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Inledning 
Syftet med denna handbok är att vara ett stöd för registrator under och efter utbildningen för 

registratorer. Dokumentet är uppdelat i två delar. Den första delen beskriver de olika delarna från det 

att ärendet startar till det avslutas grundutbildningen.  Den andra delen tar upp funktioner i 

bokstavsordning (fördjupningsutbildningen).  

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. 

 

Metadata används för att: 

• Organisera och strukturera information 

• Filtrera information i kategorier, grupper etc. 

• Göra information sökbar 
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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 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 

Skrivbordet 
Skrivbordet (eller startsidan) ska underlätta arbetet för användaren och ändras för respektive roll i 

systemet. För registratorer ser standardskrivbordet ut så här.  

 

Figur 1: Skrivbord/Startsida  
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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.  

 

Figur 2: 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 3: Val för tillägg av skrivbord 
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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. 

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.  
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Figur 4: Lägg till skrivbordsflik 

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

enligt beskrivningen nedan.  

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.  
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Figur 5: 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 6: Infoga webbdel 

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

enligt beskrivningen nedan.  

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. 

1 

2 

3 
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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. 
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Skapa ärende 
För att skapa nytt ärende står du på startsidan och klickar på knappen Meny längst upp till höger.

 

Figur 7: Skapa ärende, 1 

På meny-sidan väljer du skapa ärende 

 

Figur 8: Skapa ärende, 2 

Formuläret för ett nytt ärende visas. Det är utformat med flikar för olika typer av information. Endast 

uppgifter under fliken Generellt är obligatoriska när man skapar ett ärende, och då endast fält som är 

markerade med asterisk (*). Man navigerar i formuläret genom att trycka på fliknamnen överst (det 

vill säga; Generellt, Externa kontakter, Interna kontakter, Fastighet och Kommentar). 
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Figur 9: Formulär Ärendekort 

 

Övergripande uppgifter om ärendet 
Nedan kan du läsa om vad informationen i de olika fälten innebär. 

Diarieenhet (Diarium): Om du har rollen Registrator är fältet förifyllt. En Huvudregistrator kan 

ha flera diarieenheter att välja mellan. 
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Delarkiv:  Värdet är förifyllt och behöver aldrig ändras. 

Klassificering: Här anger du klassificeringsstrukturens kod för den process som ärendet 

hör till. Värdet kan sökas fram genom att man t.ex. skriver ”3%” för att 

få fram alla processer i verksamhetsområde 3.  

Skyddskod: Här väljer man Sekretess om man vill flagga ärendet för sekretess och ha 

möjlighet att begränsa åtkomsten till viss information. Sekretess får inte 

väljas på ärenden som ska till en instans, till exempel kyrkorådet.  

Åtkomstgrupp: Värdet i detta fält är förifyllt och behöver inte ändras. 

Titel(Ärendemening): Här beskriver du vad ärendet handlar om. Det är viktigt att 

ärendemeningen formuleras väl så att ärendet blir lätt att hitta vid 

sökning. 

Projekt: Här anger man ett Projekt som man vill koppla ärendet till. Förutsätter 

att det finns ett projekt upplagt. Se särskild instruktion för objektet 

Projekt. 

Fastighet: Här anger man en Fastighet som man vill koppla ärendet till. Se särskild 

instruktion för objektet Fastighet. Ärendet kan kopplas till flera 

fastigheter under fliken Fastighet. 

Ansvarig enhet: Här väljer man den enhet (församling, pastorat, stift eller avdelning) som 

ska ha ansvar för ärendet. Värdet är i regel förifyllt. 

Ansvarig person: 

(Medhandläggare) 

Här anges den person som ska vara ansvarig för ärendet och som 

kommer att ha behörighet att lägga till dokument.  

Personen måste tillhöra Ansvarig enhet. 

Status: När man startar ett ärende har det status Öppet. Andra statusar kan vara 

Avslutat från handläggare, Avslutat eller Makulerat. Ett ärende avslutas 

genom att man väljer status Avslutat. Endast en användare med rollen 

Registrator eller Huvudregistrator kan avsluta ärenden.  

I det här läget har du registrerat alla uppgifter som krävs och kan, om du vill, trycka på knappen 

Slutför. För att ange bl. a. ärendepart och medhandläggare, välj någon av flikarna överst. 

 

 

 

Välja titel på ärende 
Titeln på ärendet är en kortfattad beskrivning av ärendets innehåll. Att söka på titel är ett av de 

vanligaste sätten att söka efter ett ärende. En välformulerad titel är därför en förutsättning för en 

effektiv och snabb återsökning, men också för att förstå vad ärendet handlar om. Om man i sitt ärende 

kommer att använda sig av olika mallar som finns i Public 360°, exempelvis mallen för 

tjänsteutlåtande, är det ännu viktigare att man har valt en tydlig formulering. Det beror på att 

Tips: Du kan också starta ett ärende när du registrerar ett dokument. Se nedan.  
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formuleringen kan komma att följa med till senare delar av arbetsflödet, såsom i dagordningar och 

protokoll för möten.  

