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Inledning
Syftet med detta denna manual är att ge mötessekreterare och andra intresserade lite djupare kunskaper
i Public 360. Funktionerna som beskrivs ska underlätta för användaren. För att det ska vara lättare att
hitta det man letar efter har funktionerna placerats i processordning.

Instanser
En instans i Public 360 är det organ vars möten ska administreras. Det kan till exempel vara
kyrkofullmäktige, kyrkoråd eller valnämnd. Instanserna löper per mandatperiod och efter varje
kyrkoval skapas nya. Därför heter instanserna till exempel Kyrkorådet 2018-2021, Kyrkorådet 20222025 osv.

Till instanserna kopplar man de valda ledamöterna som därför måste finnas i Public 360 som
registrerade kontakter. Lämpligen skapar man en organisation för varje nomineringsgrupp och
registrerar ledamöterna som kontaktpersoner i denna organisation.

Skapa instans
För att man ska kunna skapa en instans krävs att man har rollen huvudregistrator. För närvarande
krävs dessutom att man har rollen mötessekreterare, men det är ett fel som kommer att åtgärdas.

Gå till meny-sidan genom att klicka på knappen Meny längst upp till höger. Se till att ha
mötessekreterarrollen som din aktiva roll, annars visas inte de rätta alternativen i meny.

Figur 1: Meny

I rutan Möten och instanser välj Skapa Extern instans.
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Figur 2: Skapa extern instans

Fyll i formuläret under fliken Generellt och klicka på Slutför.

Figur 3:Formulär för instans

Instans:

Här fyller man i instansens namn, t .ex. Kyrkorådet

Period från och till:

Här anger man instansens mandatperiod.

Aktivera:

Välj alltid alternativ 2 Internet aktiv instans.

Dagordningsmall:

Även om fältet inte är obligatoriskt ska man här välja en mall för hur
dagordningen ska komma att se ut. Välj en mall med överensstämmande
namn.
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Kontakter
Skapa registrerad kontakt
Gå till meny-sidan genom att klicka på knappen Meny längst upp till höger.
Välj Skapa Kontaktperson alternativt Organisation på Meny-sidan.

Figur 4: Skapa kontaktperso och organisation

Formuläret för en ny kontakt visas. Det är utformat med flikar för olika typer av information. Endast
uppgifter under fliken Generellt är obligatoriska när man skapar en kontakt och då endast fält som är
markerade med asterisk (*). Man navigerar i formuläret genom att trycka på fliknamnen överst.
Lämpligen skapar man en organisation för varje nomineringsgrupp och registrerar ledamöterna som
kontaktpersoner i denna organisation.
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Figur 5: Formulär Ny kontakt: Organisation

De viktigaste uppgifterna om Kontakt
Namn:

För- och efternamn ska anges

Åtkomstgrupp:

Fältet är förifyllt och behöver inte ändras.

Koppla ledamöter
För att koppla ledamöter till en instans behöver man ha rollen Mötessekreterare.
De ledamöter som ska kopplas till en instans måste finnas i Public 360 som registrerade kontakter.
Börja på mötessekreterarens startsida.

Figur 6: Startsida Instansöversikt

 Klicka på fliken Instansmedlemmar. Formuläret visas.
 Välj den instans som ledamöterna ska kopplas till.
 Tryck på knappen Lägg till existerande kontakt
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Figur 7: Startsida Instansmedemmar

Figur 7: Startsida Instansmedlemmar

 Välj vilken typ av ledamot som ska läggas till

Figur 8: Olika typer av roller i en instans

 Ett sökformulär öppnas där man på olika sätt kan söka fram en eller flera ledamöter.

 Kryssa för den eller de ledamöter som ska kopplas till instansen och tryck på knappen Lägg
till kontakt.
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Figur 9: Sök fram kontakt

 Upprepa detta tills alla ledamöter har kopplats till instansen

Skapa möte
Ett möte i möteshanteringen är kopplad till en instans. För att skapa ett möte behöver man ha rollen
Mötessekreterare. Dessutom måste man vara inlagd som kontakt av kategorin Mötesadministratör på
den aktuella instansen.

Börja på mötessekreterarens startsida
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Figur 10: Startsida Instansöversikt

Välj den instans vars möte ska skapas. Instansens sida visas. Tryck på knappen Nytt möte.

Figur 11: Nytt möte

Formuläret för att skapa ett nytt möte öppnas.
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Figur 12: Formulär Nytt Instansmöte

Starttid och Sluttid:

Om mötet börjar och slutar samma dag, ange då samma datum på båda
ställena. Du behöver inte ange klockslag om du inte vill.

Plats:

Om platsen anges kommer den att finnas med på kallelsen.

Titel:

Titel anges automatiskt.

Åtkomstgrupp:

Åtkomstgrupp anges automatiskt och ska inte ändras.

Tidsfrist för behandlingar: Genom att fylla i ett datum här kan man ange ett datum efter vilket det inte
längre är möjligt för handläggare att koppla ett tjänsteutlåtande till mötet.
Tryck på slutför.

Ny mandatperiod
När en ny mandatperiod börjar görs en ny period på en befintlig instans.
Öppna instansen och välj Instansfunktioner  Ny period.
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Figur 13: Ny period

Skrivbord/startsida
Alla roller i Public 360 har olika startsidor för att det man behöver arbeta med ska vara lättillgängligt.
För den som är mötessekreterare innebär detta att det som har att göra med instanser är lätt att komma
åt.

