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En kommun – ett arbetssätt!  

Dagligen fattas beslut i Kumla kommun som berör människor. Det kan handla om beslut som påverkar 

invånare som använder kommunens tjänster, företag som verkar i kommunen eller kommunens  

anställda. Med det i åtanke är det därför viktigt att vi inom kommunen kommunicerar på ett sätt som  

är enkelt och lättförståeligt.  

Kumla vision 2025 har som mål att vara den nära kommunen. År 2025 ska kommunens tjänster vara  

tillgängliga när medborgaren vill, genom att det finns enkla och flexibla sätt att kommunicera med  

tjänstepersoner och politiker. Visionens mål ställer högre krav på att handlingar och beslut utformas 

enhetligt och tydligt för att underlätta medborgarnas möjligheter till dialog och delaktighet.  

För att möta de utmaningar och behov som finns i samhället behöver vi ta vara på de möjligheter som 

digitaliseringen ger. Kumla kommuns digitala agenda syftar till att förenkla kontakten mellan kommun 

och medborgare, öka tillgängligheten, bidra till en öppnare kommun och en effektivare administration. 

Vi ska ge medborgarna bästa möjliga service samtidigt som vi internt ska arbeta smartare och  

effektivare. Den ökade digitaliseringen och införande av digitala möteshandlingar påverkar  

ärendeprocessen och gör att behovet av ett enhetligt arbetssätt ökar.  

Ärendehandboken är ett kommunövergripande styrdokument för att bidra till att nå visionens mål. Dess 

syfte är att alla medarbetare ska handlägga och dokumentera ärenden på ett enhetligt, effektivt och 

professionellt sätt för att kommunens kommunikation, intern såväl som extern, ska vara tydlig och  

saklig, öppen och tillgänglig, utvecklande och snabb. Ärendehandboken beskriver Kumla kommuns  

gemensamma arbetssätt och fungerar som ett stöd till dig som bereder ärenden för politiska beslut.  

Handboken ska vara ett levande dokument som utvecklas och förbättras. Du får gärna delta i  

förbättringen genom att komma med dina synpunkter.  

1. INLEDNING 



Ärendehandbokens mål är främst följande:  

 Underlätta den enskilde medarbetarens arbete genom att:  

 – det blir lättare att söka information, om till exempel tidigare beslut.  

 – sårbarheten minskar vid frånvaro eftersom en kollega/chef lätt kan ta vid i processen  

 och har tillgång till allt material.  

 – mer tidseffektivt kunna sammanställa material efter förfrågningar från politiken, press  

 eller invånare.  

 Skapa kvalitativa och enhetliga beslutsunderlag för de förtroendevalda.  

 Utveckla och bedriva en effektiv handläggning.  

 Svara upp mot krav på transparens och öppenhet.  

 Bedriva en effektiv intern kontroll.  

 Möjliggöra god registervård och informationssäkerhet.  

 Använda IT-stöd effektivt och på så sätt nå målen i den digitala agendan och skapa en effektiv e-

förvaltning.  

 

Ärendehandbokens upplägg  

Ärendehandboken består av två processer utöver det som kan betraktas som allmänna bestämmelser 

och riktlinjer. En process som handlar om ärendets gång i Kumla kommun och en process som handlar 

om mötets gång inför, under och efter nämndmöte. Ärendehandboken inleds med att visa vad som  

händer i Kumla under året i form av ett årshjul. Därefter redovisas bestämmelser kring offentlighet  

och sekretess och regleringar kring utlämnande av allmänna handlingar.  

I kapitel 2. Framställande av handlingar redovisas olika rollers ansvarsområden i mötesprocessen  

därefter följer en beskrivning av ärendeprocessen som helhet där mötesprocessens delar ingår.  

Kapitel 3. gäller regler kring post- och eposthantering för kommunen. Kapitel 4. består av handböcker 

eller manualer för de olika rollerna utifrån ärendeprocessens delar. Sista återfinns kapitel 5 med  

begreppslista.  

 

Vikten av att följa ärendehandboken  



Offentlighetsprincipen  

Offentlighetsprincipen innebär att myndigheternas offentliga maktutövning ska ske under insyn och  

kontroll och därför har praktiskt tagit alla rätt att få ta del av handlingar som är allmänna och offentliga. 

