen serie i
arkivskåp

Beställning av
trappklättring
Körorder

SAM3001

Bekräftelse på genomförd
trappklättring
Besiktning av trappa och
rullstol

SAM3001

SAM3001

Papper

Gallring/
bevarande
Gallras vid
inaktualitet,
senast efter 5
år.

Sekretessreglering
26 kap. 1 §
OSL

Gallras efter 1
år.
Gallras efter 1
år.
Gallras efter 1
år.
Gallras 1 år
efter
inaktualitet.

26 kap. 1 §
OSL
26 kap. 1 §
OSL
26 kap. 1 §
OSL
Kan
förekomma, 26
kap. 1 § OSL

Kommentarer
Kopia. Original
förvaras på HVOF.
Kan även finnas
besiktningsprotokoll
av trappa som
förvaras
tillsammans med
beslutet.

Gäller
trappklättring.
Skickas till
specialtransporter.
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4.4 Utfärda taxikort för tjänsteresor
Taxikort för tjänsteresor inom Malmö stad utfärdas av serviceresor. Ansökan görs till
serviceresor. Från serviceresor görs en beställning till den som tillverkar taxikorten. Resor som
görs med kortet kopplas sedan till turer i verksamhetssystemet och debiteras rätt instans.
Nr 4.4

Handlingar rörande utfärdande av taxikort

Handlingstyper

Förvaring

Ansökan

SAM 3001

Register över taxikort

SAM 3001

Gallring/
bevarande
Gallras efter 2
år.
Gallras vid
inaktualitet,
tidigast 6
månader efter
avslut.

Sekretessreglering
Nej

Kommentarer

Nej
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4.5 Utföra fordonskontroll
I fordonskontroll ingår trafikkontroller, fordons- och säkerhetskontroller (FOSK) och
leveranskontroller.
I fordonskontrollsystemet FRIDA ges möjlighet till uppföljning av avtal, fordon, körda
kilometer, utrustning och miljö gentemot de entreprenörer som anlitas att utföra serviceresor.
Möjlighet att göra sammanställningar utifrån olika parametrar – till exempel miljöpåverkan –
finns i systemet.
Entreprenörer lägger in sina fordon i FRIDA, som kontrolleras gentemot Transportstyrelsens
register. Även besiktningsföretag arbetar i systemet och lägger där in protokoll för utförda
kontroller, som serviceresor har ålagt entreprenören att genomföra.
Sanktionsärenden gentemot leverantörer registreras i Platina. Ett sanktionsärende kan initieras på
grund av till exempel att ett fordon har framförts trots körförbud.
Nr 4.5

Handlingar rörande fordonskontroll

Handlingstyper

Förvaring

Protokoll på utförd besiktning

FRIDA

Protokoll på utförd besiktning
där fordonet ej blivit godkänt

Gallring/
bevarande
Gallras vid
inaktualitet, se
kommentar.

Sekretessreglering
Nej

FRIDA

Gallras vid
inaktualitet, se
kommentar.

Kan
förekomma

Vitesärende/sanktionsärende

Platina

Bevaras

Nej

Inkommen
fordonsinformation, anmälan
och avanmälan av fordon

G: (SAM
3001)

Får gallras 1 år
efter inaktualitet.

Nej

Kommentarer
Initierar ärende där
ytterligare
korrespondens etc.
registreras tillsammans
med protokoll.
Inaktualitet inträffar för
fordon från det gamla
avtalet när nytt avtal
skrivs.
Inaktualitet inträffar för
fordon från det gamla
avtalet när nytt avtal
skrivs.
Vitesbrev, beslut,
korrespondens
Inaktualitet uppstår vid
avanmälan av fordon.
Inkommen rekvisition
(ägar- och
fordonsuppgifter)
registreras i SAM 3001,
läggs även på
gemensam server för
historikens skull. SAM
3001 uppdateras
löpande med aktuella
uppgifter.

4.6 Hantera klagomål om serviceresor
Klagomål inkommer till serviceresor via telefon, e-post eller brev. Klagomål kan också inkomma i
form av avvikelser från sjukvård eller från övriga förvaltningar.
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De klagomål som inkommer registreras i ett verksamhetssystem, och vidarebefordras till berörd
entreprenör. Entreprenören svarar och svaret vidarebefordras i sin tur tillsammans med
serviceresors svar till kunden.
Vid upprepade klagomål kan ett sanktionsärende initieras, som handläggs i Platina.
Statistik rörande klagomål om serviceresor tas ut årligen och diarieförs.
Nr 4.6

Handlingar rörande klagomål om serviceresor

Handlingstyper

Förvaring

Inkomna synpunkter och
avvikelser

SAM 3001

Svar från entreprenör

SAM 3001

Slutligt svar till kund

SAM 3001

Sanktionsärende gentemot
entreprenör
Årlig statistik rörande
klagomål om serviceresor
Rättelse färdtjänsträkning

Gallring/
bevarande
Får gallras efter
2 år.

Sekretessreglering
Kan förekomma.

Kan förekomma.

Platina

Får gallras efter
2 år.
Får gallras efter
2 år.
Bevaras

Platina

Bevaras

Nej

Papper/
SAM 3001

Gallras efter 2
år.

Kan förekomma.

Kommentarer
Inkommer via
telefon, e-post eller
post.
Pappersblankett/epostmeddelande
gallras efter
överföring till system.
Avvikelser gentemot
chaufför hanteras
här, för avvikelser
gentemot kund se
process 4.1.

Kan förekomma.
Kan förekomma.
En sammanställning
av statistiken
registreras i Platina.
Vissa rättelser sker
hos
debiteringsenheten.

5. Ge medborgarservice
Kontaktcenter har en begränsad mängd ärenden som rör den egna verksamheten. Det som
inkommer är beröm, synpunkter eller klagomål på verksamheten samt avvikelser. Dessa hanteras
enligt 1.2.3 Utföra och följa upp kvalitetsarbete i Arkivhandboken och de gallringsbara handlingarna
registreras i ärendesystemet Artvise.
5.1 Svara på enklare förfrågningar
Kontaktcenters uppdrag är att svara på medborgares frågor direkt när det är möjligt. Mot
bakgrund av uppdraget att vara en väg in till Malmö stad hanterar kontaktcenter delar av de olika
förvaltningarnas kontakt med medborgarna. Uppdraget omfattar att ge information och
vägledning i de frågor som kommer in. Det kan även handla om att se status i
ärendehanteringssystem eller administrativa förberedelser som att guida till hur en ansökan ska
göras. Inkommande kanaler är e-post, telefon, chatt, sociala medier och fysiskt besök. Dessa
ärenden registreras i ärendehanteringssystemet Artvise, kategoriseras utifrån vad frågan handlar
om och avslutas sedan.
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Nr 5.1

Handlingar rörande enklare förfrågningar

Handlingstyper

Förvaring

Ärendekort, enkel fråga

Artvise

Gallring/
bevarande
Gallras vid
inaktualitet,
senast
efter 2 år.