Checklista för att välja titel på ärendet 

En bra titel på ärendet: 

✓ bör inte vara alltför lång, 

✓ ska tala om vad ärendet rör, 

✓ ska vara begriplig för fler än ansvarig handläggare och registrator, 

✓ ska spegla hela ärendet (det är därför sällan lämpligt att använda den första handlingens 

dokumentrubrik som ärendemening), 

✓ ska innehålla minst ett nyckelord som kan användas vid sökning, och som gör att man lätt kan 

identifiera ärendet, 

✓ får inte innehålla personnamn eller andra personuppgifter, om det inte är klart motiverat, 

✓ får inte röja sådana uppgifter som omfattas av sekretess/förbud enligt 54 kap. kyrkoordningen 

(om sådana uppgifter behövs för återsökningen av ärendet internt så ska man också ange en 

offentlig ärendemening som är mer neutral), 

✓ ska vara skriven på svenska, och 

✓ bör inte innehålla förkortningar, eftersom de kan försvåra sökningen (att använda vissa 

vanliga förkortningar kan dock ge en extra sökmöjlighet om man även skriver ut vad de 

betyder, exempelvis ”Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation (SKAO)”). 

 

Externa kontakter (ärendepart) 
Under fliken Externa kontakter kan du lägga till organisationer eller personer som då blir parter i 

ärendet. Se särskild instruktion för Kontakter. 

 

Interna kontakter (medhandläggare) 
Under fliken Interna kontakter kan du lägga till personer som blir medhandläggare i ärendet. Dessa får 

tillsammans med den som är huvudansvarig för ärendet rätt att lägga till dokument. En 

medhandläggare behöver inte tillhöra samma enhet som huvudhandläggaren. Se särskild instruktion 

för Kontakter. 

 

Fastigheter 
Under fliken Fastighetkan man knyta ärendet till en eller flera i förväg definierade fastigheter. Se 

särskild instruktion för Fastigheter. 
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Kommentar 
Till ärendet finns också möjlighet att göra fria anteckningar i ett kommentarsfält. Anteckningarna i 

fältet får inte vara av den arten att det tillför ärendet viktig information.  

Ärendet skapas när du trycker på knappen Slutför och öppnas så att du har möjlighet att lägga till 

dokument. 

Registrera (ärende)dokument 

Alternativ 1 – från Menysidan 
Det finns olika sätt att registrera ett ärendedokument. Nedan beskrivs hur man skapar ett dokument 

från Meny. Gå till meny-sidan genom att klicka på knappen Meny längst upp till höger.  

 

Figur 10: Registrera dokument, 1 

Välj Skapa dokument på Meny-sidan. Du kan välja mellan Avtalsdokument, Arbetsdokument och 

Ärendedokument.  

 

Figur 11: Skapa dokument 

Avtalsdokument: 

• Avtal kan registreras som avtalsdokument för att kunna ange 

uppgifter om t.ex. avropat värde och giltighetstid 

 

Arbetsdokument: 

• Handling som inte ska registreras 

• Kan göras om till ärendedokument 

 

Ärendedokument:  

• Handling som är, eller ska bli, registrerad i ett ärende 

 

KAE-dokument 

• Handling 
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Formuläret för ett nytt ärendedokument visas. Det är utformat med flikar för olika typer av 

information. Endast uppgifter under fliken Generellt är obligatoriska när man skapar ett 

ärendedokument och då endast fält som är markerade med asterisk (*). Man navigerar i formuläret 

genom att trycka på fliknamnen överst. 

 

Figur 12: Formulär för dokumentkort 
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De viktigaste uppgifterna om ärendedokumentet 
Nedan kan du läsa om vad informationen i de olika fälten innebär. 

 

Ärende:  Eftersom ett ärendedokument alltid måste höra till ett ärende, är 

det obligatoriskt att välja ett ärende här. Ärendet kan sökas fram. 

Om det inte finns något ärende, går det att skapa ett nytt med 

hjälp av knappen Nytt Ärende. Se särskild instruktion Skapa 

ärende. 

Det går också att lägga till ett nytt ärendedokument från ett 

befintligt ärende. I sådant fall är denna uppgift förstås förifylld. 

Handlingstyp: Här anger du handlingstyp enligt dokumenthanteringsplanen. 

Urvalet typer att välja mellan styrs av hur ärendet har 

klassificerats. Valet av handlingstyp styr dessutom värdet i fältet 

Dokumentkategori. Se nedan. 

