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Inledning 
Syftet med detta denna handbok är att ge handläggare och andra intresserade kunskaper i Public 360 

och vara ett stöd. Funktionerna som beskrivs ska underlätta för användaren. För att det ska vara lättare 

att hitta det man letar efter har funktionerna placerats i bokstavsordning.  

Public 360 finns både i ett webbgränssnitt och i Outlook.  

Om du sällan använder systemet kan du med fördel arbeta i Outlook. Om du är en mer frekvent 

användare kan det finnas fördelar att arbeta i webbgränssnittet. Här finns några funktioner som inte 

finns i Outlook.  

Begrepp 

Checka ut/in fil 
När du checkar ut en fil öppnar du den för att skriva i den eller läsa den. När du stänger filen checkar 

du in den.  

Detaljerad vy 
Du kan välja om du vill se vyn i flikar eller som sektioner. Om du vill se mer information, klickar du 

på fliken med sektionsnamnet. Vissa funktioner som används sälla finn under fliken ”Fler mappar”.  

Dokument 
Ett dokument kan innehålla flera filer, till exempel ett brev med en eller flera bilagor.  

Dokumentformuläret innehåller information (metadata) om dokumentet. Dokument-objektet används 

för att registrera information om filerna. Om ett dokument innehåller fler än en fil betraktas ofta 

filerna som en enhet. Till exempel kan ett avtal innehålla ett huvuddokument (fil) och flera bilagor, ett 

brev kan ha flera bilagor och en ritning kan finnas både som DWG-fil och som PDF-fil. 

 

Dokumenttyper 

Arbetsdokument: Dokument som inte behöver ingå i ett ärende och som ska diarieföras 

Avtalsdokument: Som ärendedokument men med anpassade metadata. Ska diarieföras 

KAE-dokument: Som ärendedokument men med anpassade metadata och anpassad 

_process. Ska diarieföras 

Ärendedokument Dokument som diarieförs och som ingår i ett ärende. 

Fil 
Termen fil används för alla filtyper, inklusive Word och Excel. Fil är det digitala dokumentet. Det är 

viktigt att vara medveten om detta för att undvika sammanblandning med termen "dokument". 

 

Metadata 
Metadata är information som beskriver data. Till exempel uppgifter som Ansvarig person,  

Datum, Kategori, Status etc. 
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Metadata används för att: 

• Organisera och strukturera information 

• Filtrera information i kategorier, grupper etc. 

• Göra information sökbar 

Skrivbord 
Samma som Startsida i Public 360. Skrivbordet ser olika ut beroende på vilken roll du har i systemet 

för att du som användare ska ha smidig tillgång till det du behöver. Till exempel kommer handläggare 

åt sina öppna ärenden och mötessekreterare ska lätt komma åt sina instanser 

Startsida 
Samma som skrivbord. Se ovan 

Ärende 
Kallas även mapp eller ärendemapp. 

Du kan se ett ärende som en mapp som används för insamling av relaterad information, och som ett 

verktyg för att gruppera ärendedokument. På så sätt blir det mycket enklare att se sambanden mellan 

de olika dokumenten. 

I ett ärende grupperas dokument som på något sätt hör ihop. Det kan vara alla dokument som rör en 

ansökan, från den inkommande ansökan till besluts- och svarsdokumenten.  

 

Översiktsvy 
Om du vill att detaljfönstren ska visas med sektioner i stället för flikar, finns all information enkelt 

tillgänglig på en enda yta. I sektionerna visas alla relaterade element och du kommer enkelt åt de mest 

använda funktionerna 

 

Webbsidan 
Webbgränssnittet ser lite olika ut beroende på vilken roll du har. Anledningen till detta är att du som 

användare ska ha det du behöver lätt tillgängligt. Nedanstående bild visar hur startsidan ser ut 

skrivbordet ser ut för dig som handläggare.  
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Figur 1: Skrivbord för handläggare 

Outlook-panelen 
För att förenkla för handläggare som arbetar i Public 360 finns en panel i Outlook. Härifrån kan man 

få överblick över ärenden där man som handläggare har huvudansvar. Utöver ”Mina öppna ärenden” 

så listas bland annat obesvarade dokument under rubriken Inkorg i Outlook-panelen för att de lättare 

ska vara åtkomliga.  Härifrån kan man också göra vissa delar i en ärendeprocess. 
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Figur 2: 360-panelen i Outlook 

 

Anpassa startsidan (webbsidan) och Outlook-panelen 
För att Public 360 ska ge dig som användare ett ännu bättre stöd finns möjlighet att ”skräddarsy” 

högerpanelen i Outlook och skrivbordet/startsidan i programmet.  

 

Anpassa startsidan – Administrera skrivbord 
Du kan anpassa skrivbordet i Public 360° efter dina behov. Skrivbordet består vanligtvis av en eller 

flera skrivbordsflikar som kan innehålla en eller flera webbdelar, till exempel skrivbordsfliken "Under 

arbete" innehåller två webbdelar – Mina öppna ärenden och Mina dokument under arbete.  

1 2 3 4 1 Hemknapp  

2 Inställningar 

3 360-knapp – öppnar webbsidan 

4 Hjälpsida  
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Figur 3: Administrera skrivbord 

Du får då upp olika val; Lägg till skrivbordsflik, Skapa ny skrivbordsflik, Skapa eller underhåll 

skrivbord och Återställ till standardskrivbord. Nedan beskrivs de två första alternativen.  