Sekretessreglering
Kan
förekomma,
enligt t.ex.
OSL kap.
25 eller 26.

Kommentarer
Ärendekort upprättas vid
inkommen fråga.
Innehåller kundinformation och
beskrivning av ärendet, samt
eventuellt e-postmeddelanden
och bifogade filer i form av bilder
eller textfiler. Innehåller också
ett svar, samt loggning av
händelser.

5.2 Ta emot och överföra frågor och information
Kontaktcenter säkerställer att ärenden som kräver specialistkompetens på en förvaltning hamnar
på rätt ställe. Ärenden kan inkomma via telefon eller e-post. Samtalen kopplas vidare till rätt
tjänsteperson och e-postmeddelanden vidarebefordras till rätt förvaltning. Innehåller
meddelandet känslig information så fördelas ärendet till rätt förvaltnings registratur genom
kontaktcenters ärendehanteringssystem Artvise. Med ovan beskriven hantering registreras och
avslutas hanteringen på kontaktcenter eftersom ärendet förmedlats vidare till informationsägaren.
Kontaktcenter förmedlar även ärenden till förvaltningar via deras egna ärendehanteringssystem
utifrån överenskommelser. Det kan handla om att registrera eller ändra ärenden samt rutinmässig
handläggning. I dessa fall går kommunvägledarna in och skapar eller ändrar i ärenden i
förvaltningarnas system. Därefter registreras och avslutas ärendet på kontaktcenter och den
mottagande förvaltningen tar över informationen/ärendet.
Kontaktcenter kan också boka tider med handläggare, lokaler och vigslar enligt överenskommelse
med förvaltningar.
Nr 5.2

Handlingar rörande överföring av frågor och information

Handlingstyper

Förvaring

Ärendekort

Artvise

Gallring/
bevarande
Gallras vid
inaktualitet,
senast efter 2
år

Sekretessreglering
Kan
förekomma,
enligt t.ex.
OSL kap. 25
eller 26

Kommentarer
Ärendekort upprättas vid
inkommen fråga.
Innehåller kundinformation
och beskrivning av
ärendet, samt eventuellt epostmeddelanden och
bifogade filer i form av
bilder eller textfiler.
Innehåller också loggning
av händelser.

6. Hantera fastigheter och infrastruktur
Serviceförvaltningen förvaltar delar av stadens fastigheter, hanterar vindkraftverk och gräver ned
bredband till staden.
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6.1 Hantera teknisk infrastruktur/kommunikationsnät
Malmö stad äger och driver i dag ett fibernät som riktar sig till den lokala marknaden. Malmö
Stadsnät (Bredbandsenheten) drar fibernät till Malmö stads fastigheter men hyr även ut till
externa kunder i stor omfattning. Malmö Stadsnät (Bredbandsenheten) bedriver även
nyprojektering av fiber i Malmö.
6.1.1 Utreda och prissätta fiberleverans
Förfrågningar registreras i kundsystemet Lime, och får där ett ärendenummer. En kalkyl görs i
Lime och offert skickas ut till kunden.
Kunder kan vara både interna och externa. Externa kunder kan göra förfrågan via Cesar 2
(tillhandahålls av Svenska stadsnätsföreningen) eller genom att mejla till bredband@malmo.se.
Nr 6.1.1

Handlingar rörande utredning och prissättning av fiberleverans

Handlingstyper

Förvaring

Kunddatabas

Lime

Förfrågan

Lime

Offert
Beställning
Beställningsformulär

Lime
Lime
Lime

Gallring/
bevarande
Gallras vid
inaktualitet.
Får gallras efter
5 år.

Sekretessreglering
Nej

Kommentarer

Nej

Kommer in via
bredband@malmo.se.
När förfrågan är
registrerad i Lime får
ursprunglig förfrågan
gallras.

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Nej
Nej
Nej

Revideras fortlöpande

Initierar process 6.1.2.
Initierar process 6.1.2.

6.1.2 Genomföra bredbandsprojekt
Leverans kan ske internt i Malmö stad och externt, samt offsite (ny kabel måste dras) och onsite
(fiber finns redan). Information hanteras i Lime. Dokumentation om förbindelser ligger i DPcom. Viss dokumentation rörande fiber finns också i mappar på gemensam server.
När en kund accepterat en offert görs en beställning och ett bredbandsprojekt initieras. Avtal om
fastighetsanslutning skrivs med extern kund; interna kunder hanteras via ramavtal med
stadsfastigheter.
Orderbekräftelse skapas i Lime och skickas till kund. Beställning görs till kommunteknik och till
entreprenör. Projektörerna (från IT och digitalisering) genomför platsbesök, ibland tillsammans
med kommunteknik (vid grävning). Ansökan om grävtillstånd genomförs i systemet Greta.
Grävning och dragning av ledningar genomförs. Förbindelseavtal skrivs med kund.
Bredbandsledningar ritas in i karta över Malmö stadsnät (bredbandsnät) efter inmätning av
stadsbyggnadskontoret.
Nr 6.1.2

Handlingar rörande bredbandsprojekt

Handlingstyper

Förvaring

Beställning
Avtal om
fastighetsanslutning

Lime
Platina

Gallring/
bevarande
Bevaras
Bevaras

Sekretessreglering
Nej
Nej

Kommentarer
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Orderbekräftelse
Beställning till entreprenör
och kommunteknik
Platsbesök;
dokumentation
Underlag till ansökan om
grävning i allmän
platsmark

Lime
Lime

Grävtillstånd (allmän
platsmark)

Se
kommentar

Nej

TA-plan

Se
kommentar

Nej

Beslut om projektstart

Lime

Bevaras

Nej

Bygghandlingar

DP-com

Nej

Grävkarta, kanalisationskarta, fiberkarta. Ligger i
Lime under byggtiden.

Klarrapport

Lime

Får gallras 10
år efter
garantitidens
utgång.
Får gallras vid
inaktualitet.

Kan
förekomma

Innehåller dokumentation
kring nät, kopplingsuppgifter.
Behålls så länge avtalet är
löpande.

Besiktning

DP-com

Nej

Förbindelseavtal

Platina

Får gallras 10
år efter
garantitidens
utgång.
Bevaras

Karta över bredbandsnätet

DP-com

Gallras vid
inaktualitet.

18 kap. 8 §
OSL.

Lime

Bevaras
Får gallras
efter 2 år.
Gallras vid
inaktualitet.
Får gallras
efter 5 år.

Nej
Nej
Nej

Kontaktuppgifter för tillträde

Nej

Skickas från IT och
digitalisering till
kommunteknik, som slutför
ansökan.
Ligger i systemet Greta, som
ägs av fastighets- och
gatukontoret. Kopior ute på
plats.
I Greta, se ovan.
Trafikanordningsplan.
Förutsätts för att få godkänt
grävtillstånd.
I förekommande fall.

Nej

Vissa avtal finns utöver
Platina även i Lime
Kartan i sin helhet bevaras,
men uppgifterna i den
revideras löpande.