Projekt: Här anger du ett Projekt som du vill koppla ärendedokumentet 

till. Se särskild instruktion för objektet Projekt. 

Fastighet:  Här anger man en Fastighet som man vill koppla 

ärendedokumentet till. Se särskild instruktion för objektet 

Fastighet. Ärendet kan kopplas till flera fastigheter under fliken 

Fastighet. 

Dokumentkategori: Värdet i detta fält beskriver oftast riktningen på dokumentet, 

Inkommande, Utgående eller Upprättat, och kan vara bestämt av 

handlingstypen. På 

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

läsa mer om dokumentkategorier när det gäller mötesdokument.  

Skyddskod: Här väljer du Sekretess om man vill flagga ärendedokumentet för 

sekretess och ha möjlighet att begränsa åtkomsten till viss 

information. Se särskild instruktion för Sekretessmarkering. 

Åtkomstgrupp: Värdet i detta fält är förifyllt och behöver inte ändras. 

Titel: Här ger du en kort beskrivning av dokumentet. Det är viktigt att 

titeln formuleras väl så att dokumentet blir lätt att hitta vid 

sökning. 

Avsändare/Mottagare: Om fältet avser Avsändare eller Mottagare beror på dokumentets 

riktning. Här lägger du till en befintlig eller ny Kontakt. Se 

särskild instruktion för Kontakter. 

Ankomstdatum: (endast inkommande dokument) – Här anger du det datum då 

dokumentet inkom. 

https://internwww.svenskakyrkan.se/gadd/handbocker
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Färdigställt-/expedierat-datum: (endast utgående och upprättade dokument) – Här anger du det 

datum då dokumentet skickades iväg (expedierades) eller, om 

dokumentet inte ska expedieras, datum då dokumentet 

färdigställdes på annat sätt. 

Ansvarig enhet: här väljer du den enhet (församling, pastorat, stift eller 

avdelning) som ska ha ansvar för ärendet. Värdet är i regel 

förifyllt. 

Ansvarig person: Här anges den person som ska vara ansvarig för 

ärendedokumentet. I de flesta fall kommer det att vara den som 

är ansvarig för ärendet (handläggaren), men det kan också vara 

en annan person. 

Mall: Om man vill skapa en ny fil att koppla till dokumentet, kan man i 

det här fältet välja en mall. När man sedan trycker på knappen 

Slutföröppnas MS Word med den valda mallen, och man skriva i 

Word-filen som sedan sparas direkt till Public 360°. Se särskild 

instruktion Lägg till fil. 

Status: Ett ärendedokument har vanligenen av följande statusar: 

• Under arbete: betyder att dokumentet inte är färdigställt. Det är 

bara ärendets handläggare och medhandläggare samt enhetens 

registrator som har åtkomst till filer i ett sådant dokument. 

Filerna är möjliga att redigera och versionhanteras. 

• Registrerat – betyder att dokumentet är färdigställt genom att 

det har inkommit, expedierats eller upprättats på annat sätt. 

När registrator registrerar ett dokument får det alltid statur 

registrerat. Filer i dessa dokument är i regel tillgängliga för 

alla på enheten. Filerna är inte möjliga att redigera. 

• Makulerat – betyder att dokumentet av någon anledning inte är 

giltigt och ska bortses ifrån.  

I det här läget har du registrerat alla uppgifter som krävs och kan, om du vill, trycka på knappen 

Slutför. För att ange fler uppgifter, tryck på Nästa eller välj någon av flikarna överst. 

Under fliken Kontakter kan du lägga till organisationer eller personer som avsändare eller mottagare. 

Detta kan också göras under den första fliken(Generellt). Se särskild instruktion för Kontakter. 
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Alternativ 2 – Skapa (ärende)dokument från ärendet 
Om du redan har ett ärende och ska skapa ett nytt dokument kan du utgå från ärendet och välja Nytt 

dokument. 

 

Figur 13: Skapa (ärende)dokument från ärendet 

Dokumentformuläret öppnas och du fyller i uppgifter på samma sätt som ovan.  

  



 
 

 

Göteborgs stift 

POSTADRESS: Box 11937, 404 39 Göteborg 

BESÖKSADRESS: Lilla Bommen 1,  411 04 Göteborg  

TELEFON: +46(31)7713000 

20 (70) 
 

Alternativ 3 – Skapa (ärende)dokument från Outlook 
Om du har fått ett mail kan du välja att registrera det genom att dra in filen och/eller hela mailet till 

Public 360. Därefter öppnas dokumentformuläret och du kan fylla i uppgifterna som ovan. För att 

skapa ett nytt ärende klickar du på knappen ”Nytt ärende” 

 

Figur 14: Skapa (ärende)dokument från Outlook 
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Filer 
Underfliken Filer kan du koppla filer till ärendedokumentet. Ett dokument kan ha ett obegränsat antal 

filer kopplade till sig. Se särskild instruktion Lägg till fil. 