Genom att allmänheten har rätt till insyn minskar risken för maktmissbruk och deras möjlighet att  

påverka och delta i det demokratiska arbetet ökar.  

Vad är en allmän handling?  

En allmän handling kan vara ett pappersdokument, en bild, en film, en karta, ett sms, en bandinspelning 

eller annan information som lagrats. Vilken teknik som används och hur informationen överförs spelar 

ingen roll för vad som klassas som en handling, och därför kan även till exempel ett direktmeddelande 

på Facebook vara en handling. Det är därför bra att ha som utgångspunkt att alla tänkbara medier kan 

överföra handlingar och att en handling är ett föremål som innehåller någon form av information/data.  

Vad är inte allmänna handlingar?  

Data som skapats hos myndighet såsom minnesanteckningar, utkast och utredningar och som inte expe-

dierats eller arkiverats kallas arbetsmaterial, dessa är inte att betrakta som allmänna handlingar.  

Det finns även data som trots att de både upprättats av och förvaras hos myndighet ändå inte är all-

männa, dessa kallas enskilda handlingar. Exempel på enskilda handlingar är myndighetsinterna med-

delanden, rent personliga meddelanden och arbetsmaterial som utväxlas inom myndigheten, exempel-

vis mellan tjänstepersoner tillhörande samma enhet under ett ärendes beredning.  

Kumla kommuns årshjul 

Figur 1. 

Offentlighet och sekretess - hantering av  handlingar 



Allmänna och offentliga handlingar  

I princip är alla handlingar som kommer in till, upprättas eller skickas ut från en myndighet allmänna 

handlingar. Men det finns vissa allmänna handlingar som allmänheten inte har rätt att ta del av eftersom 

de är hemliga, men de är undantag. Huvudregeln är att allmänna handlingar också är offentliga.  

Vilka handlingar är allmänna?  

För att en handling ska vara allmän krävs det att den;  

 inkommit till myndigheten eller upprättats där och,  

 förvaras hos myndigheten.  

Inkommen handling  

En handling har inkommit när den passerar en myndighetsgräns. I samma stund som en handling  

anländer till myndigheten eller tas emot av någon behörig representant för myndigheten, till exempel 

om någon på gatan ger dig ett dokument i egenskap av din yrkesroll, är den att anses som inkommen, 

oavsett om den öppnas, ankomststämplas eller diarieförs.  

Upprättad handling  

En handling som framställts eller skapats hos myndigheten anses upprättad när den nått sitt slutgiltiga 

skick, det vill säga då den är utskickad, justerad eller på annat sätt färdigställd och slutbehandlad hos 

myndigheten. Ofta är det en bedömningsfråga huruvida en handling kan anses vara färdigställd och fått 

sin slutliga form. Handlingar till möte är att betrakta som upprättade när de skickas till nämnd som  

beslutsmaterial, om de inte är särskilt bedömda som arbetsmaterial. Protokoll och tillhörande  

handlingar blir allmänna i och med att protokollet justeras.  

Förvarad handling  

En handling anses som förvarad hos myndighet när den finns tillgänglig för en myndighet, det vill säga 

finns i kommunens lokaler eller om behörig befattningshavare på myndigheten på annat vis har tillgång 

till den. Om du som tjänsteperson tar hem eller tar med dig en handling på tjänsteresa är handlingen 

även då att betrakta som förvarad. Digitala handlingar anses förvarade i samma stund som myndigheten 

med hjälp av teknisk utrustning kan ta del av innehållet.  

Vilka handlingar är offentliga?  

För att en allmän handling ska vara offentlig krävs det att den;  

 är fri från sekretessbelagda uppgifter.  

En allmän handling är antingen offentlig eller sekretessbelagd. Offentliga är alla allmänna handlingar 

som inte innehåller någon sekretessbelagd information. Av olika anledningar kan handlingar vara helt 

eller delvis sekretessbelagda och det är upp till myndigheten att avgöra huruvida något är hemligt. I 

princip kan en handling när som helst sekretessbeläggas, det kan ske både vid upprättandet av  

handlingen eller vid ett senare tillfälle. Sekretessen gäller för alla inom myndigheten, men även mellan 

myndighetens olika nämnder, förvaltningar, anställda, gentemot andra myndigheter och för  

allmänheten.  