6.2 Hantera energiförsörjning
Stadsfastigheter stödjer Malmö stads omställning till förnybar energianvändning genom förvärv,
byggproduktion och förvaltning av anläggningar för produktion av förnybar energi.
Malmö stad har upphandlat nyckelfärdiga vindkraftverk, vilket betyder att vindkraftverket handlas
upp som en helt färdig anläggning, där projektören tar hand om allt från projektering och
tillståndsprocess till byggnation och drift. För avtal och dokumentation kring upphandlingen, se
process 2.4 i Malmö Stads arkivhandbok.
Nyckeltal i form av driftstatistik av egenproducerad vindkraft tas fram varje tertial och
presenteras tillsammans med budgeten, se process 1.1.2 i Malmö Stads arkivhandbok.
Nr 6.2

Handlingar rörande energiförsörjning

Handlingstyper

Förvaring

Miljötillstånd och slutbevis

G:

Gallring/
bevarande
Får gallras 2 år
efter
vindkraftverkets
avveckling.

Sekretessreglering
Nej

Kommentarer
Kopia av
projektörens
dokumentation.
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Avtal av mindre vikt

G:/Närarkiv

Får gallras 2 år
efter
vindkraftverkets
avveckling.

Nej

Avtal av vikt

Platina/Närarkiv

Bevaras

Nej

Försäkringsvillkor och certifikat

G:

Nej

Minnesanteckningar
ägargrupp och driftspart

G:

Fastighetsdeklarationer

Närarkiv

Korrespondens med
myndigheter

Platina

Får gallras 2 år
efter
vindkraftverkets
avveckling.
Får gallras 2 år
efter
vindkraftverkets
avveckling.
Får gallras 5 år
efter ny
upprättats.
Bevaras

Drift- och
underhållsinstruktioner

Närarkiv

Får gallras 2 år
efter
vindkraftverkets
avveckling.

Kan
förekomma.18
kap. OSL.

Drift och förvaltning,
fullservice, elnät,
arrende och grannar,
balansansvar. Kopior
på projektörens avtal
förvaras på G:,
Övriga i original i
närarkiv.
Avtal av större vikt
för verksamheten,
t.ex. samarbetsavtal.
För upphandlade
avtal se process 2.4.

Nej

Nej
Nej

Avser vår
korrespondens.
Kopior av
projektörens
korrespondens kan
gallras 2 år efter
vindkraftverkets
avveckling.

6.3 Planera och genomföra förändringar i fastighetsbeståndet
6.3.1 Hantera lokalbehov
För lokalbehovsprocessen utifrån beställande nämnd (den som har lokalbehovet) se process 2.3.1
”Hantera lokalförsörjning” i Malmö Stads arkivhandbok.
När ett lokalbehov uppstår skickas en skrivelse/lokalbeställning från någon av stadens
förvaltningar till stadsfastigheter. Stadsfastigheter inleder då en process tillsammans med berörd
förvaltning för att ta fram förslag på hur lokalbehovet kan tillgodoses. Detta kan göras genom
tillgängliga lokaler i stadsfastigheters befintliga bestånd, genom nyproduktion eller ombyggnation
i egen regi (se 6.3.2) eller genom inhyrning från extern hyresvärd.
Vid inhyrning från extern hyresvärd förhandlar stadsfastigheter avtalets villkor vid nytecknade av
hyresavtal. Om lokalbehovet resulterar i uppsägning eller behov av villkorsändring, förhandlar
stadsfastigheter med den externa hyresvärden. Är parterna inte överens om uppsägning eller
villkorsändring kan ärendet prövas i hyresnämnden.
34

Om lokalbeställningen resulterar i ett hyresavtal skrivs detta mellan den beställande förvaltningen
och extern hyresvärd/stadsfastigheter. Om det är ett internt hyresavtal ska frågan prövas av
berörda nämnder samt i vissa fall kommunfullmäktige. Alla avtal registreras i ett kontraktsregister,
men förvaras på den förvaltning som ingått avtalet.
Nr 6.3.1
Handlingstyper

Handlingar rörande lokalbehov
Förvaring
Gallring/
Sekretess- Kommentarer
bevarande
reglering
Lokalbeställning
Platina
Bevaras
Nej
Beställning från
fackförvaltningar till
stadsfastigheter gällande ny
lokal, om- eller
tillbyggnation,
omförhandling eller
avveckling. Inkluderar
begäran om /komplettering.
Hyresvärdens/hyresgästens upps Platina
Får gallras 2 år Nej
Hyresvärden eller
ägning för
efter ärendet
hyresgästen begär
avflyttning/villkorsändring
avslutats.
avflyttning eller
villkorsändring.
Bekräftelse på avsänd/mottagen Platina
Får gallras
Kan
uppsägning
vid inaktualitet. förekomma,
26 kap. 11§,
1§, 2§.
Ansökan om medling till
Platina
Bevaras
Nej
Görs vid uppsägning för/
hyresnämnden
begäran av avflyttning eller
villkorsändring.
Svar/bekräftelse från
Platina
Får gallras
Nej
hyresnämnden
vid inaktualitet.
Återkallelse av ansökan
Platina
Bevaras
Nej
Beslut av
Platina
Bevaras
Nej
hyresnämnden hyresärenden/avt
al med bilagor
Motuppsägning till
Platina
Bevaras
Nej
hyresnämnden
Avstående av besittningsskydd Platina
Bevaras
Nej
Hyresavtal (kopior)
Kontraktsregis Gallras
Nej
Kontraktsregistret innehåller
ter
vid inaktualitet.
alla samlade avtal, original
förvaras på respektive
förvaltning. Uppdateras
löpande. Avtal
innehållandes skyddsvärda
personuppgifter läggs också
in i Platina. För avtal mellan
stadsfastigheter och extern
eller intern part se process
6.4.6 Hantera uthyrning av
lokaler
Samarbetsavtal och
Platina,
Bevaras
Nej
Bland annat
överenskommelser
papper
fastighetsrelaterade
i närarkiv
ramöverenskommelser,
överenskommelse mellan
parter osv.
Lokalerbjudanden och
Digitalt/EGallras
Nej
Kan ingå hyresofferter. De
förfrågningar kring lokaler
post
vid inaktualitet/Be
ärenden som går vidare
varas.
diarieförs och bevaras.
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Korrespondens av vikt för
ärendet

Platina

Bevaras

Nej

Yttrande från Lope

Platina

Bevaras

Nej

Andra gallras
vid inaktualitet.
Bland annat
korrespondens med
förvaltningar eller
hyresvärdar.

