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Yttrande angående – Motion av Håkan 
Lösnitz (SD) och Agneta Kjaerbeck (SD) om 
att ta bort dolt nummer vid samtal från 
Göteborgs Stad 
 
Sverigedemokraterna har inkommit med en motion om att ge i uppdrag åt Nämnden för 
Intraservice att se över möjligheterna att ta bort dolda nummer vid samtal från Göteborgs 
stad. I Nämnden för Intraservice pågår just nu en upphandling av ett nytt kundtjänstsystem 
samt en utredning om en uppgradering av telefonväxeln. Behovet av nummerpresentation 
kommer att omhändertas inom ramen för det arbetet och vi menar att en extra utredning 
därför är omotiverad. Socialdemokraterna avslår motionen med hänvisning till det pågående 
arbetet i nämnden.  
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Yttrande angående – Motion av Håkan Lösnitz 
(SD) och Agneta Kjaerbeck (SD) om att ta bort 
dolt nummer vid samtal från Göteborgs Stad   
 

 

Yttrandet  
Alliansen avslår motionen med hänvisning till ett pågående arbete med 
upphandling av nytt kundtjänstsystem inom Intraservice. Behovet av 
nummerpresentation omhändertas inom dessa aktiviteter.  
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Motion av Håkan Lösnitz (SD) och 
Agneta Kjaerbeck (SD) om att ta bort dolt 
nummer vid samtal från Göteborgs Stad 
Motionen 
Håkan Lösnitz (SD) och Agneta Kjaerbeck (SD) föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
att nämnden för Intraservice får i uppdrag att se över om det är möjligt att ta bort dolda 
nummer vid samtal från Göteborgs Stad. 

Motionärerna har fått ett flertal samtal från invånare och framför allt från brukare i 
Göteborg som utrycker missnöje och stor oro över att bli uppringda av kommunen från 
”dolda nummer”. Många människor känner en otrygghet i att svara när de blir uppringda 
av ett dolt nummer. Vid missade samtal finns inte möjligheten att kunna ringa tillbaka, 
exempelvis till sin vårdgivare, vilket också kan skapa en frustration och oro.  

Motionärerna hänvisar vidare till att ett likalydande förslag röstades nyligen igenom 
unisont av samtliga partier i Västra Götalandsregionen. 

Remissinstanser 
Motionen har remitterats för yttrande till nämnden för Intraservice. Remissinstansens svar 
framgår i nedanstående tabell. 

Remissinstans Beslut Kommentar 
Nämnden för 
Intraservice 

Anser motionen besvarad 

Översänder förvaltningens 
tjänsteutlåtande som eget 
yttrande. 

Omröstning 

I dagsläget vore det olägligt att 
utreda förutsättningarna för att ta 
bort dolt nummer. Detta utifrån 
att det pågår en upphandling av 
nytt kundtjänstsystem. Det pågår 
även en utredning om en 
uppgradering av telefonväxeln. 
Inom dessa aktiviteter 
omhändertas behovet av 
nummerpresentation.  

Bedömning ur ekonomisk och ekologisk dimension 
Stadsledningskontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån dessa 
dimensioner. 

 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2021-08-12 
Diarienummer 0572/21 
 

Handläggare  
Hedwig Andrén 
Telefon: 031-368 02 33 
E-post: hedwig.andren@stadshuset.goteborg.se 
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Bedömning ur social dimension 
Möjligheten att kunna se vem som ringer uppfattas i regel som något tryggt och praktiskt. 
Man kan anta att många tvekar eller undviker att svara om de blir uppringda från ett dolt 
nummer. Det är inte ovanligt att föräldrar lär sina barn att inte svara på samtal från dolda 
nummer. På senare år har dessutom telefonbedrägerier riktade mot äldre 
uppmärksammats. Detta har lett till oro och osäkerhet inför samtal från dolda eller okända 
nummer. Utifrån denna situation kan man vid första anblick förstå önskemålet om att 
samtal från kommunen sker med öppna telefonnummer.  