Utlämnande av handlingar och enskilda uppgifter  

Kunskap om av vad som klassas som allmän handling är viktigt då 

vi är skyldiga att lämna ut allmänna och offentliga handlingar. 

Man får lämna ut handlingar som inte är allmänna, men man är 

inte skyldig  

att göra det  

Den som vill ta del av en allmän handling ska vända sig till den 

myndighet som förvarar handlingen. Det är i första hand den 

tjänsteperson som ansvarar för handlingen som ska pröva om 

handlingen ska  

lämnas ut.  

För att veta om en handling ska lämnas ut kan man fråga sig;  

Är handlingen inkommen hit eller upprättad här?  

Förvaras handlingen här?  

Är handlingen fri från sekretessbelagd information?  

Är svaret ja på frågorna är handlingen allmän och offentlig och 

ska lämnas ut. Vid osäkerhet om det finns några sekretess-

bestämmelser ska förvaltningschef kontaktas. Om en handling  

är delvis hemlig, är man skyldig att täcka över de hemliga  

delarna och endast visa upp den del som är offentlig.  

Utlämnande av en begärd allmän handling är en arbetsuppgift 

som ska prioriteras då det enligt lag ska ske skyndsamt.  

När någons begäran om att få ta del av en allmän handling eller 

uppgift avslås ska personen/myndigheten få ett skriftligt beslut  

av behörig beslutare som kan överklagas. Avslag ska motiveras  

genom hänvisning till relevanta paragrafer i offentlighets- och 

sekretesslagen.  

Är handlingen inkommen 

eller upprättad? 

Förvaras den hos  

myndigheten? 

Är handlingen helt fri  

från sekretess? 

Begäran om handling 

Är det en handling? 

JA NEJ 

Det är ingen allmän handling 

JA 

NEJ 

Det är ingen allmän handling 

JA 

Handlingen är 

allmän 

NEJ 

Det är ingen allmän handling 

JA 

Handlingen är 

offentlig 

NEJ 

Det är en allmän handling 

med hemliga uppgifter 

Får lämnas ut 
Får inte lämnas ut utan  

genomgått sekretessprövning 

Vid utlämnande av handling:  

 behöver den som begär en allmän offentlig handling inte tala om sitt namn eller varför personen vill ha hand-

lingen. Bara när det gäller sekretessbelagd handling får namn efterfrågas av tjänsteperson.  

 har den som begär en handling rätt att läsa den på plats. Det finns ingen skyldighet att lämna ut handlingar i 

digital form.  

 ska begäran om utlämnade av handling i regel besvaras på samma sätt som den inkom, såvida personen ifråga 

inte begär något annat.  

 har kommunen har rätt att ta ut en avgift för papperskopior1.  

 ska den som nekats en begäran om att få ta del av en handling erbjudas ett skriftligt beslut som kan överklagas.  



Sekretessprövning 

Det finns flera områden inom den kommunala verksamheten för vilka det råder sekretess. Beslutet att 

inte lämna ut en handling i regel delegerat till en tjänstperson inom förvaltningen. Som tjänsteperson är 

det viktigt att ha goda kunskaper om vad som berörs av sekretess. Står det helt klart att den begärda 

handlingen inte omfattas av någon sekretess behövs det inte göras någon sekretessprövning. Men i de 

fall handlingen innehåller sekretessbelagd information är den inte offentlig. Det ska alltid vid begäran av 

en sådan handling i varje enskilt fall ske en sekretessprövning. Detta ska även ske i de fall tjänsteperson 

är tveksam till att utlämna en handling. 

Det finns olika typer av sekretess, absolut, stark och svag. Vid absolut sekretess får inga uppgifter lämnas 

ut annat än till anställda som behöver dem för att kunna utföra sitt arbete. Stark sekretess innebär att 

uppgifterna i de flesta fall ska hållas hemliga medan svag sekretess innebär att uppgifterna vanligen får 

lämnas ut. Sekretessen är ofta tidsbegränsad och måste prövas i fall till fall. 

En sekretessprövning innebär att myndigheten ska pröva om uppgifter i handlingen är sekretessbelagd 

enligt någon bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen. Sekretessprövningen består av flera steg. 

Vid en prövning ska hänsyn tas till vilken typ av skada som kan uppstå vid utlämnade av en handling. 