 

Figur 4: Val för tillägg av skrivbord 

 

Anpassning av skrivbordsflik 
Public 360° levereras med en uppsättning fördefinierade (standard) skrivbordsflikar. De kan användas 

som utgångspunkt för att skapa personliga skrivbord.  

Öppna menyn Administrera skrivbord och välj Skapa eller underhåll skrivbord. 

När listan Alla skrivbord visas markerar du den skrivbordsflik som du vill anpassa och klickar på 

Skapa personlig kopia. 
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En kopia skapas av den valda skrivbordsfliken och läggs till längst ned i listan. Observera att Synlig 

för har inställningen "Bara jag" och Typ har inställningen "Personlig". Det betyder att skrivbordet kan 

redigeras.  

Om du vill öppna skrivbordsfliken för redigering markerar du den i listan och klickar på Redigera. 

Nu kan du lägga till och ta bort webbdelar från skrivbordet. Mer information finns i Lägga till 

webbdelar på skrivbordsfliken nedan. 

 

Lägg till skrivbordsflik 
Under Lägg till skrivbordsflik finns ett antal fördefinierade val.  

 

Figur 5: Lägg till skrivbordsflik 

När skrivbordsfliken som du har skapat eller kopierat öppnas i redigeringsläge kan du anpassa den 

enligt beskrivningen nedan.  
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Om du vill att skrivbordsfliken ska ha två kolumner klickar du på kolumnknappen och väljer ”Två 

kolumner”. Observera att vissa webbdelar inte passar i den smalare bredden.  

 

Skapa ny skrivbordsflik 
Öppna menyn Administrera skrivbord och välj Skapa eller underhåll skrivbord. 

Klicka på Nytt när listan Alla skrivbord visas. 

Skriv ett namn på skrivbordsfliken och klicka på Skapa skrivbordsflik.  

 

Figur 6: Skapa ny skrivbordsflik 

Nu öppnas en skrivbordsflik som du kan lägga till webbdelar på. Mer information finns under Lägga 

till webbdelar på skrivbordsfliken nedan. 

 

Figur 7: Infoga webbdel 

När skrivbordsfliken som du har skapat eller kopierat öppnas i redigeringsläge kan du anpassa den 

enligt beskrivningen nedan.  

1 

2 

3 
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Lägg till en webbdel på skrivbordsfliken 

Webbdelar är byggstenar med information som du kan lägga till på skrivbordet. Ett skrivbord eller en 

skrivbordsflik kan innehålla flera webbdelar. Webbdelar kan vara arbetslistor, dina viktiga dokument, 

genvägar etc. Webbdelar kan enkelt läggas till på skrivbordet så att du har de uppgifter du ofta utför 

lätt tillgängliga.  

Om du vill att skrivbordsfliken ska ha två kolumner klickar du på kolumnknappen och väljer ”Två 

kolumner” (1). Observera att vissa webbdelar inte passar i den smalare bredden. 

Klicka på Infoga webbdel (2) för att lägga till en ny webbdel på skrivbordsfliken. När listan över 

webbdelar visas väljer du den önskade webbdelen och klickar på Infoga webbdel.  

Upprepa för att lägga till fler webbdelar. 

Klicka på Spara skrivbordsflik (3) när du är klar. 

Om skrivbordsfliken inte redan har lagts till på skrivbordet öppnar du menyn Administrera skrivbord 

och väljer Lägg till på skrivbord. 

 

Anpassa Outlook-panelen 
Startsidorna för sidopanelen i Outlook är anpassad för dig och din roll. Du kan ändå ha behov av att 

anpassa din startsida genom att ordna objekten som du vill ha dem, och dölja objekt som du sällan 

använder.  

 Klicka på Meny längst upp till höger på sidan. 

 

Figur 8: Meny 

 

När huvudmenyn öppnas leta reda på sektionen Inställningar och klicka Startsida för Outlook 

sidopanel  
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Figur 9: Inställningar - Startsida för Outlook sidopanel 

När sidan öppnas öppnar du fliken Startsida för Outlook sidopanel. 

På fliken Konfigurera Outlook sidopanel expanderar du grupperna och markerar de objekt som du vill 

lägga till på Outlook-sidopanelens startsida. De objekt du väljer läggs omedelbart till i 

förhandsgranskningen.  
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Figur 10: Konfigurera Outlook sidopanel 

Klicka på pilarna Flytta upp och Flytta ned tills du har fått den ordning du vill ha. 

Klicka på Spara ändringar när du är klar. 
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Ändringarna visas i Outlook när du uppdaterar Outlook-sidopanelen, till exempel genom att klicka på 

knappen Hem. 

Arbetsflöde 
På dokumentkortet finns knappen Arbetsflöde. Där finns funktion för att skicka filen för godkännande 

eller för granskning. Knappen försvinner när dokumentet inte längre har status Under arbete. Du kan 

också hitta funktionerna under Dokumentfunktioner.  

Skicka för godkännande kan användas för att godkänna tjänsteutlåtande eller delegationsbeslut om 

någon annan än delegaten skrivit underlaget.  

Skicka för granskning kan användas om du vill att en chef eller en kollega läser igenom och lämnar 

synpunkter på det du har skrivit. 

 

Figur 11: Arbetsflöde - Skicka för granskning och Skicka för godkännande 

 

Skicka för godkännande 
Handläggaren skickar dokumentet till närmste chef eller delegat för godkännande. Välj ”Arbetsflöde” 

Tryck på ”Godkännande”.  