Nämnden för Intraservice framhåller att man bör i hög grad beakta att det idag finns 
flertalet lättillgängliga system och appar som gör det möjligt för en person att manipulera 
sitt samtal så att det ser ut att komma från någon av kommunens handläggare. Det finns 
idag kända fall där personer tagit emot samtal som verkat komma från Göteborgs Stads 
kontaktcenter, 031-365 00 00, men som sedan visat sig vara bedragare. Detta medför att 
öppna telefonnummer inte ger den säkerhet och skydd som man skulle kunna önska.  

 

 

Jonas Kinnander Eva Hessman 

Direktör Ärende och utredning Stadsdirektör 

 

Bilagor: 
1. Motionen 
2. Nämnden för Intraservice handlingar 2021-05-25 § 89 
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Motion av Håkan Lösnitz (SD) och Agneta 
Kjaerbeck (SD) om att ta bort dolt nummer vid 
samtal från Göteborgs Stad 
 

Vi har fått otaliga samtal från invånare och framför allt från brukare i Göteborgs Stad som 

utrycker missnöje och stor oro över att bli uppringda av kommunen från ”dolda nummer”. 

Många känner en otrygghet i att svara när det är ett dolt nummer som ringer. Det kan 

omöjligt vara kommunens avsikt att orsaka onödig oro hos stadens invånare samt äldre 

och sjuka omsorgstagare.  

Vid missade samtal finns inte möjligheten att kunna ringa tillbaka, exempelvis till sin 

vårdgivare, vilket också skapar en frustration.  

Hur detta löses rent tekniskt för olika situationer bör därför utredas. Faktum kvarstår - 

kommunen skall se till brukarnas bästa.   

Samma förslag röstades nyligen unisont igenom av samtliga partier i Västra 

Götalandsregionen. 

     

Kommunfullmäktige föreslås besluta: 

 

Att: Intraservice får i uppdrag att se över om det är möjligt att ta bort dolda nummer vid 

samtal från Göteborgs Stad. 

 

Håkan Lösnitz (SD) Agneta Kjaerbeck (SD) 

Kommunfullmäktige 

 
  

  

Handling 2021 nr 51 
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Svar på remiss - Motion av Håkan Lösnitz 
(SD) och Agneta Kjaerbeck (SD) om att ta bort 
dolt nummer vid samtal från Göteborgs Stad 

§ 89, 0156/21 
Förvaltningen har 2021-05-17 utfärdat ett tjänsteutlåtande i rubricerat ärende. 

Beslut 
Motionen anses vara besvarad 

Handlingar 
Tjänsteutlåtande Svar på remiss rörande motion från (SD) om att ta bort dolt nummer vid 

samtal från Göteborgs Stad 

Motion av Håkan Lösnitz (SD) och Agneta Kjaerbeck(SD) om att ta bort dolt nummer 

vid samtal från Göteborgs Stad 

Omröstning 
Beslut via acklamation 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret  

Dag för justering 

2021-06-04 

 

Vid protokollet 
 

 

Intraservice 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2021-05-25 

Sekreterare 

Daniel Klaminder 

 

 

Ordförande 

Monika Beiring 

 

Justerande 

Bertil Lidfeldt 
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Svar på remiss rörande motion från (SD) om 
att ta bort dolt nummer vid samtal från 
Göteborgs Stad  

Förslag till beslut 
I nämnden för Intraservice: 

Motionens anses vara besvarad 

Sammanfattning 
Håkan Lösnitz (SD) och Agneta Kjaerbeck (SD) har lämnat en motion till fullmäktige 

som föreslår att Intraservice ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för att ta bort dolt 

nummer vid samtal från Göteborgs Stad (bilaga 1). Nämnden för Intraservice ges 

möjlighet att ge remissyttrande på motionen.   