Uppgift som ska sekretessprövas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. 2 

1 För prisuppgifter se Taxa för avskrift eller kopia av allmän handling på Kumla kommuns hemsida. 

2 Flödesschema hämtat från SOU 2003:99 

Om en begärd handling måste genomgå sekretessprövning får utlämnandet ta längre tid. Hur lång tid 

utlämnandet får ta beror på omfattningen av begäran.  

Är uppgiften  

sekretessreglerad? 

Innebär skadeprövningen att 

sekretess gäller för uppgiften? 

Ja 

Samtycke eller  

annat underlag? 

Ja (sekretess) 

Kan uppgiften lämnas ut med 

förbehåll? 

Nej 

Nej 

Uppgiften får inte lämnas ut (sekretessbelagd uppgift) 

Nej 

Uppgiften är offentlig 

Nej 

Uppgiften får/ska lämnas ut 

Ja 

Uppgiften får/ska lämnas ut 

Ja 

Uppgiften får/ska lämnas ut 

med förbehåll 

Ja, absolut sekretess 

(skaderekvisit saknas) 

Samtycke eller  

annat undantag? Ja 

Uppgiften får/ska 

lämnas ut 



Metadatafält  

I W3D3 finns ärendekort, handlingskort och möteskort. I varje kort finns ett antal rutor där information 

om ärendet kan fyllas i, så kallade metadatafält. Korten kan liknas med de kartotek-kort som fanns på 

bibliotek förr. På korten finns data som gör att information lätt kan hittas. Nämndsekreterare, registrator 

och handläggare ska se till att ärendekort, handlingskort och möteskort i W3D3 fylls i med så mycket 

data som möjligt.  

Väl/noggrant ifyllda kort är viktigt eftersom det underlättar och effektiviserar återsökningar och uppfölj-

ningsarbete samt förenklar rapportering till nämnd. Det gör även det enklare att få ut en samlad bild. 

Exempelvis kan samtliga beslut vid ett visst nämndsammanträde tas fram genom en enkel sökning, eller 

alla föreningsbidrag beslutade under en viss tidsperiod. Att korten är grundligt ifyllda bidrar även till 

ökad transparens och insyn i kommunen samt ökar återsökningsbarheten både nu och i framtiden, och 

det har även stor betydelse för den interna kontrollen.  

Intern kontroll  
Intern kontroll är en process, där både politisk och professionell ledning och all personal samverkar och 

ett verktyg för att utveckla verksamheten och förebygga riskfyllda situationer. Intern kontroll berör alla 

delar av verksamheten och inte bara ekonomin. Det handlar om tydlighet, att hålla ordning och reda, att 

veta att det som ska göras blir gjort och att utförandet sker på ett säkert och kostnadseffektivt sätt. In-

tern kontrollen kan även ses som en möjlighet att lyfta fram den egna verksamheten och visa på det ar-

bete som bedrivs.  

Kommunens övergripande internkontrollplan fastställs av kommunstyrelsen. I planen fastställs bland 

annat hur internkontrollen ska göras, inom vilka områden samt tidsplan. En viktig del av intern kontrol-

len är uppföljning av politiskt fattade beslut.  

 

 

 

För att kunna bedriva en god registervård informationssäkerhet är strukturen och ett enhetligt  

arbetssätt avgörande.  

Genom att hela kommunen följer ärendehandboken skapas förutsättningar för att den information  

som kommunen lagrar eller gallrar sker i enlighet med gällande lagstiftning (TF, PUL, OSL mm). Ett  

öppet och transparent diarium ställer höga krav på att sekretessuppgifter hanteras korrekt och inte  

lämnas ut felaktigt till exempel.  

Informationssäkerheten är avhängig en tydlig behörighetsstruktur. I ärendehandboken utgör de  

Administrativa rollerna behörighetsstrukturen för diariet och ärendehanteringen. En god informations-

säkerhet uppnås genom att varje ansvarig chef utnämner och följer upp de personer som har respektive 

administrativ roll. På så vis blir det tydligt att respektive chef har ansvaret för vem som har tillgång till 

vilken information samt att tillgången till information står i proportion till de arbetsuppgifterna/  

myndighetsuppdrag medarbetaren har.  