Respektive chef godkänner tjänstutlåtandet genom att trycka ”Godkänna”. 

Den som ska godkänna dokumentet får en Outlook-avisering om att något ska godkännas. När 

dokumentet är godkänt får den som startat arbetsflödet (oftast den som är ansvarig för ärendet) en 

avisering om att arbetsflödet är avslutat.  
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Figur 12: Exempel notifieringsmeddelande i Outlook 

 

OBS! Om man använder arbetsflödet Skicka för godkännande är det viktigt att flödet avslutas för att 

ärendet ska kunna avslutas.  

 

Skicka för granskning 
Handläggaren kan skicka dokumentet för granskning för att till exempel få synpunkter på det som 

skrivits. Välj ”Arbetsflöde” Tryck på ”Granskning”. Fyll i namnet på den eller de som ska granska 

handlingen.  

Flödet fungerar på motsvarande sätt som Skicka för godkännande. Se ovan.  

Avsluta ärende 
När ärendet är färdigbehandlat är det dags att avsluta ärendet. Som handläggare kan du meddela 

registrator att ärendet är klart genom att ändra status. Detta kan du göra på ett enkelt sätt från 

ärendekortet  
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Klicka på Sätt status 

 

Figur 13: Avsluta ärende 

 

Ändra Status från B-Öppet till AH-Avslutat från handläggare och tryck på OK 

 

Figur 14: Ändra status till Avslutat från handläggare 

Ärendet försvinner från din lista över Mina öppna ärenden och registrator får en signal om att ärendet 

kan avslutas.  
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Bevakning 
Bevakningar kan kopplas till: 

• Ärenden 

• Dokument (Ärendedokument eller Avtalsdokument) 

• Kontakt 

• Fastighet 

Bevakningsfunktionen finns i övre, högra hörnet. 

 

Figur 15: Bevakning 

Välj en titel för bevakningen (varför görs bevakningen) och bevakningsdatum. Övriga uppgifter är 

förifyllda men kan ändras.  
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Figur 16: Formulär för bevakning 

Ansvarig person får e-post när: 

✓ Någon annan skapar en bevakning i dennas namn 

✓ När bevakningsdatumet inträffar 

 

Bevakning på avtal 
Avtal kan bevakas via anpassade listor som visar egna eller enhetens giltiga avtal. Detta kan du göra 

genom att lägga till en skrivbordsflik. Se hur du gör under ”Lägg till skrivbordsflik”. 

Man kan också koppla en eller flera bevakningar till ett avtal och få aviseringar per e-post. 

 

Söka bevakningar 
Det går också att söka på bevakningar. Sökningen görs under Avancerad sökning → Aktivitet 
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Figur 17: Avancerad sökning - Bevakning 

 

Stänga en bevakning 
När en bevakning är inaktuell stänger du bevakningen genom att tycka på ”Sätt status” och väljer 

Stäng 

 

Figur 18: Stänga bevakning 

En bevakning kan vara öppen även efter att du har stängt ärendet.  
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Dela och Fästa objekt 
Att fästa objekt i Public 360° är ett snabbt och enkelt sätt att göra objekt lätt tillgängliga under en 

kortare eller längre tid. Uppmärkningen kan när som helst tas bort. Du kan fästa vilket objekt som 

helst, t.ex. ett dokument, en fil, ett projekt o.s.v. 

När du fäster ett objekt (ärende, dokument etc.) läggs det till i listan "Mina fästa objekt".  

1.    Öppna det objekt som du vill fästa.   

 

Figur 19: Fäst objekt 

 2.    Klicka ”Fäst” för att fästa objektet (Knappen ändras då till en lösgöringsknapp). 

 

Du kan också välja att dela ett objekt.  

Det du fäster och delar hittar du under fliken Fästa och delade objekt på webbsidans skrivbord.  

 

Figur 20: Fliken Fästa och delade objekt 
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Delegationsbeslut 
Kyrkorådet kan delegera vissa beslut till kyrkoherden som i sin tur kan vidaredelegera till chefer eller 

andra medarbetare. Den som har delegerat har kvar huvudansvaret – men delegerar ett ansvar för en 

viss verksamhet med befogenhet att utföra de uppgifter som behöver utföras och rätten att fatta beslut. 

Det kan också vara rätten att fatta ett visst beslut eller beslut i en viss kategori av ärenden eller att 

utföra vissa uppgifter som delegeras.  

Den som delegerar har ansvaret för att den som fått delegationen har rätt kvalifikationer och ska ha 

kontroll över att delegationen kan upprätthållas. Det är därför viktigt att man har rutiner för hur beslut 

som fattas på delegation ska dokumenteras och återrapporteras. I Public 360 finns stöd för att 

återrapportera delegationsbeslut.  

Redovisa delegationsbeslut 
Klicka på ”Nytt dokument”, välj ”Ärendedokument”. Om du arbetar i Outlook högerklickar du på 

ärendet och väljer ”Nytt dokument”.  

