
Skicka en felanmälan/synpunkt via kommunens app 

I  appen kan man skicka in en synpunkt/felanmälan till kommunen. När appen öppnas möts du av en 
kartvy där du kan se pågående ärenden i kommunen. För att skapa ett nytt ärende trycker du på Nytt 
ärende längst ned i kartan.  

 

  



Få återkoppling angående ett befintligt ärende 

Det går att via kartan få återkoppling angående ett redan pågående ärende. Återkoppling innebär att 
ett meddelande skickas vid registrering samt när ärendet avslutas. Återkopplingsmeddelandet 
innehåller information om ärendet och kan skickas via e-post eller SMS.  
 

1. Panorera i kartvyn på startsidan. 

2. Tryck på en ärendesymbol i kartan så öppnas en dialogruta för ärendet. 

3. Klicka på knappen Följ och välj på vilket sätt återkoppling ska ske, antingen via e-post eller 
SMS. 

4. Ange dina kontaktuppgifter och klicka på knappen Spara.  

  

 

  



Nytt ärende: Översikt av formuläret 

 

Välj kategori i rullgardinsmenyerna överst i 
formuläret. Val av kategori påverkar urval av 
kommande kategorier.  

Du kan bifoga upp till tre bilder. Tryck på 
galleri-ikonen för att välja ett foto ur 
telefonens galleri, eller tryck på 
kameraikonen för att ta ett foto med 
telefonens kamera. 

Tryck på Välj position för att välja en 
position för ärendet i kartvyn eller tryck på 
Ingen position för att inte skicka med 
position för ärendet.  
(OBS för att kunna välja position måste du 
först välja en kategori) 

Beskriv felet/synpunkten så utförligt som 
möjligt. 

Välj informationskanal för återkoppling 
angående ärendet. 
Återkopplingsmeddelande skickas vid 
registrering och när kommunen avslutar 
ärendet.  

Ange kontaktuppgifter. Uppgifterna är 
frivilliga om återkoppling inte är begärd, 
men underlättar om ytterligare information 
om felanmälan/synpunkten behövs.  

När kontaktuppgifter fyllts i visas en 
kryssruta för att godkänna att 
personuppgifterna hanteras enligt GDPR.  

Tryck på knappen Skicka för att skicka 
felanmälan/synpunkten. 



Position för ärendet 

Tryck på knappen Välj position i formuläret (efter att du valt kategorier) så öppnas kartan för 
positionering av din felanmälan/synpunkt. 

 

I kartan kan pågående ärenden och anläggningar visas. 

Alt. 1: Om Automatisk positionering är aktiverad 
 

1. Mobilens position markeras med en blå punkt och en röd kartmarkör. Dra den röda 
kartmarkören till önskad position om felet inte är där du står.  

3. Tryck på den blå bockikonen för att spara positionen. Kartan stängs och aktuell adress visas i 
formuläret.  

Alt. 2: Om automatisk positionering inte är aktiverad 

1. Panorera och klicka i kartan för att ange position. En röd kartmarkör visar då den valda 
positionen. Det går att justera positionen genom att klicka eller dra ikonen till önskad 
position.  

Ange position via kartans adress-sökfunktion: 

2. Tryck på förstoringsglaset i högra hörnet. Skriv in önskad adress i sökfältet överst på sidan. 
Sökfältet har en s.k. autocomplete-funktion, vilket innebär att systemet föreslår tänkbara 



adresser allteftersom adressen skrivs. Kartan panorerar till den valda adressen och en röd 
kartmarkör markerar då positionen.  

3. Tryck på den blå bockikonen för att spara positionen. Kartan stängs och aktuell adress visas i 
formuläret.  

 

  



Välj en anläggning i kartan 

1. Tryck på knappen Välj position i formuläret så kartan öppnas. 

2. Tryck på aktuell anläggningsikon i kartan (dessa skiljer sig från ärendeikoner då dessa är 
dropp-formade istället för triangulära). En dialogruta för anläggningen öppnas. 

3. Tryck på knappen Välj anläggning. Dialogrutan stängs och den röda positionsikonen placeras 
intill aktuell anläggningsikon samt att anläggningens adress sparas i adressfältet.  

 
 

  



Inställningar 

Under inställningar går det att spara kontaktuppgifter som automatiskt fylls i vid begäran om 
återkoppling av ett befintligt ärende och vid skapandet av ett nytt ärende. 

För att fylla i kontaktuppgifter i inställningar:  

1. Klicka på meny-ikonen i övre vänstra hörnet.  

 

 



2. Klicka på Inställningar.  

3. Fyll i kontaktuppgifter och klicka på Spara. 

4. Klicka på pilen i övre vänstra hörnet för att komma tillbaka till startsidan i appen.  
 

 