Ärendehandbokens struktur och arbetssätt ska utvärderas och uppdateras i takt med utvecklingen av 

kommunens informationssäkerhet och teknikutveckling.  

Uppföljning och återsökbarhet 

Informationssäkerhet och registervård 



I alla sammanhang där den kommunala verksamheten möter allmänheten är det viktigt att som kommun 

att visa upp en enhetlig grafisk profil. Det skapar tydlighet kring vem som är avsändaren, bidrar till att 

förstärka den positiva bilden av Kumla kommun och skapar igenkännande.  

Genom att de handlingar som utgör underlag för behandling av ärenden görs enhetliga förenklar det 

både för både nämndledamöter och andra intressenter att snabbt få en överblick över ärendet.  

Dessutom bidrar en enhetlig beredning till god beslutskvalitet då risken för bristfälliga eller felaktiga  

underlag i ärendet minskar.  

Med ett konsekvent användande av dokumentmallar, kommunens symboler, följa en gemensam grafisk 

profil och ha enhetlig typografi medverkar vi till att de dokument och informationsmaterial som vi skapar 

blir tydliga och lättöverskådliga.  

Administrativa roller  

I ärendeprocessen finns olika roller som var och en ansvarar för olika delar i en helhet. För att processen 

ska fungera så smidigt och effektivt som möjligt är det viktigt med ett fungerande samarbete och över-

lämning mellan de olika rollerna.  

Ordförandes ansvar  

 Leda nämndens arbete.  

 Kalla till möte och beslutar om att ställa in möte.  

 Besluta vilka ärenden som ska med på kallelse- och föredragningslista samt godkänner  

förvaltningens förslag till beslutsunderlag.  

 Öppna och avsluta möte.  

 Leda mötet genom att fördela ordet och skapa talarlista.  

 Sköta beslutsprocessen/propositionsordningen och tydliggör vilket beslut denna uppfattar  

att nämnden fattat.  

 Ansvara särskilt för att det råder god stämning under mötet och i nämnden.  

 Initiera ärenden och frågor vid behov.  

 Ha en god kännedom om verksamheten.  

Förvaltningschefs ansvar  

 Kvalitetsansvarig för ärendeprocessen, vilket innebär att övergripande ansvara för hanteringen  

av ärenden inom förvaltningen och för att arbetsprocessen håller god kvalitet.  

 Godkänna beslutsunderlag inför beredning, samt förbereda mötesordningen tillsammans  

med nämndsekreterare och nämndordförande.  

 Säkerställa att ärendehandboken följs i den egna förvaltningen, och att nyanställd personal  

får introduktion i ärendehandboken.  

2. FRAMSTÄLLANDE AV HANDLINGAR 

Varför enhetliga handlingar? 



Nämndsekreterares ansvar  

 Bevaka de ärenden som ska tas upp för beslut tillsammans med förvaltningschefen  

 Tillhandahålla kallelse och beslutsunderlag till nämndens ledamöter och ersättare i rätt tid.3  

 Upprätta och justera protokoll, samt anslå protokoll på kommunens anslagstavla.  

 Har rätt att, med stöd av ärendehandboken, skicka tillbaka beslutsunderlag som inte  

uppfyller ärendeprocessens regler och rutiner till handläggare.  

 Utbilda handläggare i den egna diarieserien i ärendeprocessen och gällande IT-stöd.  

 Bidra till utveckling av ärendehanteringssystemet W3D3.  

Registrators ansvar  

 Kvaliteten på förvaltningens diarier.  

 Registrera inkomna ärenden och handlingar (gäller egen registrering och registrering genom handläggare).  

 Sätta bevakningsdatum på ärenden utifrån organisationens behov.  

 Hålla handlingar tillgängliga enligt offentlighetsprincipen.  

 Stödja medarbetarna i den egna förvaltningen i frågor som handlar om regler kring offentlighet,  

sekretess och hantering av personuppgifter.  

 Skapa ärenden utifrån organisationens behov.  

 Avsluta egna ärenden eller ärenden efter begäran av handläggare.  

 Bidra till utveckling av ärendehanteringssystemet W3D3.  

Handläggares ansvar  

 Utreda, dra slutsatser, analysera och lämna genom tjänsteskrivelsen förslag på hur nämnden  

ska besluta i ett ärende.  