 

Figur 21: Redovisa delegationsbeslut - Nytt dokument 
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Figur 22: Delegationsbeslut - Dokumentformulär 

 Fyll i dokumentkortet 

Handlingstyp: Välj ”Delegationsbeslut” 

Dokumentkategori: ”Delegationsbeslut” kommer med automatik och kan inte ändras 

Skyddskod: ”Allmän handling- Offentlig” 

Det ska inte finnas skyddad information i ett delegationsbeslut. Finns 

sekretessinformation i ärendet får detta redovisas i särskilt dokument och då 

kan detta dokument skyddas. 
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Titel: Ange titel på delegationsprotokoll, t ex särskilt nummer enligt 

delegationsordning 

Mall Välj ”Delegationsprotokoll” 

Ny behandlingsplan  Välj ”ny”. Här väljs till vilken instans och till vilket möte som 

delegationsbeslutet ska återrapporteras till. 

Välj Instans: Den instans som delegationsbeslutet ska återrapporteras till 

Välj Möte: Välj datum för återrapportering 

Punkt dagordning: Välj ”Anmälan om delegationsbeslut” 

Handlingstyp: Välj ”Delegationsbeslut” 

Tryck ”OK” 

Tabell 1: Obligatoriska uppgifter 

Skriv längst ner i wordfilen vem eller vilka beslutet ska expedieras till och vem eller vilka som ska få 

beslutet för kännedom (Kopia till) 

När alla uppgifter lagts in tryck på ”Slutför” 

 

Skicka för godkännande 

(hoppa över detta om du både är handläggare och delegat) 

Om någon annan än delegaten upprättar delegationsbeslutet ska beslutet skickas för godkännande till 

delegaten.   

Läs mer under Skicka för godkännande 

Delegaten aviseras i Outlook och public 360 och beslutar genom att välja ”Godkänn” 

   

Färdigställ/expediera dokument som skickats till delegat för godkännande 

När delegaten godkänt dokumentet aviseras handläggaren. Handläggaren väljer 

”Färdigställ/expediera”.  En dialogruta med texten ”Sänd dokument till diarieföring” kommer upp. 

Tryck på ”OK” 

Dokumentet blir diariefört.  

För att skicka beslutet klickar handläggaren på Dokumentfunktioner. Välj ”Skicka som bilaga med e-

post”. Skicka mailet som skapas och därmed är beslutet expedierat till alla som angetts som 

mottagare. 
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Delegaten upprättar dokumentet  

Om delegaten även upprättar delegationsbeslutet kan godkännandeflödet hoppas över. 

Delegaten beslutar genom att välja ”Färdigställ/Expediera”. En dialogruta med frågan ”Sänd 

dokument till diarieföring” kommer upp. Tryck på ”OK”. 

Dokument/handlingar 

Inkomna dokument 

Registrera e-post 

En inkommen e-post kan registreras i Public 360 genom att dra in det inkomna brevet till 360-panelen 

→ Mina öppna ärenden (dubbelklicka) → det aktuella ärendet (dubbelklicka på ärendet).  

När du får en figur som ser ut som en fyrkant med ett plus-tecken i, kan du släppa e-posten.  

 

 

Figur 23: Outlook 
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När du dragit in mailet får du upp den här dialogrutan. Välj typ av dokument och tryck sedan på OK  

 

Dokumenttyper 

Avtalsdokument Som ärendedokument men med anpassade metadata 

Arbetsdokument Dokument som inte behöver ingå i ett ärende 

KAE-dokument Som ärendedokument men med anpassade metadata och anpassad 

process 

Ärendedokument Dokument som ska ingå i ett ärende 

 

När dokumentformuläret öppnas måste du välja handlingstyp. Handlingstypen är en klassificering och 

en information om innehållet i dokumentet. Klassificeringsstrukturen har beslutats av kyrkostyrelsen 

och trädde i kraft den 1 januari 2018 

(https://internwww.svenskakyrkan.se/gadd/klassificeringsstrukturer).  

 

Figur 24: Handlingstyp - Klassificering 

Vissa uppgifter följer med från mailet. De fält som föregås av röda asterisker är obligatoriska fält.  

file://///knet.ad.svenskakyrkan.se/dfs01/Goteborg_enhetsdata/Goteborg_Stiftkansli/Gemensam/6%20Församlingsstöd/6.14%20Public%20360/Manualer%20och%20rutiner/(https:/internwww.svenskakyrkan.se/gadd/klassificeringsstrukturer).
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Figur 25: Dokumentformulär, registrera e-post 

Du kan välja att dra in endast en bifogad fil. 

Du kan också dra in fler mail på en gång. Du får då välja om det ska bli ett dokument med alla e-post 

som bilagor, eller ett dokument per e-post. 

Hantera inkomna dokument 

Det registrerade inkomna dokumentet finns nu i ärendet och i Inkorgen. När du öppnar dokumentet 

från någon av dessa platser har du 4 alternativ;  

Besvara med dokument Används om du vill skicka ett brev till avsändaren 

Besvara med e-post Används om du vill svara med e-post 

Avskriv Om e-posten inte ska besvaras. Då kan du välja på Mottagen för råd, 

Mottagen för kännedom eller Besvarad med telefonsamtal 

Skicka vidare  Om brevet ska till en annan handläggare 
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Figur 26: Hantera inkommet dokument 

 

Besvara med e-post 

När du väljer Besvara med e-post öppnas en e-postruta i Outlook. När du skrivit färdigt brevet och 

klickar på Skicka får du upp en dialogruta i 360. De flesta tvingande fält är förifyllda men du behöver 

komplettera med bland annat Handlingstyp.  
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Figur 27: Dokumentkort, besvara med e-post 

När du skickat e-posten får du upp en dialogruta med en bekräftelse att e-posten diarieförts. 