Förvaltningen bedömer att det i dagsläget vore olägligt att utreda förutsättningarna för att 

ta bort dolt nummer. Detta utifrån att det pågår upphandling av nytt kundtjänstsystem, 

samt en utredning av uppgradering av telefonväxeln. Inom dessa aktiviteter omhändertas 

behovet av nummerpresentation.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Förvaltningen saknar underlag för att kunna redogöra för eventuella konsekvenser inom 

den ekonomiska dimensionen. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Möjligheten att kunna se vem som ringer uppfattas i regel som något tryggt och praktiskt. 

Man kan anta att många tvekar eller undviker att svara om det ringer från dolt nummer. 

Det är inte ovanligt att föräldrar lär sina barn att inte svara på samtal från dolda nummer. 

På senare år har dessutom telefonbedrägerier riktade mot äldre uppmärksammats. Detta 

har lett till oro och osäkerhet inför samtal från dolda eller okända nummer. Utifrån denna 

situation kan man vid första anblick förstå önskemålet om att samtal från kommunen sker 

med öppna telefonnummer. Men man bör i hög grad beakta att det idag finns flertalet 

lättillgängliga system och appar som gör det möjligt för en person att manipulera sitt 

samtal så att det ser ut att komma från någon av kommunens handläggare. Det finns idag 

kända fall där personer tagit emot samtal som verkat komma från Göteborgs Stads 

kontaktcenter (031-365 00 00) men som sedan visat sig vara bedragare. Detta medför att 

Intraservice 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2021-05-17 

Diarienummer 0156/21 

 

Handläggare 

Therese Reinhold 

Telefon: 031-367 84 66 

E-post:  therese.reinhold@intraservice.goteborg.se 
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öppna telefonnummer inte ger den säkerhet och skydd som man skulle kunna önska. 

Utifrån detta kommer det för allmänheten, även fortsättningsvis, vara nödvändigt att vidta 

viss försiktighet när man svarar på telefonsamtal, oavsett om samtalet kommer från ett 

öppet eller dolt nummer.  

Samverkan 
Ärendet samverkas med de fackliga representanterna i FSG 2021-05-20. 

Bilagor 
1. Motion av Håkan Lösnitz (SD) och Agneta Kjaerbeck (SD) om att ta bort dolt 

nummer vid samtal från Göteborgs Stad   
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Ärendet  
Håkan Lösnitz (SD) och Agneta Kjaerbeck (SD) har lämnat en motion till fullmäktige 

som föreslår att Intraservice ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för att ta bort dolt 

nummer vid samtal från Göteborgs Stad (bilaga 1). Nämnden för Intraservice ges 

möjlighet att ge remissyttrande på motionen.   

Yttrandet ska vara Stadsledningskontoret tillhanda senast den 30 juni 2021.  

Bakgrund 
Utifrån dagens tekniska lösning ser nummerpresentation inom kommunen olika ut 

beroende på vilken verksamhet eller tjänsteperson som ringer ut.  

Av totalt ca 20 200 anknytningar i stadens växel är det idag 504 anknytningar (2,5 %) 

som har dolt nummer i någon form. Av dessa 504 har 79 dolt nummer både för interna 

och externa samtal; resterande bara vid externa samtal (samtal till telefonnummer utanför 

stadens växel). 

Kundtjänst/svarsgrupper – externa samtal 

Dagens tekniska lösning för telefoni gör att det finns två val att göra vid externa samtal 

(samtal till telefonnummer utanför stadens växel) från en kundtjänst/svarsgrupp. 

Antingen står det ”dolt nummer” när handläggaren ringer ut eller så visas numret på 

Göteborg Stads kontaktcenter (031-365 00 00). Idag är det ”dolt nummer” som visas. 

År 2012 beslutades, av kommunikationsdirektör Helena Mehner, att standard när 

tjänstepersoner från Göteborgs Stad ringer, ska vara att visa sitt direktnummer.  

Vid implementeringen av det nya telefonisystemet 2015 följdes beslutet från 2012. 