 Respektera bevakningsdatum, deadlines och följa den beslutade ärendeprocessen.  

 Använda sig av kommunens grafiska profil och upprättade mallar.  

 Sätta egna bevakningsdatum på ärenden.  

 Bidra till att ärenden avslutas och att allmänna handlingar vårdas på lämpligt sätt.  

 Bidra till utveckling av ärendehanteringssystemet W3D3.  

Arkivaries ansvar  

 Ansvara för att arkivlagen och arkivreglementet följs.  

 Bistå kommunstyrelsen, kommunledningen, förvaltningar och myndigheter med rådgivning i arkivfrågor.  

 Hålla, enligt offentlighetslagstiftningen, handlingar tillgängliga.  

 Bidra till utveckling av ärendehanteringssystemet W3D3.  

 

3 Se respektive nämnds/styrelses arbetsordning.   



Servicecenters ansvar  

 Samordna medborgares ärende när det berör flera förvaltningar.  

 Ta hand om inkommande samtal och besök.  

 Vidareförmedla inkommen digital post från medborgare till rätt förvaltning/avdelnings funktionsbrevlåda.  

 Handlägga, i överenskomna fall, inkommande mejl.  

 Handlägga ärenden enligt överenskommelse med förvaltningar och bolag.  

 Bidra till utveckling av ärendehanteringssystemet W3D3.  

 

 

 

I Kumla kommun använder vi ärendehanteringssystemet W3D3 för att skapa ordning och reda bland 

handlingar och ärenden och för att effektivisera ärendehantering, diarieföring, dokumenthantering samt 

öka spårbarhet och tillgänglighet. Utgångsläget för vem som gör vad i W3D3 är att var och en som har 

behörighet i W3D3 gör och ansvarar för de funktioner/uppgifter som dennas behörigheter medger4 . 

Ansvar för att utbilda handläggare i W3D3 i den egna diarieserien ligger på:  

 Registrator  

 Nämndsekreterare  

 Kommunstyrelsens sekreterare  

 

 

 

Kumla kommun använder sig av digitala kallelser, handlingar och protokoll. Digitala möten förenklar  

för såväl nämndadministrationen som förtroendevalda genom att vi slipper hantera stora mängder  

pappersunderlag. Dessutom är digitala möten mindre kostsamma och mer miljövänliga än de tidigare 

pappersbaserade utskicken. För att kunna ta del av de digitala handlingarna får kommunens förtroende-

valda låna en surfplatta under tiden hen har ett förtroendeuppdrag5.  

 De förtroendevalda ansvarar själva för att hålla handlingar och kallelser tillgängliga i  

surfplattan inför och under möten.  

 Respektive nämnd ansvarar för att hjälpa, informera och utbilda sina nämndledamöter i  

hanteringen av surfplattan.  

 

 

 

 

4 För mer information om fördelning av de olika uppgifterna i W3D3 se bilaga 1.  

5 Se KS 2013/ 748 beslut gällande mobila enheter i Kumla kommun.  

Ärendehanteringssystemet W3D3 

Surfplatta 



Ärendeprocessen 

Den övergripande ärendeprocessen i Kumla kommun handlar 

om hur vi som offentlig organisation hanterar allmänna  

handlingar och de formaliserade processer som leder fram till 

beslut i våra verksamheter. Ärendeprocessen omfattar förutom 

hanteringen av allmänna handlingar även all form av  

registrering, beredning och handläggning av ärenden. Oavsett 

om en fråga ska beslutas av förtroendevalda eller utredas och 

beslutas av en tjänsteperson så skapas det i ärendeprocessen  

handlingar som både ska följa lagar och regler och samtidigt ska 

vara begripliga och tillgängliga både nu och i framtiden.  

Vad är ett ärende?  

Ärenden kan definieras som en avgränsad fråga eller som en 

angelägenhet mellan myndigheten och enskilda, till exempel en 

begäran eller ansökan, som mynnar ut i ett myndighetsbeslut 

av något slag. Ett ärende representeras ofta av en eller flera 

handlingar som ofta samlas i en ärendeakt. Eftersom ärenden 

ser olika ut och är det svårt att generellt ange vilka handlingar 

som ska ingå, men exempel på handlingar som kan finnas med i 

ett ärende är tjänsteskrivelser, protokoll, beslut, ansökningar, 

remissvar, brev, kartor och ritningar samt hänvisningar till 

andra ärenden.  