 

Figur 28: Bekräftelse, registrerad utgående e-post 

Du kan se i Outlook-listan att e-posten är diarieförd 

E-postens rubrik 
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Figur 29: Markering i Outlook 

 

Avskriva dokument 

Om du får en inkommen handling som inte behöver besvaras (med brev), kan du välja att avskriva den 

inkomna handlingen. Till exempel om du besvarar via telefon eller om den inkomna handlingen är ett 

beslut från en myndighet. Genom att avskriva ett dokument talar du om för 360 att du har mottagit 

handlingen men att du inte ska svara på det. Dokumentet försvinner då från din inkorg i 360.  

När du väljer Avskriva får du 4 alternativ; Besvarad via telefon, Mottagen som råd, Mottagen för 

kännedom och Granskad.  

 

Figur 30: Alternativ för att Avskriva 

 

I anteckningsrutan kan du skriva ett meddelande om du vill.   

Kommentaren syns på Dokumentkortet, under rubriken Dokumentkommentarer.  

OBS! Om kommentaren ska arkiveras måste du istället skriva en tjänsteanteckning. 
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Upprätta dokument 

Upprätta dokument från Outlook 

Om du ska upprätta ett dokument kan du med fördel göra det från Outlook. I exemplet nedan är det en 

tjänsteanteckning som upprättas.  

Dubbelklicka på Mina öppna ärenden. Du får då upp en lista → Dubbelklicka på det aktuella ärendet 

så att ärenderubriken syns i det röda fältet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 31: Nytt dokument från Outlook-panelen 

Högerklicka och välj Nytt dokument → Dokument → Ärendedokument 

Dokumentkortet öppnas.  

Fyll i alla obligatoriska fält och vid behov fältet för Oregistrerad kontakt, se nedan.  

Specifika fält att fylla i för tjänsteanteckning:  

Handlingstyp Tjänsteanteckning 

Dokumentkategori Upprättat 

Välj mall1 Tjänsteanteckning 

Slutför registrering 

 

 
1 Det finns också mallar för brev, PM, tjänsteutlåtande, kallelse och protokoll 
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Figur 32: Dokumentkort för tjänsteanteckning 

 

När du klickat på Slutför öppnas en mall i word. Några uppgifter har följt med från dokumentkortet, 

bland annat datum, ärende- och dokumentnummer, handläggare och rubrik.  

När du skrivit färdigt sparar och stänger du filen genom att checka in den. Detta gör du genom att 

klicka på fliken 360 i word-menyn och välj ”Checka in filen i 360”. 
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Figur 33: Checka in fil i 360 

Du kan också välja att stänga filen genom att klicka på krysset i övre högra hörnet i Word. Om du 

väljer detta alternativet måste du kontrollera att filen blivit incheckad. Om det finns ett öppet hänglås 

till höger om filnamnet är filen fortfarande utcheckad. För att checka in filen klickar du på de tre 

punkterna till höger om filnamnet och väljer checka in.  

 

Upprätta ett dokument från webbsidan 

Om du föredrar att arbeta i webbgränssnittet upprättar du ett nytt dokument enligt nedan.  

 

Klicka på knappen Nytt dokument när du står på ärendet. Dokumentkortet öppnas, se ovan.  

 
Figur 34: Nytt dokument från webbgränssnittet 
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Skicka ett dokument med e-post 
1. Om du ska skicka ett dokument med e-post till en kollega som har tillgång till 360 kan du 

välja att skicka en länk istället för att bifoga filen. Kollegan kan då gå in i originalhandlingen. 

En fördel med detta är till exempel att det inte skapas en kopia av dokumentets fil(er).  

2. Ska du skicka dokumentets fil(er) till en person utanför organisationen och/eller som inte har 

tillgång till 360 kan du i stället välja att bifoga dokumentet som bilaga till e-posten.  

 

Figur 35: Skicka dokument med e-post 

 

 

Figur 36: Skicka dokument, alternativ skicka länk 
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Figur 37: Skicka e-post, alternativ bifoga filer 

Filhantering 

Checka in och checka ut filer (redigera) 
Öppna filen för redigering genom att klicka på filens titel. En dialogruta öppnas där du kan välja 

mellan att öppna för att redigera eller öppna i skrivskyddat läge.  

Öppna den aktuella filen. 

Välj Redigera  

 

Figur 38: Öppna fil - skrivskyddad eller redigera 

Fortsätt skriv i filen 

Efter redigering välj 360 längst upp i listen välj ”checka in” i public 360. Alternativt stäng 

fönstret vid x i, längst upp till höger. 

(Om du endast vill läsa filen kan du istället välja Skrivskyddad.) 

Du kan fortsätta att skriva i en fil så länge du inte har expedierat/färdigställt den.  
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Lägg till bilaga - alternativ 1 
Om bilagan är en fil som redan finns i ärendet kan du välja Hämta filreferenser från ärende. Välj Ny 

filreferens → Hämta filreferenser från ärende. En bilaga kan till exempel vara en karta eller en 

sammanställning.  

 

 
Figur 39: Lägg till bilaga - Hämta filreferens 

Sök fram filen genom att använda * eller % och del av diarienumret eller ärendets titel 

 

 
Figur 40: Lägg till filreferens 

 

Den hämtade filen läggs som bilaga till tjänsteanteckningen 
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Det lilla hänglåset visar att det är en referens till ett annat dokument. Genom att använda den här 

funktionen slipper du lagra en kopia av ett originaldokument som redan finns i systemet.  