 

Fastigheter 
Under fliken Fastighet kan man knyta ärendedokumentet till en eller flera i förväg definierade 

fastigheter. Se särskild instruktion Fastigheter. 

 

Kommentar 
Till ärendedokumentet finns också möjlighet att göra fria anteckningar i ett kommentarsfält. 

Ärendedokumentet skapas när du trycker på knappen Slutför och öppnas så att du har möjlighet att 

lägga till filer. Det som skrivs här kommer inte att flyttas med till e-arkivet.  

 

Registrera flera dokument 
När du är klar med registreringen av dokumentet kommer nedanstående dialogruta upp.  

 

Figur 15: Registrera flera dokument 



 
 

 

Göteborgs stift 

POSTADRESS: Box 11937, 404 39 Göteborg 

BESÖKSADRESS: Lilla Bommen 1,  411 04 Göteborg  

TELEFON: +46(31)7713000 

22 (70) 
 

Fortsätta registrera dokument 

Om du väljer Jag vill registrera flera får man upp ett nytt dokumentkort och kan fortsätta registrera 

dokument. 

 

Figur 16: Formulär dokumentkort 

 

Om du väljer Jag vill registrera flera baserat på det jag skapade sist får du också upp ett nytt 

dokumentkort men där de uppgifter du registrerade senast finns kvar. Du kan göra ändringar i 

metadatan, till exempel ändra i titeln eller lägga till en annan avsändare.  

 

Figur 17: Registrera flera dokument 
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Figur 18: Exempel på lista över dokument 

 

Besvara eller avskriva inkommande dokument 
Inkommande dokument kan besvaras eller avskrivas. Det finns funktionalitet för att avskriva och 

besvara både i Outlook-panelen och på webbsidan. 

  

Figur 19: Besvara, avskriva och skicka vidare från Outlook-panelen (Skickas bara vidare i Public 360) 

 

 

 

Figur 20: Besvara, avskriva och skicka vidare från webbsidan 
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Avskrivning innebär att man anger att man av någon anledning inte behöver besvara ett inkommande 

dokument med ett brev. Det kan till exempel vara en motion från kyrkorådet eller beslut från någon 

myndighet.  

Inkomna dokument som inte blivit besvarade avskrivs automatiskt när ärendet avslutas. 

 

Lägga till filer 

Lägg till fil - alternativ 1 

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

1) Öppna utforskaren, dra in den aktuella filen till Public 360 och släpp. Filen lägger sig som en bilaga 

till huvuddokumentet. 

 

 

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

Utforskaren öppnas 

 

Figur 21: Utforskaren 
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Leta upp den fil du vill lägga till som bilaga och klicka på Öppna. 

Vid båda alternativen läggs filen som en bilaga till huvuddokumentet. 

 

Lägg till fil - alternativ 2 

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 filreferens kan till exempel vara en rapport eller 

remiss.  

 

 
Figur 22: Lägga till fil med filreferens 

 

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

 
Figur 23: Ny filreferens, sök 
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Den hämtade filen läggs som bilaga till tjänsteanteckningen 

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 24: Dokumentkort med filer 

 

Bevakning 
Bevakningar kan kopplas till: 

• Ärenden 

• Dokument (Ärendedokument eller Avtalsdokument) 

• Kontakt 

• Fastighet 

Bevakningsfunktionen finns i övre, högra hörnet. 

 

Figur 25: Bevakningsfunktionen 

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

förifyllda men kan ändras.  
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Figur 26: Formulär för bevakning 

Ansvarig person får e-post (avisering/notifiering) när: 

• Någon annan skapar en bevakning i dennas namn 

• När bevakningsdatumet inträffar 

 

Du kan ha anpassade listor över t.ex. sina egna eller enhetens bevakningar. 

 

Bevakning på avtal 
Avtal kan bevakas via anpassade listor som visar egna eller enhetens giltiga avtal 

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 27: Söka bevakning 

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

Stäng 

 

Figur 28: Stänga en bevakning 
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Avsluta ärende 
När en handläggare är klar med sitt ärende ändrar hen status från Öppet till Avslutat från handläggare. 

Ärendet kommer då upp på registratorns startsida under rubriken Ärenden avslutade av handläggare.  

 

Figur 29: Avslutat från handläggare 

När registrator ska avsluta eller makulera ett ärende görs det genom att ändra status på det. Klicka på 

”Sätt status” och välj ”Avslutat”.   