6.3.2 Förbereda och besluta om byggprojekt
Ett byggprojekt kan vara ett resultat från att ett lokalbehov ska lösas genom ombyggnation eller
nybyggnation. Stadsfastigheter får då i uppdrag från beställande förvaltning att förbereda tekniskt
och ekonomiskt underlag inför beslut om investering.
Ett byggprojekt kan också initieras efter eget behov på grund av att hela eller delar av fastighetens
tekniska livslängd uppnåtts, på grund av förändrad lagstiftning, andra föreskrifter eller
myndighetsbeslut samt energieffektiviseringar.
Handla upp eller avropa konsult
I projekteringsskedet görs upphandling av eller avrop från ramavtal gällande konsulter, som
anlitas för att upprätta handlingar och/eller genomföra utredningar av olika slag. Dessa
upphandlingar och avrop hanteras enligt Malmö stads riktlinjer för upphandling, se process 2.4 i
arkivhandboken för styrande och stödjande verksamheter.
Ta fram tekniskt och ekonomiskt underlag för byggprojekt
Om kostnader förväntas uppstå vid framtagande av underlag kan ett avtal tecknas som reglerar
initiala kostnader. Byggprojekt startas och följer då byggprocessen där alla handlingar samlas i
Interaxo. I byggprocessen ingår möten för framdriften av projektet, framtagande av handlingar
och myndighetskontakter. Utifrån dessa handlingar görs en ekonomisk kalkyl som ligger till
grund för hyresavtalet. I hyresavtalet ingår även stadsfastigheters kostnader för
markupplåtelseavtal som tecknas med fastighets- och gatukontoret. Till hyresavtalet kan kopplas
en gränsdragningslista som definierar ansvarsområden mellan hyresgäst/hyresvärd. Innan beslut
fattas ska eventuella investeringar prövas av behörig utifrån nivån på investeringen.
Gallringsfrist av handlingar i byggprojekt är satt utifrån delegationsordningen.
I byggprojekt som har ett investeringsvärde som överstiger beloppet som är gränsen för att
investeringsärenden ska vidare till kommunstyrelsen, ska vissa handlingar bevaras. I projekt som
är mindre än så får samma typ av handlingar lov att gallras 10 år efter genomförd
garantibesiktning. I kolumnen gallring/bevarande står i de fallen bevaras alternativt får gallras 10
år efter garantibesiktning.
Nr 6.3.2

Handlingar rörande förberedelse och beslut om byggprojekt

Handlingstyper

Förvaring

Lokalbeställning och yttrande
från LOPE

Projektanmälan

Platina

Riskavtal

Platina/

Gallring/
bevarande
Se kommentar.

Sekretessreglering

Får gallras 2 år efter
projektets avslut.
Får gallras 2 år efter

Nej

Kommentarer
Registreras på
6.3.1. Ingår också
som underlag till
nämndsbeslutet/b
eslutet i KS.

Nej
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Papper i
fastighetsakt.
Platina

projektets avslut.
Bevaras

Nej

Platina

Bevaras

Nej

Startmötesprotokoll

Projektpärm/
Solidworks PDM

Nej

Förstudie

Projektpärm/
Solidworks PDM

Lokalprogram

Projektpärm/
Solidworks PDM

Startmötesprotokoll CAD

Projektpärm/
Solidworks PDM

Bevaras alt. får
gallras 10 år efter
garanti-besiktning.
Bevaras alt. får
gallras 10 år efter
garanti-besiktning.
Bevaras alt. får
gallras 10 år efter
garanti-besiktning.
Får gallras vid
inaktualitet.

Systemhandlingar

Solidworks PDM

Bevaras

Relationshandlingar

Solidworks PDM

Bevaras

Kan
förekomma,
18 kap.
OSL.
Kan
förekomma,
18 kap.
OSL.

Utredningar av olika slag,
t.ex. ljudutredning,
miljöinventering, geoteknisk
utredning,
arbetsmiljöutredning,
energiberäkning,
fuktsäkerhetsbeskrivning etc.
Övriga utredningar

Solidworks PDM

Bevaras alt. får
gallras 10 år efter
garanti-besiktning.

Nej

Solidworks PDM

Nej

Bygglov (inkl. marklov
och/eller rivningslov)

Solidworks PDM
och Platina

Bevaras alt. får
gallras 10 år efter
garanti-besiktning.
Bevaras

Underlag för egen initiering
av byggprojekt
Beslut om huruvida åtgärder
ska vidtas

I förekommande
fall.
Fattas av
avdelningschef på
stadsfastigheter.
Diarieförs i
förekommande
fall.

Nej
Nej
Nej

Nej

I
projekteringssked
et lånas befintliga
handlingar ut från
systemet
Solidworks PDM
till projektledare
och konsulter via
projektytan
Interaxo.
Vid bedömningen
att utredningen
kan ha betydelse
på sikt, ska de
bevaras.

Avser hela
bygglovsförfarand
et. Exempelvis
ansökan,
förhandsbesked,
samråd,
slutbesked.

6.3.3 Genomföra byggprojekt
Handla upp eller avropa entreprenör
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Inför produktionsfasen av ett byggprojekt ska en entreprenör upphandlas eller avropas utifrån
ramavtal. Dessa upphandlingar och avrop ska hanteras enligt Malmö stads riktlinjer för
upphandling, se process 2.4 i arkivhandboken för styrande och stödjande verksamheter.
Upphandlingar förvaras i Platina.
Genomföra byggproduktion
Byggproduktionen genomförs av upphandlad entreprenör. Under produktionsfasen
kommunicerar byggprojektledare med entreprenörer och konsulter via projektytan Interaxo.
Avsluta byggprojekt
Slutmöte hålls med entreprenör, där slutbesiktning ingår. Alla myndighetskrav som ingår i
projektet hanteras och avslutas innan hyresgästen kan starta upp sin verksamhet och objektet går
in i förvaltningsfas. Entreprenören överlämnar drifts- och underhålls-handlingar i anslutning till
slutbesiktningen.
Handlingar som under projektet sparats i Interaxo hämtas in till Solidworks PDM för
slutförvaring.
Under garantitiden, som löper ut två eller fem år efter att entreprenaden godkänts, genomförs
besiktningar för att säkra fastighetens standard. Om ett garantifel upptäcks ges i uppdrag till
aktuell entreprenör att åtgärda felet. Se felanmälningar på 6.4.2 och 3.1.1.
Nr 6.3.3

Handlingar rörande byggprojekt

Handlingstyper

Förvaring

Gallring/
bevarande

Startmötesprotokoll

Närarkiv/
Solidworks
PDM

Byggmötesprotokoll

Närarkiv/
Solidworks
PDM

Styrgruppsmötesprotokoll

Närarkiv/
Solidworks
PDM

Samordningsmötesprotokoll,
entreprenörens arbetsmöten
– inte våra
Hinderanmälan

Närarkiv/
Solidworks
PDM
I
byggmötespr
otokoll

Bevaras alt. får
gallras 10 år efter
garantibesiktning.
Bevaras alt. får
gallras 10 år efter
garantibesiktning.
Bevaras alt. får
gallras 10 år efter
garantibesiktning.
Får gallras 10 år
efter garantibesiktning.
Får gallras när
det förts in i
byggmötesprotokollet.

Besiktningsutlåtanden under
byggprocessen

Projektpärm/
Interaxo

Tidplan

Interaxo

Bygghandling
Solidworks

Får gallras när de
förts in i slutbesiktning.
Får gallras vid
inaktualitet.
Bevaras

Sekretes
sreglering
Nej

Kommentarer

Nej

Signeras.