 

 
Figur 41: Dokumentkort med filreferens 

 

Lägg till bilaga - alternativ 2 
Om du ska lägga till en bilaga som är skapat utanför Public 360 har du två alternativ.  

1) Dra in en fil från skrivbordet eller mapp i utforskaren och släpp. Filen lägger sig som en bilaga till 

huvuddokumentet. 

2) Om du vill leta upp filen i utforskaren väljer du istället knappen ”Välj eller dra filer hit”. 

Utforskaren öppnas 
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Figur 42: Hämta fil från Utforskaren 

Leta upp den fil du vill lägga till som bilaga och klicka på Öppna. 

Vid båda alternativen läggs filen som en bilaga till huvuddokumentet.  
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Knappen filhantering 
Under knappen filhantering finns flera funktioner. Några av dem presenteras nedan.  

Byt namn på fil 

Du kan byta namn på en fil för att tydliggöra filens innehåll. Detta gör du genom att klicka på knappen 

Filhantering och väljer ”Ändra namn”. 

 

Figur 43: Ändra namn på filer 

Ändra ordning på filer   

Du kan ändra ordningen på filerna om de har hamnat i en annan ordning än du vill ha dem i.  
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Välj numrera om.  

  

Figur 44: Numrera om filer (bilagor) 

Utöver ovanstående kan du också välja att skicka filerna med e-post, flytta filen till ett annat 

dokument, kopiera eller ta bort filen och sekretessmarkera filen.  
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Färdigställ/expediera 
När chef godkänt tjänsteutlåtande aviseras handläggaren. När tjänsteutlåtandet är klart måste du klicka 

på knappen ”Färdigställ/expediera”.  Frågan ”Sänd dokument till diarieföring” kommer upp. Tryck på 

”OK” 

 

Figur 45: Färdigställ/expediera dokument 

Dokumentet ändrar status från Under arbete till Färdig från handläggare.  

 

Konvertera till PDF 
Filer konverteras till .pdf-format i samband med att du Färdigställer/Expedierar dokumentet. 

Konverteringen görs en gång per dygn. Det kan finnas tillfällen då du behöver konvertera filen 

tidigare. Du kan då konvertera filen manuellt.  

Bredvid filnamnet finns tre prickar …  

Tryck på dessa och välj ”Skicka till PDF-konvertering” 
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Figur 46: Skicka till pdf-konvertering 

 

Du får upp nedanstående ruta med information om konvertering. Du kan stänga rutan och fortsätta 

jobba, konverteringen fortsätter ändå. Det kan ta ett par minuter innan det är klart.  

 

Figur 47: Dialogruta om konvertering 
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Hjälpfunktionen 
Högst upp i det högra hörnet finns en hjälpfunktion. Du kan också nå hjälpfunktionen från 360-

panelen i Outlook.  

 

Figur 48: Hjälpfunktion i webbgränssnittet 

 

Figur 49: Hjälpfunktion i Outlook 

 

Oavsett var du befinner dig i Public 360 kan du klicka på ”?” och få hjälp. Hjälpfunktionen känner av 

var du står och öppnar hjälpinformation utifrån det. Det finns också möjlighet att söka efter det du 

behöver hjälp med.  

 

Figur 50: Hjälpcenter för Public 360 
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Kontakter 
Det finns olika typer av kontakter, oregistrerade och registrerade kontakter. De registrerade 

kontakterna kan vara interna och externa. Interna kontakter är den som är ansvarig för ett ärende eller 

ett dokument och medhandläggare (om sådan finns). Externa kontakter är olika typer av 

organisationer och kontaktpersoner i dessa.  

 

Oregistrerad kontakt 
Med anledning av GDPR registreras privatpersoner som oregistrerad kontakt. En oregistrerad kontakt 

kan vara ärendepart i ärendet eller avsändare eller mottagare på ett dokument. (Kontakten kan sökas 

fram genom att söka i ärendet eller dokumentet i avancerad sökning.) För att lägga till en oregistrerad 

kontakt skriver du in namnet i fältet nedan och klickar sedan på bocken alternativt trycker Enter.  
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Figur 51: Fält för oregistrerad kontakt 

Du kan också lägga till kontakter genom att klicka på fliken kontakter.  
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Registrerade kontakter 
Registrerade kontakter kan sparas. Exempel på registrerade kontakter är; leverantörer, föreningar, 

kommun, myndigheter och nomineringsgrupper. En kontaktperson i en organisation eller en ledamot i 

till exempel kyrkorådet kan också vara en registrerad kontakt.  

Medhandläggare 
Om du är medhandläggare på ett ärende kan du lätt hitta ärendet genom att ändra Visa ärenden där du 

är ansvarig till Visa ärenden där du är intern kontakt. Du får då upp en lista över alla aktuella ärenden. 

Du hittar funktionen på webbsidans skrivbord. 

  

 

Figur 52: Medhandläggare 

Registrera inkommen handling 
Har du fått en inkommen handling i ett ärende där du är medhandläggare kan du inte dra e-posten till 

ärendet. Istället kan du dra in mailen till 360-panelen → Skapa dokument och möten och sedan söka 

fram det aktuella ärendet.  