 

Figur 30: Statusknapp 

 

Figur 31: Ändra status 

Registrator kan öppna ärendet igen genom att åter ändra status på det. 
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Aviseringar 
För att få aviseringar via e-post måste användaren prenumerera. Vissa typer av aviseringar är 

obligatoriska. 

Inställningar för aviseringar hittar du under Meny-fliken 

 

Figur 32: Aviseringar 

 

Behörigheter (rättigheter) 
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 
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Figur 33: Rättigheter i detaljerad vy 

 

och här i översiktsvyn 

 

Figur 34: Rättigheter i översiktsvy 
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Redigera rättigheter 
Du kan redigera rättigheterna – både lägga till, ta bort och ändra behörighet.  

 

Ny rättighet 
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 35: Lägg till rättighet 

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. 
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Figur 36: Uppdatera eller ta bort rättighet 

 

Checka in andras filer 
Registrator kan checka in en fil som är utcheckad av till exempel en handläggare. Genom att klicka på 

de tre punkterna till höger om filnamnet får du upp en dialogruta och kan välja något av nedanstående 

alternativ.  

 

Figur 37: Checka in fil åt annan användare 
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Fastigheter 
Fastigheter är en egen objektstyp. Det finns två fastighetstyper med olika egenskaper: dels 

Fastighetsbeteckning och dels Byggnad. Byggnad måste tillhöra en fastighetsbeteckning 

Behörigheter: 

• Enheten ser endast ”sina” fastigheter (åtkomstgrupp) 

• Huvudregistrator får skapa och radera 

• Övriga i enheten kan se men inte ändra 

 

Skapa ny fastighet 
Gå till meny-sidan genom att klicka på knappen Meny längst upp till höger.  

 

Figur 38: Skapa ny fastighet eller byggnad 

 

Välj Skapa fastighet på Meny-sidan. Du kan välja mellan Fastighetsbeteckning och Byggnad 

 

Figur 39: Skapa fastighet 
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Formuläret för en ny fastighet visas. Det är utformat med flikar för olika typer av information. Endast 

uppgifter under fliken Generellt är obligatoriska när man skapar en fastighet och då endast fält som är 

markerade med asterisk (*). Man navigerar i formuläret genom att trycka på fliknamnen överst. 

 

Ny fastighet 

 

Figur 40: Formulär Ny fastighet 

 

Fastighetsbeteckning: Ange fastighetsbeteckningen 

Kommun:  Ange vilken kommun fastigheten ligger i 
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Åtkomstgrupp:  Fältet är förifyllt och behöver inte ändras.  

 

Ny byggnad 

 

Figur 41: Formulär Ny fastighet: Byggnad 

Ingår i: Fältet ska ange fastighetsbeteckning. Fastighetsbeteckningen kan sökas fram 

genom att använda ”%”.  

Åtkomstgrupp: Fältet är förifyllt och behöver inte ändras. 
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Hjälpfunktionen 
Högst upp i det högra hörnet finns en hjälpfunktion. 

 

Figur 42: Hjälpmenyn 

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 43: Startsida för hjälpcenter 
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Kontakter 
Kontakter används i Public 360° för att beskriva alla organisationer och personer i systemet.  
Det finns två olika typer av kontakter – Registrerade kontakter och Oregistrerade kontakter.  

Registrerade kontakter används till exempel för organisationer, en organisations kontaktperson, 

nomineringsgrupper och förtroendevalda.  

En oregistrerad kontakt använder vi för privatpersoner när vi t.ex. anger en ärendepart, en avsändare 

eller en mottagare. En oregistrerad kontakt sparas inte i något register, kan inte sökas fram och finns 

bara som en uppgift kopplad till ett ärende eller ett dokument. Orsaken till detta är att vi ska kunna 

följa GDPR.  

Interna kontakter läggs upp av Kyrkokansliet. 

 

Skapa registrerad kontakt 
Gå till meny-sidan genom att klicka på knappen Meny längst upp till höger.  

 

Figur 44: Skapa ny kontakt, 1 

 

Välj Skapa Kontaktperson alternativt Organisation på Meny-sidan. 

 

Figur 45 - Skapa ny kontakt, 2 
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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. 

 

Figur 46: Formulär Skapa ny kontakt (organisation) 

De viktigaste uppgifterna om Kontakt 
Namn:  För- och efternamn ska anges 

Åtkomstgrupp: Fältet är förifyllt och behöver inte ändras.  

 

Skapa oregistrerad kontakt 

Som ärendepart i ett ärende 
I formuläret Nytt ärende eller Redigera egenskaper: Ärende gå till fliken Externa kontakter. 
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Figur 47: Ärendekortet, Extern kontakt 

Välj Ny kontakt och sedan Ärendepart 
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Figur 48: Extern kontakt ärendepart 

 

I formuläret Lägg till ny kontakt välj Oregistrerad kontakt. Tryck på OK. 

