
Användarvillkor  

Genom att besöka och använda denna webbplats accepterar du och samtycker till 

Användarvillkoren utan begränsningar eller förbehåll. Om du inte accepterar dessa 

Användarvillkor, bör du inte använda tjänsten eller denna webbplats. 

Om tjänsten  

DokApp är en molnbaserad programvarutjänst som utvecklas och tillhandahålls av ABH 

Utbildning och Rådgivning.  

Arbetsgivare som vill använda DokApp måste skapa ett användarkonto med eller utan 

ingående ledningssystem. För prissättning se ”Priser” på hemsidan.  

Den vars e-postadress sätts som Arbetsgivarens kommer att vara kontaktperson för DokApp 

och är också den enda som kan göra ändringar av uppgifter om Arbetsgivaren. Arbetsgivaren 

lägger därefter till Uppdragsgivare, Samordnare och Assistenter. Dessa kommer att skapa sina 

egna lösenord och sin egen tvåfaktorsautentisering.   

Tjänsten innehåller både ledningssystem och dokumentation. Ledningssystemet kan ändras 

utifrån Arbetsgivarens behov. Dokumentationen skapas av assistenter, samordnare och 

arbetsgivare. Uppdragsgivaren beslutar vilka uppgifter som är av sådan vikt att de ska 

dokumenteras som avvikelse. 

En användarhandbok för respektive roll sänds ut i pdf-format i samband med att användaren 

skapas i systemet.  

ABH Utbildning och Rådgivning strävar efter att DokApp alltid ska vara tillgänglig men 

uppdateringar, underhåll och liknande kan medföra att tjänsten periodvis ligger nere. Vid 

planerade avbrott i tillgängligheten på grund av större uppdateringar kommer vi att skicka ut 

information om det.  

GDPR 

DokApp är byggt för att följa såväl kraven på GDPR som på dokumentation enligt LSS för 

privat verksamhet, offentlighets- och sekretesslagen när det gäller offentligt anställd personal, 

och tystnadsplikt enligt SoL när det gäller personal hos privata utförare av tjänster enligt 

socialtjänstlagen.  

Servermaskinvaran förvaras i en inbrotts- och brandskyddad serverhall. Uppgifterna förvaras i 

en databas som krypteras med AES-standarden. Databasen och alla filer backas upp varje natt 

genom säker överföring med ett 128-bitars AES-skiffer till en förvaringsplats där filerna 

krypteras med BLAKE2 och gör det möjligt att återskapa all data till en återställningspunkt 1-

7 dagar, 1 vecka, 1 månad eller 1 år tillbaka. För mer information om hur data hanteras och 

förvaras, kontakta info@abhutbildning.se 

Om Arbetsgivaren hanterar personuppgifter på ett sätt som strider mot GDPR eller 

tystnadsplikten sker det på dennes eget ansvar.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Advanced_Encryption_Standard
https://en.wikipedia.org/wiki/Advanced_Encryption_Standard
https://blake2.net/
https://blake2.net/


För att kunna fullfölja avtalet gentemot kunder anlitar ABH Utbildning och Rådgivning 

programmeringsföretaget Q2D i Lund, samt Malmöföretaget Örestad Linux som hostar 

programmet och ansvarar för förvaring av data.  

Arbetsgivaren ansvarar för att inloggningsuppgifter och lösenord förvaras på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kan ta del av dessa. Arbetsgivaren ansvarar för att alla andra användare som 

Arbetsgivaren lägger till får information om vikten av att hålla inloggningsuppgifter hemliga 

och att inte ge obehöriga tillgång till DokApp. Vi misstanke om att personuppgifter kommit ut 

på grund felaktig användning från Arbetsgivarens, eller de användare Arbetsgivaren har 

skapat, sida ska Arbetsgivaren omedelbart meddela ABH Utbildning och Rådgivning. 

Arbetsgivaren ska också självständigt anmäla sådant felanvändande till Datainspektionen.    

Användare  

Arbetsgivaren skapar samtliga användare i sin verksamhet. Vilken tillgång till information 

användaren har styrs av arbetsgivaren.   

Pris och fakturering 

Arbetsgivaren faktureras årsvis i förväg för de tjänster som används.  

 

Om Arbetsgivaren endast använder ledningssystemet utan att lägga in några uppdragsgivare 

faktureras endast engångskostnaden för detta. Därefter faktureras en årlig uppdateringsavgift.  

 

Om Arbetsgivaren använder dokumentationsdelen faktureras en årsavgift i förväg när 

uppdragsgivaren läggs till.  

 

Alla priser i prislistan har angetts exklusive moms.  

 

Vid justering av priser ska ABH Utbildning och Rådgivning informera Arbetsgivaren om det 

senast 3 månader i förväg.  

 

Support, utbildning och konsultuppdrag 

 
När en användare skapas skickas en användarhandbok i pdf-format ut. För Arbetsgivaren och 

Samordnaren finns också instruktionsfilmer som visar viktiga moment i tjänsten. Utöver det 

tillhandahåller ABH Utbildning och Rådgivning support till Arbetsgivaren genom e-mail 

helgfria dagar mellan kl 9-17.   

 

Vid behov har Arbetsgivaren rätt till en genomgång av DokApp genom ett Skypemöte 

omfattande 1,5 timme i samband med att tjänsten tecknas. Erbjudandet gäller ett år efter första 

gången tjänsten tecknades. 

 

Om anordnaren önskar ytterligare utbildning erbjuds detta som konsultuppdrag. Det finns 

även möjlighet att köpa in stöd för att komplettera ledningssystemet med rutiner, andra 

processer och liknande. För prislista se abhutbildning.se   

  

 

 

https://www.abhutbildning.se/
https://www.abhutbildning.se/


Force majeure 
 

Vid force majeure kan fullgörandet av förpliktelserna i detta avtal komma att ställas in utan att 

ABH Utbildning och Rådgivning kan ställas till ansvar för det. Som befriande omständighet 

ska bl.a. avses brist eller fel i elförsörjning eller telekommunikation, datavirus, strejk, lock-out 

eller annan arbetskonflikt oavsett konfliktens orsak, naturkatastrof, blixtnedslag, eldsvåda, 

sabotage, extrema väderförhållanden, myndighetsåtgärd, nytillkommen eller ändrad 

lagstiftning eller annan offentlig reglering eller annan liknande omständighet. 

 

Vid åberopande av force majeure ska ABH Utbildnign och Rådgivning, om det är möjligt, 

skriftligen informera Arbetsgivaren om det med angivande av vilken omständighet som 

åberopas som stöd för befrielse från åtagande.  

 

Uppsägning av tjänsten 

Arbetsgivaren kan när som helst säga upp avtalet helt eller delvis med tre månaders 

uppsägningstid. Uppsägningen ska vara skriftlig. ABH Utbildning och Rådgivning har rätt att 

säga upp avtalet, skriftligen med sex månaders uppsägningstid.   

När avtalet upphör kommer samtliga uppgifter i DokApp att sparas i två år för att därefter 

förstöras. Arbetsgivaren kan när som helst under dessa två år begära utskrifter från 

dokumentation och meddelanden som skapats av verksamhetens anställda.  


