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Tjänsteutlåtande
Upprätta dokument
Om du ska upprätta ett dokument kan du med fördel göra det från Outlook. Öppna det ärende som
tjänsteutlåtandet avser.
Dubbelklicka på Mina öppna ärenden. Du får då upp en lista  Dubbelklicka på det aktuella ärendet

Figur 1: Sidopanelen i Outlook
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Tryck på höger musknapp i det röda fältet och välj ”Nytt dokument”

Figur 2: Nytt dokument från Outlook-panelen

OBS! Om det inte finns något ärende kontakta registrator.

Välj Nytt dokument  Dokument  Ärendedokument
Dokumentformuläret öppnas. Fyll i alla obligatoriska fält (markerade med röd *) och vid behov,
ytterligare fält.
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Figur 3: Dokumentformulär för tjänsteutlåtande

Handlingstyp:

Välj Tjänsteutlåtande

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. Skyddade dokument ska inte
publiceras i e-meeting

Titel:

Ange titel på tjänsteutlåtandet

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.
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Figur 4: Lägga till behandling

Sidan med behandlingsplaner öppnas.

Figur 5: Formulär för behandlingsplan

Nr:

Värdet är ett ordningsnummer för behandlingen. Anger vilken
behandling det avser. T ex om ett tjänsteutlåtande ska gå till flera
instanser får det nr 1 till utskottet och nr 2 till rådet.
Följer med från dokumentformuläret

Instans:

Fyll i namnet på instansen. Tips: skriv de första bokstäverna och
tryck på enter  Instansnamnet kommer upp

Möte:

Välj datum för instansmöte. (Ligger inlagt. Om det inte finns något datum
lämnas fältet tomt.)
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Punkt i dagordningen:

Välj det som passar bäst. Oftast är det ”Beslutsärende”

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.

Tjänsteutlåtandet (Wordfil)
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.
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 6: 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 7: Checka in fil som är utcheckad, 1

Figur 8: Checka in fil som är utcheckad, 2

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
Status för tjänsteutlåtande
För att mötessekreteraren ska veta att filen är klar för att gå med i kallelsen måste statusen ändras från
Under arbete till Färdig från handläggare/chef alternativt Godkänd.
Färdig från handläggare/chef:

Klicka på knappen ”Färdigställ/expediera” på dokumentet

Godkänd:

Skicka dokumentet för godkännande

Registrerad:

Statusen ändras till registrerad av mötessekreteraren.
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Delegationsbeslut
Den som har delegerat en uppgift har kvar huvudansvaret – men delegerar befogenhet att utföra de
uppgifter som behöver utföras och rätten att fatta beslut.
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
Öppna det ärende som delegationsbeslutet avser. Klicka på ”Mina öppna ärenden” i sidopanelen.
Högerklicka på ärendet och välj ”Nytt dokument”

Figur 9: Sidopanelen i Outlook

OBS! Om det inte finns något ärende kontakta registrator
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Om du arbetar från webbgränssnittet klickar du på knappen ”Nytt dokument” och väljer
Ärendedokument

Figur 10: Nytt dokument från webbsidan

När du valt Ärendedokument öppnas dokumentformuläret, se nedan.
De fält som är markerade med en röd asterisk (*) är obligatoriska, övriga fält är frivilliga.
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Figur 11: Dokumentformulär för delegationsbeslut

Handlingstyp:

Delegationsbeslut

Dokumentkategori: Blir med automatik Delegationsbeslut och kan inte ändras.
Skyddskod:

Välj 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.

Titel:

Ange titel på delegationsprotokoll, t ex särskilt nummer enligt
delegationsordning

Ny behandling:

Ett nytt formulär öppnas (se nedan). Här anger du till vilket möte som
delegationsbeslutet ska återrapporteras till

Mall:

Välj ”Delegationsprotokoll”.

Behandlingsplan
Klicka på Ny behandling till höger om titeln  Välj ”ny”.
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Här väljs till vilken instans och till vilket möte som delegationsbeslutet ska återrapporteras till.

Figur 12: Formulär för behandling, delegationsbeslut

Nr:

Anger vilken behandling det avser.

Titel:

Följer med från fliken Generellt

Instans:

Skriv namnet helt eller delvis och tryck Enter

Möte:

Välj datum för återrapportering. Det är inte ett obligatoriskt fält men ska
ändå fyllas i.