 

Figur 49: Formulär Lägg till ny kontakt 

Fyll i önskade uppgifter i formuläret. Ange aldrig personnummer!  
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Figur 50: Formulär Ny oregistrerad kontakt 

Tryck OK. 

 

Som avsändare eller mottagare av ett dokument 
Det här tillvägagångssättet fungerar bara vid nyregistrering av dokument. Om man redigerar 

egenskaper för ett redan registrerat dokument, måste man använda den metod som visas nedan. 

I formuläret Nytt dokument: 



 
 

 

Göteborgs stift 

POSTADRESS: Box 11937, 404 39 Göteborg 

BESÖKSADRESS: Lilla Bommen 1,  411 04 Göteborg  

TELEFON: +46(31)7713000 

43 (70) 
 

Fyll i namnet på den oregistrerade kontakten i fältet Oregistrerad kontakt. Tryck sedan på tangenten 

Enter eller klicka på bocken till höger om fältet. 

Kontakten läggs till som Avsändare eller Mottagare beroende på dokumentets riktning. 

 

Figur 51: Oregistrerad kontakt på dokumentkortet 

 

Ny oregistrerad kontakt i ett redan registrerat dokument 
I formuläret Redigera egenskaper: Ärendedokument: Klicka på knappen Ny kontakt till höger om 

fältet Avsändare eller Mottagare. 
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Figur 52: Lägg till oregistrerad kontakt i efterhand 

I formuläret Lägg till ny kontakt välj Oregistrerad kontakt. Tryck på OK. 
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Gör sedan som vid skapandet av oregistrerad kontakt i ett ärende ovan, Som ärendepart i ett ärende. 

Hämta kontakt från ärende till dokument 
Om du redan har lagt en kontakt på ärendet och ska ha samma kontakt när du skapar ett 

(ärende)dokument, kan du hämta kontakten genom att klicka på Hantering och välja ”Lägg till…” 

 

Figur 53: Hämta kontakt 

Flytta från oregistrerad till registrerad 
Om en kontakt finns med som oregistrerad kontakt på ett ärende eller dokument och det senare visar 

sig att det ska vara en registrerad kontakt, kan man ändra kontakttyper i efterhand. Gå till 

kontaktuppgifterna på Dokumentkortet. Välj Redigera kontaktlista 
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Figur 54: Redigera från oregistrerad till registrerad kontakt 

Klicka på de tre punkterna till höger om namnet. Klicka på Ändra till och välj Organisation eller 

Kontaktperson. Formuläret för Ny kontakt öppnas. Fyll i de uppgifter som behövs och klicka på 

”Slutför”. 

 

Massuppdatering 
Registratorer kan massuppdatera ärenden och dokument. Funktionen finns under meny-knappen 

längst upp till höger. 

 

Figur 55: Massuppdatera 
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Figur 56: Massuppdatera Ärende och dokument 

Med massuppdatering kan du snabbt säkerställa kvalitet och ändra egenskaper på flera ärenden eller 

dokument samtidigt. Detta är mycket tidsbesparande om du skall göra samma ändringar i flera 

ärenden eller dokument. 

Exempel: Ändra ansvarig för ärendet 

Om en handläggare slutar eller av annan anledning inte längre skall vara ansvarig för en grupp 

ärenden går det att byta ansvarig genom att massuppdatera informationen.  

Klicka på Meny och Massuppdatering Ärende (se ovan).  

Klicka på sök. 

 

Figur 57: Sök fram det som ska uppdateras 
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Formuläret för Avancerad sök eller Snabbsök öppnas. Sök fram den ansvariga handläggaren. Bocka i 

de ärenden som ska massuppdateras i listan över sökresultat och klicka på ”Lägg till ärende” 

 

Du kommer då tillbaka till sidan för massuppdateringen 

 

Figur 58: Valda ärenden att massuppdatera 

Bocka i de ärenden som ska uppdateras och klicka sedan på ”Nästa: Välj fälten som ska uppdateras”.  

En ny sida öppnas. Välj i en så kallad drop down-lista ”Ansvarig enhet” och ny ”Ansvarig person” 

och klicka på Uppdatera. 
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Figur 59: Vald ny metadata 

En dialogruta öppnas. Klicka på OK 

 

Ärendena har nu flyttats till en ny handläggare. 
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Projekt 
Projekt är en nivå över Ärende och en hjälp att hålla ihop flera ärenden i ett projekt eller som man av 

någon annan anledning vill hålla ihop. 

Skapa projekt 
Gå till meny-sidan genom att klicka på knappen Meny längst upp till höger.  