Figur 14: Skrivbord/arbetsyta

Administrera dagordning
På dagordningssidan finns flera funktioner. De olika funktionerna beskrivs nedan.
Knappen mötesfunktioner
Under knappen Mötesfunktioner finns olika alternativ för mötet.
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Figur 15: Mötesfunktioner - Alternativ

Redigera egenskaper:

Här kan man revidera information om mötet, till exempel tiden för mötet

Figur 16: Dialogruta för Redigera egenskaper

Sätt status:

Under Sätt status finns 6 alternativ för status på mötet. Under
förberedelse är ett default-värde som man sedan kan ändra beroende på
var i processen man är. Systemet ändrar med automatik status i vissa fall.
De övriga statusarna är;







Under förberedelse
Låst dagordning
Offentlig
Genomfört
Bordlagt
Inställt

Ändra dagordningsnummer: Används om man vill ändra numreringen på dagordningspunkterna.
Spara som:

Kan sparas som nytt instansmöte
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Kopiera hyperlänk:

Möjlighet att kopiera hyperlänk till dagordningen

Skapa behandlingsplan
Välj fliken Ärenden för behandling

Figur 17: Ärenden för behandling

Bocka i de dagordningspunkter som ska behandlas på mötet och klicka på ”Till dagordning”.
Dagordningspunkterna flyttas då till den rubrik som angivits när handläggaren lade till behandlingen,
till exempel Beslutsärenden.

Figur 18: Till dagordning
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Om du vill redigera i Dagordningen kan du klicka på knappen Uppdatera dagordning på fliken
Dagordning.

Figur 19: Uppdatera dagordning

Här kan du ta bort dagordningspunkter/ärenden och byta ordning på dem. Du kan också välja att lägga
till en dagordningspunkt. Klicka på Uppdatera dagordning och välj något av nedanstående alternativ:

Lägg till dagordningspunkt
Bocka i den dagordningspunkt du vill lägga till och den rubrik som dagordningspunkten ska ligga
under, t ex Beslutsärenden
Klicka på 1) Till dagordning och därefter på 2) Slutför.
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Figur 20: Uppdatera dagordning - Lägg till punkter till dagordningen

Flytta dagordningspunkt
Bocka i den dagordningspunkt som du vill flytta.
Klicka på pilarna tills punkten kommer där du vill ha den.
Om punkten ska flyttas till en annan rubrik måste du först ta bort den och sedan lägga till den på nytt
under rätt rubrik.
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Figur 21: Flytta dagordningspunkt

Enkelpilen flyttar dagordningspunkten ett steg i taget
Dubbelpilen flyttar dagordningspunkten längst upp alternativt längst ner under rubriken
Viktigt att tänka på: Ärendet måste ha samma handlingsplan för beslut som
dagordningspunkten för att den ska gå att flytta.

Ta bort dagordningspunkt
Bocka i dagordningspunkten du vill ta bort
Klicka på Ta bort

Figur 22: Ta bort dagordningspunkt

Knappen Sätt status
Under knappen Sätt status finns olika alternativ för att sätta status på dagordningspunkten. Vissa
statusar sätts automatiskt av systemet, vissa kan man ändra till själv.
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Figur 23: Alternativ för status

Normalt används följande statuskoder:
På dagordningen:

Denna status sätts automatiskt när behandlingen läggs till på
dagordningen.

Behandlad:

Denna status sätts automatiskt på behandlingen/instansärendet när mötet
har hållits och det finns ytterligare behandling på instansärendet. T ex
efter att ärendet beretts av ett utskott och ska vidare till nästa instans.

Beslutad

Denna status sätts automatiskt på behandlingen/instansärendet när mötet
har hållits och instansärendet inte har någon ytterligare behandling.

Bordlagt:

Använd denna status om behandlingen/instansärendet måste bordläggas.
Ärendet kommer då upp som förslag till nästa möte om ett sådant finns
upplagt.

Tillbakadragen:

Använd denna status om instansärendet inte längre är aktuellt för
behandling på mötet.
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Kallelse
Klicka på knappen Producera och välj Kallelse.

Figur 24: Producera kallelse

När du ska spara kallelsen i Word klickar du på fliken 360 MA och Spara kallelse

Figur 25: Spara kallelse

Namnge kallelsen till ett standardiserat namn eller använd det namn som systemet föreslår.

Figur 26: Dialogruta Spara kallelse
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Mötesbok
Producera mötesbok genom att klicka på knappen producera och välj mötesbok.

Figur 27: Producera mötesbok

Mötesboken kan skickas med e-post till ledamöterna som ett komplement till e-Meetings och till andra
som är intresserade av vad som ska tas upp på mötet.
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Protokoll
Producera protokoll genom att klicka på knappen Producera och välj protokoll.
En dialogruta kommer upp där du fyller ifrån vilket paragrafnummer protokollet ska starta på. Du kan
också välja att göra olika protokoll, till exempel som du har omedelbar justering på någon paragraf
eller om delar av protokollet innehåller sekretess.
Spara protokollet genom att klicka på fliken 360 MA och Spara protokoll

Figur: Spara protokoll och protokollsutdrag

Under mötet skriver du direkt i protokollet.

Spara protokollsutdrag
När protokollet är färdigt och justerat efter mötet, sparar du ner protokollsutdragen i respektive ärende.
Öppna protokollet och klicka på fliken ”360 MA” och Spara protokollsutdrag (se ovan).
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Mer om skrivbordet/arbetsytan
Startsidan i webbgränssnittet ser lite olika ut beroende på vilken roll du har. För mötessekreterare finns
bland annat instanserna och instansmötena i olika flikar i standardutförande. Om en användare har
flera roller i systemet kan det vara en fördel att anpassa skrivbordet. Du kan göra din startsida mer
personlig genom att välja till andra flikar som underlättar ditt arbete. Tilläggsflikarna finns under
Administrera skrivbord på vänster sida av skrivbordet (kugghjulet).

Figur 28: Lägg till skrivbordsflik
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