Eftersom den tekniska lösningen enbart kan visa dolt nummer eller 031-365 00 00 var det 

031-365 00 00 som visades oavsett om det var Göteborgs Stads kontaktcenter eller en 

annan kundtjänst som ringde upp. Konsekvensen blev att medborgare som hade ett missat 

samtal från en kundtjänst/svarsgrupp inom staden ringde tillbaka till numret som visades 

på skärmen (031-365 00 00). Göteborgs Stads kontaktcenter fick ta emot flertalet samtal 

från medborgare som undrade varför de blivit uppringda och eftersom samtalet många 

gånger kom från en annan kundtjänst/svarsgrupp inom kommunen, kunde stadens 

kontaktcenter varken hjälpa medborgaren eller hänvisa denna vidare till rätt instans. 

Dessa konsekvenser ledde till beslut om att dölja numret från kundtjänst/svarsgrupper vid 

utgående externa samtal. 

Kundtjänst/svarsgrupper – interna samtal 

Dagens tekniska lösning för telefonin inom staden gör att det finns två val att göra vid 

interna samtal från en kundtjänst/svarsgrupp. Antingen står det ”dolt nummer” när 

kundtjänsthandläggaren ringer eller så visas direktnumret från den telefon som 

kundtjänsthandläggaren ringer ifrån. Idag visas ”dolt nummer”. 

Själva idén med en svarsgrupp/kundtjänst är att det är flera handläggare som svarar på ett 

och samma nummer.  En handläggare i en kundtjänst/svarsgrupp har inte, och ska inte ha, 

egna ärenden att hålla bevakning på. Ett missat samtal från ett direktnummer kommer 

leda till att personen som ser det missade samtalet ringer tillbaka till numret som visades 

på skärmen. Det numret går till en enskild handläggare och inte till 

kundtjänstens/svarsgruppens officiella nummer. En person som ringer direkt till en sådan 
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handläggare kommer också mest troligt att mötas av en upptagetton istället för att komma 

fram och få prata med någon.  

Det går inte att ha olika lösningar internt och externt.  

Enskild handläggare/medarbetare 

En handläggare/medarbetare som har en egen telefon kan välja att ringa ut med sitt 

direktnummer synligt eller välja att visa ”dolt nummer”. Genom att slå ett prefix före 

telefonnumret går det ringa ut och visa ”dolt nummer”. Möjligheten att ringa ut med dolt 

nummer genom att slå ett prefix är en funktion som är påslagen i växeln. Funktionen kan 

enkelt slås av redan idag. 

Planerade åtgärder 

I september 2022 går avtalet av dagens lösning för kundtjänstsystem ut och det pågår nu 

ett projekt för att titta på en ny lösning. Projektet tittar tillsammans med kundtjänster, 

kontaktcenter och svarsgrupper på att skapa nya sätt att arbeta. Det gäller såväl tekniska 

verktyg som stadens egna processer. 

I Nya kundtjänstsystemet och kontaktcenter är tanken att nummerpresentation ska kunna 

ske på tre sätt olika sätt:  

1. Genom att visa gruppnummer till rätt kundtjänst/svarsgrupp   

2. Genom att visa ”dolt nummer” 

3. Genom att visa direktnummer 

Samtidigt planeras det också för uppgradering av den tekniska plattformen (växeln) som 

staden är kopplad till. Förhoppningen är att uppgraderingen öppnar för större möjligheter 

att välja vilket nummer som visas vid utgående samtal. 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningens mening är att det är kommunens verksamheter själva som bäst kan och 

ska avgöra om det är ett direktnummer, ett gruppnummer eller ett dolt nummer som ska 

visas utifrån sin verksamhets egna behov och dem som de är till för. 

Förvaltningens bedömning är att det i dagsläget vore olägligt att utreda förutsättningarna 

för att ta bort dolt nummer Detta utifrån att det pågår upphandling av nytt 

kundtjänstsystem, samt en utredning av uppgradering av telefonväxeln. Inom dessa 

aktiviteter omhändertas behovet av nummerpresentation. Utifrån detta föreslår 

förvaltningen att motionen anses vara besvarad. 

 

 

 

 

Stina Hall Hellqvist    Peter Söderström 

Verksamhetschef    Förvaltningsdirektör 
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