 

Figur 60: Skapa projekt, 1 

Välj Skapa projekt på Meny-sidan. 

 

Figur 61 - Skapa projekt, 2 

Formuläret för ett nytt projekt visas. Det är utformat med flikar för olika typer av information. Endast 

uppgifter under fliken Generellt är obligatoriska när man skapar ett projekt och då endast fält som är 

markerade med asterisk (*). Man navigerar i formuläret genom att trycka på fliknamnen överst. 
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Figur 62: Formulär Nytt projekt 

De viktigaste uppgifterna om projekt 
Titel: Här ger du en kort beskrivning av projektet. Det är viktigt att titeln formuleras väl så 

att projektet blir lätt att hitta vid sökning. 

Ansvarig: Här anges den person som ska vara ansvarig för projektet 

Åtkomstgrupp: Värdet i detta fält är förifyllt och behöver inte ändras. 

Övriga fält är frivilliga att fylla i.  
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Koppla ärende till projekt 
Man kan koppla ärenden till projekt på två sätt. Dels från projektet och dels i samband med att man 

skapar ett nytt ärende. För att kunna koppla ett ärende till ett projekt måste du antingen ha skapat 

projektet, vara projektmedlem eller huvudregistrator. 

 Nytt ärende från projektvyn 

Från projektvyn kan man skapa nya ärenden genom att klicka på knappen ”Ny” 

 

Figur 63: Nytt ärende från projektvyn 

Du kan då välja att skapa ett nytt ärende eller att göra en ärendereferens, det vill säga koppla ett 

befintligt ärende till projektet.  

 

Figur 64: Nytt ärende alt ärendereferens från projektvyn 

Alla kopplade ärenden kommer att listas i rutan eller fliken för Ärenden.  

 

Koppla ärende till befintligt projekt 

Du kan också koppla ett nytt ärende till ett befintligt projekt i samband med att du skapar ärendet. I 

fältet Projekt skriver du in projektnamnet (1) alternativt så kan du söka fram projektet (2). Använd 

gärna hjälptecken ”%”. 
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Figur 65: Koppla nytt ärende till befintligt projekt 

Rapporter 
Som registrator kan du ta ut olika rapporter. Dessa hittar du under Meny-fliken 

1 2 
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Figur 66: Skapa rapport 

Förteckning 
Syftet med rapporten är att ge en förteckning över valda dokument vars diariedatum ligger innanför 

valt datumintervall. 

Urvalskriterier: 

• Diarieföringsdatum från – till och med 

• Diarieenhet 

• Dokumentkategori 

• Ansvarig enhet 

• Ansvarig person 

• Visa sekretess 

 

Postlista 
Syftet med rapporten Postlista är att visa de handlingar som inkommit till eller upprättats under den 

period för vilken rapporten tas ut. Rapporten söker efter ärendedokument och fristående dokuments 

som diarieförts under angiven period (och för angiven diarieenhet, ansvarig enhet och/eller ansvarig 

person). 

Urvalskriterier: 

• Datum från och Datum till 

• Diarieenhet 

• Ansvarig enhet och Ansvarig person 
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• Inkludera intern notering 

• Inkludera intern notering (utan uppföljning) 

• Inkludera tjänsteutlåtanden 

 

JK-lista 
Syftet med rapporten JK-lista är att en myndighet ska lämna en förteckning senast den 1 mars varje år 

till Justitiekanslern över de ärenden som hade kommit in före den 1 juli föregående år men som inte 

hade avgjorts vid årets utgång. Rapporten listar alla ärenden som registrerades under angivet 

datumintervall och vars första dokument var ett inkommande dokument. Det går också att ta ut 

rapporten per ärendetyp och/eller per ansvarig enhet eller ansvarig person. 

 

Urvalskriterier: 

• Datum från  

• Ärendetyp 

• Ansvarig 
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Statistik 
Som registrator kan du också ta ut statistik. Dessa hittar du under Meny-fliken. 

Statistiken ger en bild av arbetsbelastning, handläggningstid med mera fördelat på avdelningar. 

 

 

Figur 67: Ta fram statistik 

Du kan hitta mer information om statistik under hjälpfunktionen högst upp till höger på webbsidan.  

 

Skydda information (sekretess) 
För att skydda informationen i ett ärende eller dokument kan du göra en markering i systemet.  

Åtkomstgrupp anger vem internt som får söka upp och se information om ett ärende eller ett 

dokument 

T.ex: Personal  
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Skyddskod anger om ärendet eller dokumentet ska sekretesskyddas 

Om man har angett skyddskod annan än «allmän handling» kan man ha separata titlar, en skyddad och 

en offentlig 

Även externa kontakter på dokument kan skyddas. 

Skyddet måste alltid kunna hänvisa till en paragraf.  