Nej

Signeras.

Signeras.

Nej
Nej

Upprättas om
entreprenören ser att
tidplanen för
byggnationen kommer att
förändras.
Förs in i
byggmötesprotokoll.

Nej
Nej
Nej

PM som upprättas vid
revidering av en ritning
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Mätningar och provningar i
byggskedet

PDM
Solidworks
PDM

ingår.
Får gallras 10 år
efter garantibesiktning.
Får gallras vid
inaktualitet.
Bevaras alt. får
gallras 10 år efter
garantibesiktning.
Bevaras alt. får
gallras 10 år efter
garantibesiktning.
Gallras vid
inaktualitet.

Nej

Servisanmälningar under
byggskedet
Slutmötesprotokoll

Interaxo

Protokoll från slutbesiktning

Solidworks
PDM

Intyg och protokoll för
myndighetskravställda
kontroller och godkännanden

Xpand

Energibalansberäkning

Projektpärm/
Interaxo

Gallras vid
inaktualitet.

Nej

Beskrivning av
fastighetsinstallationer samt
instruktioner

Solidworks
PDM

Se kommentar

Kan
förekomm
a, 18 kap.
OSL

Brand- och
sprinkleranläggning,
dokumentation

Solidworks
PDM

Gallras vid
inaktualitet.

Drifts- och
underhållshandlingar

Närarkiv
samt i
Solidworks
PDM
Solidworks
PDM

Gallras vid
inaktualitet.

Kan
förekomm
a, 18 kap.
OSL
Kan
förekomm
a, 18 kap.
OSL
Kan
förekomm
a, 18 kap.
OSL

Kvalitetspärmar, resultat från
egenkontroller,
kvalitetskontroller
Säkerhet under
entreprenadtid

Solidworks
PDM

Gallras 10 år efter
garanti-besiktning

Nej

Papper,
närarkiv

Får gallras vid
inaktualitet, se
kommentar

Nej

Särskilda varugarantier

Projektpärm/
Interaxo

Gallras vid
inaktualitet

Nej

Relationshandlingar

Solidworks
PDM

Se kommentar

Nej

För att få in el, vatten etc.
Avtal går till förvaltaren.

Nej

Nej

Nej

Får gallras när nytt
upprättas. Exempelvis
OVK (ventilationskontroll,
godkännande för hiss,
tryckkärl eller
aggregatförteckning.
Rapport innehållande
parametrar för hur energin
ska användas i huset,
men också en fil som
används i teknisk
förvaltning.
Ex.
Brandskyddsbeskrivning,
dokumentation om brandoch sprinkleranläggning.
Sista versionen bevaras,
övriga kan gallras vid
inaktualitet

Finns även ute på objekt.

Befintliga
relationshandlingar
uppdateras med nya
versioner som först över
från projektytan Interaxo.
Senaste versionen
bevaras.
Entreprenörens
handlingar. Begärs in vid
projektavslut.
Bankgarantier i retur till
banken efter godkänd
garantibesiktning.
Kopior av entreprenörens
försäkringar får gallras vid
projektavslut.
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Resultatrapport till
Miljöbyggstrategi

Solidworks
PDM

Slutmötesprotokoll

Solidworks
PDM

Protokoll från slutbesiktning

Solidworks
PDM

Protokoll från
garantibesiktning

Solidworks
PDM/närarki
v
Elektroniskt/p
apper

Driftsrapport till
miljöbyggstrategi

Bevaras alt. får
gallras 10 år efter
garantibesiktning.
Bevaras alt. får
gallras 10 år efter
garantibesiktning.
Bevaras alt. får
gallras 10 år efter
garantibesiktning.
Bevaras

Nej

Gallras vid
inaktualitet,
senast efter 2 år

Nej

Nej

Nej

Nej

6.3.4 Förändra fastighetsbeståndet
Beslut om förvärv eller avyttring av bostadsrätter fattas av servicenämnden.
Servicenämnden kan föreslå tekniska nämnden att förvärva fastighet på uppdrag utifrån
förvaltningarnas lokalbehov. Vid avyttring tas initiativ av servicenämnden, som utreder
förutsättningarna för försäljningen och sedan överlämnar ärendet för fortsatt handläggning till
tekniska nämnden.
Nr 6.3.4

Handlingar rörande förvärv eller avyttring av fastigheter

Handlingstyper

Förvaring

Ärende om beslut om förvärv
eller avyttring av bostadsrätt
Avtal med köpare/säljare
Yttrande över förvärv eller
avyttring

Sekretessreglering
Nej

Kommentarer

Platina

Gallring/
bevarande
Bevaras

Platina
Platina

Bevaras
Bevaras

Nej
Nej

Gäller bostadsrätt.
Till tekniska nämnden.

Inklusive beslutsunderlag.

6.4 Förvalta fastigheter och offentlig miljö
Stadsfastigheter ansvarar för att förvalta fastigheter där det finns ett markavgäldsavtal med
Fastighets- och gatukontoret. Stadsfastigheter upphandlar funktionsentreprenör som ska utföra
fastighetsdriften. Fastighetsdrift inbegriper tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll i
fastigheter samt andra åtgärder som behövs för att fastigheten ska fungera optimalt. Idag finns
såväl interna som externa funktionsentreprenörer.
Större underhållsprojekt genomförs som mindre byggprojekt. Upphandling sker genom avrop på
ramavtal, förnyad konkurrensutsättning eller offentlig upphandling. Handlingar hanteras då som
beskrivet under process 6.3.3.
Kommunteknik utför på uppdrag av andra kommunala nämnder eller bolag åtgärder för att bevara
den offentliga miljöns och de kommunala fastigheternas standard, det vill säga utföra drift och
skötsel. Uppdraget består också i att på beställning utveckla den offentliga miljön och de
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kommunala fastigheterna. Inom ramen för dessa tekniska utförarverksamheter erbjuds arbetsoch praktiktillfällen för personer som är i behov av anpassade arbetsuppgifter.
6.4.1 Ansvara för löpande drift av fastigheter
Fastighetsdrift inbegriper felavhjälpning och andra åtgärder som utförs för att fastigheten ska
fungera optimalt. Löpande drift och skötsel bedrivs inte i egen regi utan köps som entreprenader
där avtal beskriver omfattning och gränsdragning. Stadsfastigheters hyresgäster har också ett visst
ansvar för löpande drift av fastighet. Hur det ansvaret ser ut definieras i hyresavtal,
gränsdragningslistor eller ansvarslistor.
Information om uppkomna fel eller brister inhämtas på flera olika sätt. Hyresgäst ansvarar för att
anmäla sådan fel och brister som de uppmärksammar, regelbunden tillsyn och skötsel utförs av
entreprenörer och driftmediaanvändning bevakas genom insamling och kontroll av mätdata från
entreprenörer och från Eon. Utifrån informationen görs en bedömning av vilka behov av
åtgärder som finns. Felanmälningar görs till internt kundcenter (se process 3.1.1), och hanteras av
entreprenör. Ärenden kan också avropas från ramavtal. Beställning görs då genom SEKA eller
offentlig upphandling.
Större underhållsprojekt genomförs som mindre byggprojekt. Upphandling sker genom avrop på
ramavtal, förnyad konkurrensutsättning eller offentlig upphandling. Handlingar hanteras då som
beskrivet under process 4.2 Tillhandahålla serviceresor.
Nr 6.4.1

Handlingar rörande löpande drift av fastighet

Handlingstyper

Förvaring

Funktionsavtal
Gränsdragningslista/
ansvarslista
Plandokument
markförvaltning

Platina
Fastighetsakt

Gallring/
bevarande
Bevaras
Bevaras

Sekretessreglering
Nej
Nej

Kommentarer

G:

Gallras 2 år efter
entreprenadtidens utgång.