 

För att söka kan du använda % eller * för att utesluta ord före och/eller efter ett ord. 

 

Figur 53: Medhandläggare - registrera inkommen handling från Outlook 

När alla aktuella fält fyllts i trycker du på Slutför.  
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Rättigheter (behörigheter) 
Fliken rättigheter visar vem eller vilken grupp som har behörighet till objektet du arbetar med. 

Kontakter som inte ingår i den här listan (antingen som enskilda eller genom att vara medlem i en 

grupp), kommer inte att ha tillgång till att visa objektet. 

Rättigheterna styrs vanligtvis automatiskt. Till exempel kommer systemet automatiskt att se till att 

nödvändiga behörigheter tilldelas när en kontakt tar emot ett dokument i ett arbetsflöde, ställs in som 

en handläggare eller är registrerad som chef för en handläggare. 

Fliken rättigheter hittar du här i den detaljerade vyn 

 

Figur 54: Rättigheter (Detaljerad vy) 

och här i översiktsvyn 

 

Figur 55: Rättigheter - Översiktsvyn 
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Redigera rättigheter 
Du kan i vissa fall redigera rättigheterna – både lägga till, ta bort och ändra behörighet.  

 

Figur 56: Redigera rättigheter 

 

Ny behörighet 
Ny rättighet kan du ge till en grupp eller en kontakt som du söker fram. Välj behörighetsnivå och hur 

kontakten/gruppen ska kunna hantera filer.  

 

Figur 57: Dela ut rättigheter 
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Uppdatera rättighet och Ta bort rättighet 

Rättigheter kan bara uppdateras och tas bort om de inte lagts till automatiskt och är låst. Du kan se 

längst ut till vänster vilka rättigheter som är låsta. 

 

Figur 58: Låsta rättigheter 

 

Söka 
Det finns olika sätt att söka i Public 360 – från globalsök där du kan söka på ”allt” i diariet – till 

avancerad sökning. Hur du använder de olika söksätten kan du läsa om i den bifogade länken.  

https://internwww.svenskakyrkan.se/gadd/handbocker  

 

Skapa sökfavoriter 
Om du söker ofta på vissa kriterier kan du spara dessa. Under knappen ”Hantering” finns valet Spara 

sökkriterier.  

https://internwww.svenskakyrkan.se/gadd/handbocker


 
 

 

Göteborgs stift 

POSTADRESS: Box 11937, 404 39 Göteborg 

BESÖKSADRESS: Lilla Bommen 1,  411 04 Göteborg  

TELEFON: +46(31)7713000 

49 (64) 
 

 
Figur 59: Spara sökkriterier 

En dialogruta öppnas där du kan namnge sökningen.  
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Figur 60: Dialogruta Spara sökkriterier 

 

Sökkriterierna kan du sedan hitta under Favoriter på startsidan 

 

 
Figur 61: Favoriter 

 

Lägga till och redigera vy 
Du kan lägga till och redigera vyn över sökresultat för att på så sätt få en mer anpassad vy.  

Klicka på knappen Konfigurera vyer och välj Lägg till ny vy.  

 

 
Figur 62: Konfigurera resultatvy 
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Välj de kolumner du vill ha med i din vy.  

 
Figur 63: Skapa användardefinierad vy 
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Den nya vyn hittar du sen i drop down-listan under Visa: Standard vy. 

 

 
Figur 64: Visa vy 
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Tjänsteutlåtande 
Om du ska upprätta ett dokument kan du med fördel göra det från Outlook. Öppna det ärende som 

tjänsteutlåtandet avser. 

 

OBS! Finns inte ärendet upplagt – kontakta registrator. 

 

Klicka på ”Mina öppna ärenden” i sidopanelen.  

 
Figur 65: Mina öppna ärenden från Outlook 

 

 

Välj aktuellt ärende genom att dubbelklicka på ärendet. Tryck på höger musknapp och välj 

”Nytt dokument” → Dokument → Ärendedokument.  

Alternativt öppna ärendet från webbsidans skrivbord.  

 

Dokumentformuläret öppnas. Fyll i alla obligatoriska fält (markerade med röd *) och vid 

behov, ytterligare fält.  
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Om du arbetar i webbgränssnittet klickar du på ”Nytt dokument”, välj ”Ärendedokument”. 

 
Figur 66: Nytt dokument från webbgränssnittet 

 

Ett dokumentformulär öppnas.  
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Figur 67: Dokumentformulär Tjänsteutlåtande 

 

Handlingstyp:  Välj ”6.5-7 Tjänsteutlåtande” 

Skyddskod:  Välj skyddskod ”Allmän handling- Offentlig” 

Det ska inte finnas skyddad information i ett tjänsteutlåtande. 

Finns sekretessinformation i ärendet får detta redovisas i särskilt 

dokument och då kan detta dokument skyddas. 

Titel:  Ange rubrik på tjänsteutlåtandet 
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Ny behandling:  Sidan med behandlingsplaner öppnar sig 

Mall:  Välj ”Tjänsteutlåtande” 

 
 

Behandling 
När du skriver ett tjänsteutlåtande måste du anmäla ärendet till ett möte. Detta gör du genom att välja 

”Ny behandling” till höger om Titelfältet.  

 
Figur 68: Behandling (till instans) 

Sidan med behandlingsplaner öppnas. 
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Figur 69: Formulär Ny behandling 

 

Nr: Värdet är ett ordningsnummer för behandlingen. Om ett ärende ska 

till flera instanser blir behandlingen i den första instansen 1, i nästa 

instans blir det nummer 2 och så vidare.  