  

Figur 68: Lägg till skyddskod 

  

Välj skyddskod Sekretess 

Välj paragraf 

Välj alternativ för titel 



 
 

 

Göteborgs stift 

POSTADRESS: Box 11937, 404 39 Göteborg 

BESÖKSADRESS: Lilla Bommen 1,  411 04 Göteborg  

TELEFON: +46(31)7713000 

58 (70) 
 

Sökfunktionen 
Det finns olika sätt att söka i Public 360; global sökning, snabbsök och avancerad sökning 

 

Figur 69: Sökfunktionen 

Snabbsök och Avancerad sökning finns under fliken Avancerad sökning 

Den avancerade sökningsfunktionen har flera fält. Ju fler sökfält du fyller i desto mer snävar du in 

sökresultatet.  

 

 

Figur 70: Formulär för Avancerad sökning 

Om du saknar något fält finns det ytterligare alternativ att välja på under Lägg till sökfält.  
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Om du ofta göra samma sökning kan du spara sökningen som favoriter. Denna funktion finns under 

knappen Hantering 

 

Figur 71: Spara sökkriterier 

 

Söka utifrån klassificering 
Bocka för Visa flera sökfält 

Ange Delarkiv, t.ex. Stift, bocka för Begränsat till valt delarkiv 

Diariekod (nummer): sök utifrån processkod (fritext) 

“1”: “alla ärenden vars process börjar med 1” 

“2”: “alla ärenden vars process börjar med 2” 

“%2”: “alla ärenden vars process innehåller 2” 

 

Figur 72: Sök utifrån klassificering 
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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.  

 

Du hittar versionshistoriken genom att klicka på de tre punkterna till höger om filnamnet 

 

Figur 73: Visa versionshistorik, 1 

Välj ”Visa versionshistorik” 

 

Figur 74: Visa versionshistorik, 2 
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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” 

 

Figur 75: Aktivera tidigare version 

En lista med fyra alternativ expanderas. 

 

Figur 76: Lista över alternativ 
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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.  

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

 

Figur 77: Aktivera tidigare version 

Ändra uppgift 
Om du upptäcker att en ärendemening är felstavad, ärendet ska ha en ny ansvarig person eller av 

någon annan anledning behöver ändra informationen om ärendet kan du redigera uppgifterna. För att 

ändra uppgifter (metadata) om ärendet klickar du på ”Ärendefunktioner” och väljer ”Redigera 

egenskaper”. 
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Figur 78: Redigera egenskaper på ärende 

För att ändra uppgifter om dokument, t.ex. dokumenttiteln eller om man behöver makulera 

dokumentet, klickar man på ”Dokumentfunktioner” och väljer ”Redigera egenskaper”. 

 

Figur 79: Redigera egenskaper på dokument 
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Ärende-/dokumentreferens (hänvisning) 
Om ett ärende berör ett annat ärende kan man göra en korshänvisning mellan ärendena genom att göra 

en ärendereferens.  

Funktionen finns på höger sida i Översiktsvyn 

 

Figur 80: Ärendereferens i Översiktsvyn 

Samma funktion finns för att göra en referens mellan dokument. 

 

Figur 81: Dokumentreferens i Översiktsvyn 

 

I den detaljerade vyn hittar du funktionen under fliken Fler mappar 

För ärendereferens ser det ut som nedan: 



 
 

 

Göteborgs stift 

POSTADRESS: Box 11937, 404 39 Göteborg 

BESÖKSADRESS: Lilla Bommen 1,  411 04 Göteborg  

TELEFON: +46(31)7713000 

65 (70) 
 

 

Figur 82: Ärendereferens i Detaljerade vyn 

 

Och för dokumentreferenser så här:  

 

Figur 83: Dokumentreferens i Detaljerade vyn 

 

Ärendesammanfattning 
Du kan skicka ett helt ärende till exempel om någon begär ut handlingar.  
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Gå in på det aktuella ärendet. 

Klicka på Ärendefunktioner och välj Producera Ärendesammanfattning. Du får då nedanstående 

dialogruta. 

 

Figur 84: Dialogruta ärendesammanfattning 

Klicka på nedladdningslänken  

 

 
Figur 85: E-postmeddelande ärendesammanfattning 

 

Nerladdningen syns överst till höger. Klicka på Öppna fil. 
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Klicka på Extrahera alla 

 

 
 

 

Och därefter Exrahera. Filerna läggs i mappen Nedladdade filer. Om du vill kan du klicka på Bläddra 

och välja annan mapp.  

 
Figur 86: Välj ett mål och extrahera filer 

 

Välj fliken Dela och Skicka e-post för att skicka innehållet till mottagaren.  
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Figur 87: Dela via e-post 
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