Nej

Lägeskontroller markobjekt

G:

Gallras 2 år efter
entreprenadtidens utgång.

Nej

Felanmälningsärenden

Xpand

Får gallras vid
inaktualitet.

Nej

Inläst mätdata via mobil

ER Pocket

Gallras vid
inaktualitet.

Nej

Gäller t.ex.:
- Beskärningsplan för
träd och buskar
- Skötselprogram
dammar
- Byte bakbar sand
- Blomsterprogram för
utplanteringsväxter.
Gäller både sådana som
utförs av
stadsfastigheter och av
entreprenör.
Se även process 3.1.1
om den inkommer via
Internt kundcenter.
ER Pocket är ett
program som läser in
mätdata via mobil till ett
system, och sedan
vidare in i statistikprogrammet E4.
Inaktualitet uppstår när
information är inläst i
E4.
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Nr 6.4.1

Handlingar rörande löpande drift av fastighet

Handlingstyper

Förvaring

Mätdata
driftmediaanvändning
(vatten, el, gas och
liknande)

E4

Beställning av åtgärd

SEKA

Rapportering om utförd
åtgärd/underhåll
Rapport, utredningar,
provsvar

Gallring/
bevarande
Bevaras, se
kommentar.

Sekretessreglering
Nej

Nej

Xpand

Får gallras efter
2 år.
Bevaras

Xpand

Bevaras

Nej

Kommentarer
Inläst mätdata bevaras i
stora drag. Inläsningar
med tätare intervaller
(t.ex. per timme) kan
gallras vid inaktualitet.

Nej
Provsvar skapas utifrån
att det finns ett behov
(ex. får klagomål på att
det bullrar mycket, vi gör
akustikmätning, rapport
från extern.). Klagomål
på inomhusluft, skickar
iväg till labb och får
provsvar. Egna
generella utredningar.

6.4.2 Utföra löpande drift och underhåll av fastigheter och den offentliga miljön
Drift och underhåll utförs framförallt på uppdrag av kommunala nämnder och bolag. Åtgärder
utförs inom områdena gator, torg och parker, trafikanordningar och vägmärken, badstränder,
naturområden, broar, dag-vattenledningar/brunnar och vägdiken, lekplatser och kommunala
fastigheter.
Utförande av åtgärd inom drift och felavhjälpande underhåll kan initieras via felanmälan till
kundcenter (se process 3.1.1), genom att ett fel eller en skada upptäcks vid besiktning eller tillsyn
eller genom en beställning. Åtgärder genomförs även utifrån beslutad drift- eller underhållsplan.
Oavsett vad som initierar åtgärden skapas en arbetsorder i Xpand som beskriver vad som ska
genomföras. Åtgärden genomförs, och information förs in i systemet om att uppdraget är utfört.
Belysningsenheten underhåller och sköter driften av all gatubelysning i Malmö stad på uppdrag av
tekniska nämnden. Lampor byts ut regelbundet, och planering sker med hjälp av Ellyse, som är
tekniska nämndens system för belysningskontroll. Felanmälningar går direkt in i Ellyse via internt
kundcenter och Easy Incident. För båda systemen gäller att tekniska nämnden innehar
informationsägarskapet.
Nr 6.4.2

Handlingar rörande drift och underhåll

Handlingstyper

Förvaring

Gallring/
bevarande

Sekretessreglering

Kommentarer
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Felanmälan

Easy
Incident/
Xpand/Artvise

Se
kommentar.
Får gallras
efter 2 år/5 år.

Nej

Easy Incident ägs av
Tekniska nämnden. De
ärenden som berör
servicenämndens
ärenden får gallras med
en frist på 5 år. Ärenden i
Xpand och Artvise får
gallras efter 2 år. Alla
ärenden som inkommer
via Internt kundcenter
finns alltid i Artvise, men
ligger även i Xpand. Se
även 3.1.1.

Arbetsorder

Får gallras
efter 2 år.
Får gallras
efter 2 år.

Nej

Xpand
Xpand

Kan behövas under en
längre tid.
Kan behövas under en
längre tid.

Driftplan

Platina

Bevaras

Nej

Underhållsplan

Platina

Bevaras

Nej

Beställning av arbete

Nej

Stadsfastigheter hanterar
det planerade
underhållet.
Kommunteknik utför
skötsel och avhjälpande
underhåll.
Stadsfastigheter hanterar
det planerade
underhållet.
Kommunteknik utför
skötsel och avhjälpande
underhåll.

6.4.3 Planera för långsiktiga underhållsåtgärder
För att fastigheternas värde och byggnadernas funktionalitet ska bibehållas finns en
underhållsplan som uppdateras löpande under året. Underhållsplanen finns i stadsfastigheters
fastighetssystem, Xpand.
För att budgetera utifrån fastighetsbeståndets underhållsbehov utgår man från en
sammanställning i fastighetssystemet Xpand. Inför den årliga prioriteringen av underhållsmedel
säkrar förvaltaren så att sammanställningen i Xpand stämmer överens med det verkliga behovet.
Hänsyn tas då även till statusrapportering från funktionsentreprenör, stadens övergripande
lokalplanering, felanmälningar, minnesanteckningar från möten med hyresgäster etc. Efter detta
tas en prioriteringslista fram.
Utifrån fastighetsförvaltningsenheten fastslagna underhållsplaner och prioriterings-listor läggs en
budget för långtidsplanerat underhåll (LPU-budget).
Underhållsåtgärder utförs efter beställning med hjälp av upphandlad entreprenör (se process 2.4
Upphandling). När underhållet är genomfört återrapporteras det in i Xpand, och tiden för nästa
planerade underhåll skjuts fram i systemet.
Nr 6.4.3

Handlingar rörande långtidsplanerat underhåll (LPU)

Handlingstyper

Förvaring

Gallring/
bevarande

Sekretessreglering

Kommentarer

43

Underhållsregister

Xpand

Gallras vid
inaktualitet.

Nej

Statusbesiktning per objekt
eller per markområde

Dokumentha
nteraren i
Xpand

Får gallras
efter 2 år.

Nej

LPU-budget
Uppgifter om avslutad
underhållsåtgärd

Platina
Xpand

Bevaras
Får gallras
vid
inaktualitet.