Titel:  Följer med från dokumentformuläret 

Instans: Fyll i namnet på instansen. Tips: skriv de första bokstäverna och 

tryck på enter → Instansnamnet kommer upp 

Möte: Datum för de möten som finns inlagda på instansen kommer upp. 

Välj aktuellt datum 

Punkt i dagordningen:  Välj det som passar bäst. Oftast är det ”Beslutsärenden” 

Handlingstyp för beslut:  Välj det som passar bäst. 
 

Det går att lägga in alla instanser som tjänsteutlåtandet skall behandlas i redan från början.  

När dokumentkortet är färdigifyllt klickar du på slutför.  
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Tjänsteutlåtandet (Wordfil) 
En wordmall för tjänsteutlåtande öppnas. Några uppgifter har följt med från dokumentkortet, bland 

annat datum, ärende- och dokumentnummer, handläggare och rubrik. 

I mallen finns fyra rubriker: Beslutsförslag, Ärendebeskrivning, Bakgrund/överväganden och 

Barnkonsekvensanalys. Det som skrivs under rubrikerna Beslutsförslag och Ärendebeskrivning, blir 

också förslag till text i protokollsmallen.  

Ange längst ner på tjänsteutlåtandet vem eller vilka beslutet ska expedieras till, inklusive de som ska 

få beslutet för kännedom.   

Glöm inte att i förslag till beslut ange hur ärendet ska behandlas i instanserna.  

 

Exempel - ärendet behandlas endast i utskott (enligt delegationsordning) 

 

Egendomsutskottet beslutade i enlighet med delegationsordningen punkt B42  

att utse beslutsattestanter för 2020 

Exempel - ärendet behandlas i utskott och stiftsstyrelse 

 

Egendomsutskottet beslutade föreslå stiftsstyrelsen besluta  

att fastställa firmatecknare för Göteborgs stift 

 

Exempel - ärendet behandlas i utskott, stiftsstyrelse och stiftsfullmäktige 

 

Egendomsutskottet beslutade föreslå stiftsstyrelsen föreslå stiftsfullmäktige  

att fastställa placeringspolicy för Göteborgs stift 

 

När du skrivit färdigt sparar och stänger du filen genom att checka in den. Detta gör du genom att 

klicka på fliken 360 i word-menyn och välj ”Checka in filen i 360”. 

 

 

Figur 70: Checka in fil 

Du kan också stänga fönstret som du brukar stänga word. Du ska då få upp en dialogruta med frågan 

”Vill du checka in” → klicka på Ja.  
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OBS! Om filen inte checkas in får den ett öppet hänglås till höger om filnamnet. Du kan då klicka på 

de tre prickarna och välja ”Checka in”.  

 

Figur 71: Utcheckad fil 

 
Figur 72: Checka in fil 

 

Om du vill fortsätta skriva i tjänsteutlåtandet vid ett senare tillfälle kan du öppna wordfilen på nytt. 

Klicka på wordfilens titel så den öppnar sig. Välj ”redigera”. Gör de tillägg och/eller ändringar som 

ska göras och stäng filen. Varje redigering genererar en ny version av tjänsteutlåtandet men du kan 

alltid gå tillbaka till en tidigare version. Läs mer under versionshantering.  

 

Versionshantering 
I Public 360 kan du hantera versioner av de filer som sparas i systemet. Det är den senaste versionen 

av filen som visas men tidigare versioner finns också åtkomliga. Versionshistorik ger dig möjlighet 

för att se äldre versioner och varianter av en fil.  
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Du hittar versionshistoriken genom att klicka på de tre punkterna till höger om filnamnet 

 

Figur 73: Versionshantering 

 

Välj ”Visa versionshistorik” 

’  

Figur 74: Valet Visa versionshistorik 

 

För varje gång en fil redigeras och checkas in på nytt blir det en ny version. Om du vill aktivera en 

tidigare version av filen kan du klicka på ”Version” 
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Figur 75: Versioner 

 

En lista med fyra alternativ expanderas. 

’  

Figur 76: Version - 4 alternativ 

 

Ny version och Ny variant Om du har arbetat med filen off-line kan du hämta den redigerade 

versionen och ladda upp den som en ny version. Du kan också välja 

variant.  
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Egenskaper  Här kan du ändra filnamn, ändra variant och aktivera en tidigare version 

 

Figur 77: Aktivera tidigare version 

 

Bra att veta 

Tjänsteanteckning vs tjänsteutlåtande 
Tjänsteanteckning Anteckning i tjänsten 

Tjänsteutlåtande Beslutsunderlag, skrivelse till instans, t ex kyrkorådet 

 

Hjälptecken för att söka 
Hjälptecken används för att underlätta en sökning i olika fält. Du kan avända % eller *.  

Ex: Du ska söka efter ett ärende som du vet innehåller ordet avtal 

Före ordet Sökresultatet visar allt som slutar på det ordet avtal  

Efter ordet Sökresultatet visar allt som börjar med ordet avtal 

Före och efter Sökresultatet visar allt som innehåller ordet avtal   

I vissa fall kanske du inte vet vilka sökalternativ du har, då kan du välja att endast skriva ett %-tecken 

alternativt *-tecken. Sökresultatet visar då allt som finns att söka i fältet  
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