Punkt i dagordningen:

Välj ”Anmälan om delegationsbeslut”

Handlingstyp för beslut: Välj ”Delegationsbeslut”

Tryck ”OK”. Du kommer då tillbaka till dokumentformuläret.
När alla uppgifter lagts in tryck på ”Slutför”. En wordmall öppnas.

Tjänsteutlåtandet (Wordfil)
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.
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Skriv längst ner i wordfilen vem eller vilka beslutet ska expedieras till och vem eller vilka som ska få
beslutet för kännedom (Kopia till)

Arbetsflöde – 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. Hur man skickar för godkännande kan du läsa mer om här
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 epost”. Skicka mailet som skapas och därmed är beslutet expedierat till alla som angetts som mottagare.

Delegaten upprättar dokumentet
Om delegaten upprättar delegationsbeslutet kan Godkännandeflödet hoppas över.
Delegaten beslutar genom att välja ”Färdigställ/Expediera” Frågan ”Sänd dokument till diarieföring”
kommer. Tryck på ”OK”

Redigera fil
Du kan fortsätta att skriva i en fil så länge du inte har expedierat/färdigställt den.
Öppna tjänsteanteckningen
Välj Redigera

Figur 13: Redigera fil

Fortsätt skriv i filen.
Spara och checka in filen när du är klar.
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(Om du väljer ”Skrivskyddad” kan du öppna filen i läsläge.)

Bilaga
En bilaga till ett tjänsteutlåtande eller delegationsbeslut ska registreras som ett eget dokument i Public
360. För att lägga dokumentet som en bilaga till tjänsteutlåtandet eller delegationsbeslutet kan man
sedan hämta filreferenser från ärende. Välj Ny filreferens  Hämta filreferenser från ärende. En
bilaga kan till exempel vara svar på en remiss.

Figur 14: Lägg till bilaga

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

Figur 15: Lägg till filreferens

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.

Sida 14 av 20

Figur 16: Markering för filreferens

Arbetsflöde – Skicka för godkännande
Handläggaren skickar dokumentet till den som ska godkänna tjänsteutlåtandet för godkännande. Välj
”Arbetsflöde” Tryck på ”Godkännande”.

Figur 17: Skicka för godkännande på webbsidan
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Figur 18: Skicka för godkännande från Outlook-panelen

Välj mottagare av arbetsflödet. Man kan välja en eller flera mottagare.
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Figur 19: Lägg till "godkännare"

Den som är mottagare av arbetsflödet får en avisering i Outlook om att det finns ett arbetsflöde för
godkännande. Via en länk kommer personen till arbetsflödet på webbsidan men det går också bra att
godkänna från Outlook-panelen.
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Figur 20: Avisering/notifiering i e-posten

Länken i aviseringen/notifieringen leder till webbsidan där det bland annat går att läsa filen.

Figur 21: Godkänna på webbsidan
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Det fungerar också att godkänna i Outlook.

Figur 22: Godkänna i Outlook

Alternativ för arbetsflödet
Godkänn – Om du är den enda mottagaren får arbetsflödet statusen ”Godkänd” och arbetsflödet
avslutas. Om det finns flera mottagare får uppgiften statusen ”Godkänd” och skickas till nästa
mottagare.
Godkänn ej – Arbetsflödet får statusen ”Inte godkänd” och avslutas, även om det finns flera
mottagare. Avsändaren måste korrigera dokumentet och starta ett nytt arbetsflöde.
Skicka tillbaka – Välj det här alternativet om du vill skicka tillbaka arbetsflödet till avsändaren eller
någon av de föregående godkännarna. Arbetsflödesaktivitetens status ställs in som "Öppen" för den
valda mottagaren och "Överhoppad" för alla efterföljande mottagare. När den valda mottagaren
(godkännare eller avsändare) har gjort de nödvändiga ändringarna kan hon/han återuppta arbetsflödet
genom att klicka på Fortsätt.

Den som startat arbetsflödet får en avisering i Outlook att arbetsflödet har hanterats.
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Färdigställ/expediera
När chef godkänt tjänsteutlåtande aviseras handläggaren. Handläggaren ”väljer färdigställ/expediera”.
Frågan ”sänd dokument till diarieföring” kommer. Tryck på ”OK”
Dokumentet blir diariefört.

Figur 23: Färdigställ/expediera
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