Nej
Nej

Xpand innehåller
uppgifter som uppdateras
löpande.
Informationen blir inaktuell
när byggnad avyttras eller
rivs.
Från
funktionsentreprenör.
Innehåller
rekommendation för
underhåll.
Återrapporteras i Xpand.

6.4.4 Utföra åtgärder för att utveckla den offentliga miljön och fastigheter
Utveckling av den offentliga miljön och de kommunala fastigheterna görs på beställning av de
kommunala nämnderna och bolagen. Det kan inbegripa allt från mindre förändringar till större
projekt som att anlägga en lekplats. Beställning kan inkomma på olika vis – via SEKA (om den
kommer från stadsfastigheter), med post eller e-post.
För utförande av utvecklingsåtgärd skapas en arbetsorder i Xpand. Åtgärden genomförs, och
information förs in i systemet om att uppdraget är utfört.
Nr 6.4.4

Handlingar rörande utveckling av den offentliga miljön och de
kommunala fastigheterna

Handlingstyper

Förvaring

Beställning

SEKA / G:

Arbetsorder

Xpand

Gallring/
bevarande
Får gallras
efter 2 år.
Får gallras
efter 2 år.

Sekretessreglering
Nej
Nej

Kommentarer
Görs i SEKA, men läggs
även som PDF i G:mapp.
Kan behövas under en
längre tid.

6.4.5 Förvalta bostäder
Stadsfastigheter äger och/eller förvaltar bostäder. En del av dessa är bostäder som hyrs ut i andra
hand som sociala boenden till enskilda som av någon anledning har svårt att erhålla ett eget
hyreskontrakt.
Stadsfastigheter hyr för närvarande ut sina lägenheter till fastighets- och gatukontoret som i sin
tur förmedlar lägenheterna. Processen är i en övergångsfas där den enskilde tidigare fått möjlighet
att ta över lägenheten och hyra direkt av stadsfastigheter om de två första åren genomförs utan
anmärkning. Lägenheterna övergår till att fungera som ett genomgångsboende där hyresgästen får
bo upp till 4 år. Hyresgästen ställs i den kommunala bostadskön i samband med tillträdet till
hyreslägenheten.
Förvaltning av sociala boenden inbegriper en del andra handlingstyper än förvaltning av allmänna
lokaler såsom skolor, kontor, kulturinstitutioner etc., vilka tas upp nedan.
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Om handlingarna finns på papper förvaras de i en hyresakt i närarkivet.
Nr 6.4.5

Handlingar rörande förvaltning av sociala boenden

Handlingstyper

Förvaring

Hyreskontrakt gällande
bostäder

Fastnet och
närarkiv

Övertagsansökan inklusive
bilagor

Närarkiv/Plati
na

Handlingar gällande
bostadsanpassning

Närarkiv/Plati
na

Skriftliga varningar

Närarkiv/Plati
na

Ansökan om avhysning

Närarkiv/Plati
na

Störningsärenden

Närarkiv/Plati
na

Standardhöjningsblanketter

Närarkiv/Plati
na

Statusrapport

Närarkiv/Plati
na

Ansökan godkännande av
andrahandshyresgäst

Närarkiv/Plati
na

Gallring/
bevarande
Gallras 3 år
efter avtalets
upphörande
om det ej finns
kvarstående
fordringar.
Gallras 3 år
efter avtalets
upphörande
om det ej finns
kvarstående
fordringar.
Gallras 3 år
efter avtalets
upphörande
om det ej finns
kvarstående
fordringar.
Gallras 3 år
efter avtalets
upphörande
om det ej finns
kvarstående
fordringar.
Gallras 3 år
efter avtalets
upphörande
om det ej finns
kvarstående
fordringar.
Gallras 3 år
efter avtalets
upphörande
om det ej finns
kvarstående
fordringar.
Gallras 3 år
efter avtalets
upphörande
om det ej finns
kvarstående
fordringar.
Gallras 3 år
efter avtalets
upphörande
om det ej finns
kvarstående
fordringar.
Gallras 3 år
efter avtalets
upphörande
om det ej finns
kvarstående

Sekretessreglering
Kan
förekomma,
26 kap. 11 §
OSL.

Kommentarer

Kan
förekomma,
26 kap. 11 §
OSL.

Inkommer från
fastighetskontoret.

Om det gäller socialt
boende gäller sekretess.

Kan
förekomma,
26 kap. 11 §
OSL.
26 kap. 11 §
OSL.

Skickas vidare till
socialtjänstens
vräkningshandläggare.

26 kap. 11 §
OSL.

Görs hos Kronofogden
eller SVEA Inkasso.

26 kap. 11 §
OSL.

Kan
förekomma,
26 kap. 11 §
OSL.

Skickas till
Hyresgästföreningen.

Kan
förekomma,
26 kap. 11 §
OSL.

Inkommer från BRF.

26 kap. 11 §
OSL.

Inkommer från
Socialtjänsten/lägenhetse
nheten.
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Hyresförhandlingsunderlag

Närarkiv/Plati
na

Foto på lägenhetens skick

Närarkiv/Plati
na

Blanketter gällande
information om lägenhetens
standard

Närarkiv/Plati
na

Etapplista

Närarkiv/Plati
na

Inkasso förstabrev

Närarkiv/Plati
na

Inkasso inbetalningsavi

Närarkiv/Plati
na

Avbetalningsplan

Närarkiv/Plati
na

fordringar.
Gallras efter 3
år.
Gallras 3 år
efter avtalets
upphörande
om det ej finns
kvarstående
fordringar.
Gallras 3 år
efter avtalets
upphörande
om det ej finns
kvarstående
fordringar.
Gallras vid
inaktualitet.

Gallras 3 år
efter avtalets
upphörande
om det ej finns
kvarstående
fordringar.
Gallras 3 år
efter avtalets
upphörande
om det ej finns
kvarstående
fordringar.
Gallras 3 år
efter avtalets
upphörande
om det ej finns
kvarstående
fordringar.

Kan
förekomma,
26 kap. 11 §
OSL.
Kan
förekomma,
26 kap. 11 §
OSL.

Underlag för
bruksvärdering.

Kan
förekomma,
26 kap. 11 §
OSL.

Underlag för
bruksvärdering.

26 kap. 11 §
OSL.

Underlag för
bruksvärdering. Excel-fil
med information om vilken
lägenhet som värderas
när, adress, hyresgäst,
våning, postnummer, area
och standard.
Skickas med
inbetalningsavi.

26 kap. 11 §
OSL.

26 kap. 11 §
OSL.

26 kap. 11 §
OSL.

6.4.6 Hantera uthyrning av lokaler
I stadsfastigheters fastighetsförvaltning ingår lokaluthyrning. Stadsfastigheter hyr ut ett
hyresobjekt till en annan förvaltning i Malmö stad eller till en extern hyresgäst. Hyresavtalet
förvaltas av stadsfastigheter.
Vid en uppsägning av hyresavtalet sker en vakansprövning. Uppsägningen inkommer till
stadsfastigheter och det vakanta objektet läggs till i ett register för samling och översyn av
vakanser.
Det vakanta objektet utreds för att se om det ingår i framtida planläggning av mark eller
exploatering, samt utifrån skick och användningsområde. Detta samlade underlag ligger till grund
46

för beslut om objektet ska hyras ut som lokal, om objektet ska anpassas, rivas eller återlämnas till
fastighets- och gatukontoret.
Om objektet ska hyras ut matchas lokalen mot stadens interna behov innan extern uthyrning
diskuteras. När en hyresgäst är funnen utreds om lokalanpassning sker, vilken kan initiera
byggprocessen (6.3.2 Förbereda och besluta om byggprojekt). Vid en extern uthyrning skapas en annons
och spekulanterna granskas innan urval sker. När en hyresgäst är funnen skrivs ett hyresavtal och
vakansregistret uppdateras.
Nr 6.4.6

Handlingar rörande uthyrning av lokaler

Handlingstyper

Förvaring

Vakansregister

Mmap

Uppsägning från hyresgäst
Utredning

Sekretessreglering
Nej

Platina
Platina

Gallring/
bevarande
Gallras vid
inaktualitet, se
kommentar
Bevaras
Bevaras

Delegationsbeslut

Platina

Bevaras

Nej

Hyresavtal

Fastnet och
närarkiv

Nej

Annons
Kreditupplysning

Platina

Verksamhetsbeskrivning
Yttrande om spekulant

Platina
Platina

Gallras 3 år
efter avtalets
upphörande
om det ej finns
kvarstående
fordringar.
Bevaras
Gallras vid
inaktualitet.
Bevaras
Bevaras

Nej
Nej

Nej
Nej
Nej
Nej

Kommentarer
Uppdateras löpande

Utredning om vakansens
skick och förutsättningar.
Exempelvis inriktningsbeslut
avseende objektets
användning/framtid, beslut
om att återlämna fastighet till
fastighets- och gatukontoret
eller hålla lokalen vakant.

Gällande spekulant.
Från spekulant.
Motivering kring varför
aktuell hyresgäst valdes.
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7. Driva skolkök
För avdelningsspecifikt systematiskt kvalitetsarbete och styrdokument, se process 1.2 Systematiskt
kvalitetsarbete i Malmö stads arkivhandbok. Rutiner och checklistor ska diarieföras i Platina.
7.1 Tillaga och servera mat på skolor och förskolor
7.1.1 Planera menyn och tillaga mat
Menyn på skolrestauranger beräknas av skolrestaurangers måltidsutvecklare och koststrateger
centralt. I menyplaneringen inkluderas både pris- och näringsberäkning, och för detta ändamål
används kostplaneringssystemet Aromi. Systemet används även ute i skolköken, där
medarbetaren kan hämta ut aktuella recept. Slutresultatet är en skolmatsedel.
Beställning av råvaror och livsmedel sker genom kommunens ekonomisystem Raindance.
Tillagning av skolmat sker utifrån den skolmatsedel och de recept som tagits fram i
menyplaneringen.
Nr 7.1.1

Handlingar rörande menyplanering

Handlingstyper

Förvaring

Prisberäkning

Aromi

Näringsberäkning

Aromi

Recept

Aromi

Prognos/Livsmedelsbeställni
ngar
Skolmatsedel – affisch, PDF
för utskrift

Platina

Tillfällig/övrig
måltidsbeställning

Aromi

Platina

Gallring/
bevarande
Gallras vid
inaktualitet.
Gallras vid
inaktualitet.
Gallras vid
inaktualitet
Får gallras
efter 2 år.
Bevaras

Sekretessreglering
Nej

Får gallras
efter 2 år.

Nej

Kommentarer

Nej
Nej
Nej

Skickas ut till leverantörer.
Postlistas.
Skapas i Aromi, diarieförs
två gånger per år vid
terminsslut.
Ex. vis tillfälliga
beställningar för
skolor/förskolor utan avtal
eller cateringbeställningar.

Nej

7.1.2 Hantera specialkost
Då en elev har en specialkost lämnas ett kostintyg in som styrker detta. Detta ska förvaras på
respektive kök.
I de fall där eleven byter skola inom Malmö stad, kan kostintyget skickas med till annat kök som
tillhör skolrestauranger. Vid flytt till skola där maten inte tillagas av skolrestauranger ska intyget
inte skickas vidare.
Nr 7.1.2

Handlingar rörande specialkost

Handlingstyper

Förvaring

Kostintyg vid specialkost

Inlåst, resp.
kök

Gallring/
bevarande
Gallras vid
inaktualitet, det
vill säga när
eleven slutat.

Sekretessreglering
21 kap.
OSL.

Kommentarer
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Uppgifter om specialkost

Aromi

Anmälan av avslut av
specialkost

Inlåst, resp.
kök

Avvikelse/händelserapport
om elev kopplad till
specialkost av misstag får fel
mat

Platina

skolan/ej längre
är i behov av
specialkost.
Gallras vid
inaktualitet.
Gallras vid
inaktualitet.

21 kap.
OSL.
21 kap.
OSL.

Gallras efter 2
år.

21 kap.
OSL.

Gäller elever som går kvar
på skolan men där
specialkosten ska upphöra
att gälla. Kan meddelas via
e-post eller
pappersblankett.

7.2 Utföra interna kontroller och kvalitetssäkra skolkök
För att garantera att livsmedelssäkerhet och hygien ute i skolköken håller sig på en godkänd nivå
utförs både egna kontroller samt inspektioner och tillsyn av externa kontrollanter.
För extern kontrollverksamhet se process 1.4.2 Tillsyn (riktad mot kommunens verksamhet) i Malmö
Stads arkivhandbok. Inspektionsrapporter gällande livsmedelssäkerhet från extern aktör förvaras i
webbportalen Nomor Net och hanteras som ”Underlag till tillsyn”.
Egenkontroll vid livsmedelshantering görs i varje kök enligt framtaget egenkontrollprogram.
Avvikelser eller incidenter dokumenteras i egenkontrollprogrammet och delges ansvarig chef.
Synpunkter från kunder och medborgare inkommer via kontaktcenter, som skickar
månadsstatistik till skolrestaurangers ledningsgrupp. Statistik hanteras enligt 1.2.3 Utföra och följa
upp kvalitetsarbete i Malmö Stadsarkivhandbok
Nr 6.2.1

Handlingar rörande kontroll och uppföljning av verksamheten.

Handlingstyper

Förvaring

Egenkontrollrapport

Verksamhets
system
Platina

Avvikelserapport

Gallring/
bevarande
Gallras efter 2
år.
Gallras efter 2
år.

Sekretessreglering
Nej
Kan
förekomma,
enligt 21
kap. OSL.

Kommentarer
Egenkontroll för säker
livsmedelshantering.
Exempelvis anmälan om
främmande föremål,
misstänkt matförgiftning,
felaktig transport.
Främmande föremål och
kvalitetsbrist på livsmedel
reklameras till leverantör.
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