Ett ärendes gång  

Ärendeprocessen består av flera steg och hanteras av flera  

roller innan det är behandlat, beslutat och slutligen arkiverat.  

Ärendet kommer in 

Registrering/diarieföring i W3D3 

Ärendet fördelas 

Handäggaren bereder ärendet och 

tar fram en tjänsteskrivelse i W3D3 

Tjänsteskrivelse skickas till rätt 

instans i W3D3 

Nämndsekreteraren färdigställer  

kallelse 

Kallelse skickas ut till ipad 

Sammanträde och beslut 

Protokoll skrivs i W3D3 och juste-

ras 

Expediering av protokoll  

genom W3D3 

Registrering/diarieföring 

Arkivering eller ev. fortsatt process 



Initiera ärende  

Ärenden kan initieras både internt och externt. De kan komma till en förvaltning via post, telefon eller  

e-post direkt till registratorn, handläggaren eller till en förtroendevald. Eller genom att förvaltningen 

själv initierar ärendet.  

Uppdrag och utredningar beställs i första hand av förvaltningen genom beslut i beslutsorgan. I andra 

hand beslutar presidiet i dialog med förvaltningschef vilka utredningar och uppdrag som förvaltningen 

ska göra.  

Identifiering av allmänna handlingar som ska initiera ärende eller utgör del av ärende är alla  

medarbetares ansvar. Huvudregeln är att allmänna handlingar ska registreras så snart de inkommit till 

eller upprättats hos en myndighet.  

För att vem som helst, när som helst ska kunna söka efter en handling är det nödvändigt att klassificera 

ärenden och handlingar enhetligt vid registrering. Handläggaren öppnar sin papperspost och e-post och 

diarieför det som kan direktdiarieföras. Vid nytt ärende beställer handläggaren ärende hos registratorn 

vars uppgift är att öppna/skapa nya ärenden i W3D3.  

Förvaltningschefen är ansvarig för ärendehanteringen och då ett ärende skapas måste ställning tas till 

hur det ska hanteras. Det vill säga; vad det är som ska göras, av vem och när/om ska beslut tas? För  

besked om deadline för beslut av nämnd ska nämndsekreteraren kontaktas.  

Registrator skapar ärenden och fördelar ärenden till rätt handläggare enligt överenskommelse med  

ordförande och förvaltningschef. När detta är gjort kan handläggaren skapa och föra till de handlingar 

som tillhör ärendet. Arbetsmaterial och handlingar ska som regel finnas tillgängligt i W3D3 under hela 

beredningstiden.  

Bereda ärende  

Innan en nämnd behandlar ett ärende ska förvaltningen lämna ett tjänsteutlåtande. Ärendet fördelas 

därför till en handläggare som får i uppdrag att utreda, bedöma och bereda ärendet, samt ta fram en 

tjänsteskrivelse genom W3D3. Handläggaren ansvarar för att ärendet håller rätt kvalitet, att alla  

allmänna handlingar är dokumenterade och att underlagen är klara till sista inlämningsdag.  

Tjänsteskrivelsen ska innehålla en begäran eller ett förslag till beslut som nämnden har att ta ställning  

till och besluta om. Det är viktigt att utforma förslaget så det överensstämmer med den ursprungliga 

frågan.  

Handläggaren färdigställer ärendet som sedan ska granskas och godkännas av förvaltningschef. Därefter 

lägger handläggaren det färdigställda ärendet och tillhörande handlingar till rätt beslutsorgan i W3D3 

senast beslutad inlämningsdag. Handläggaren lägger i samband med detta ärendehandlingarna i rätt 

ordning och kopplar beslutsunderlaget så att de syns för ledamöterna via surfplattan.  

Handläggaren ansvarar också för att en aktuell expedieringslista finns i ärendet inför expediering  

av beslut.  

Inför ett nämndmöte listar nämndsekreteraren alla inkomna ärenden och stämmer av med beredning 

och förvaltningschef gällande vilka av de föreslagna ärendena som ska stå med på kallelsen varpå den 

fastslås.  



Skapa kallelse  

För att skapa ett enhetligt utseende ska kallelse och föredragningslista till kommunens nämndmöten 

utarbetas i ärendehanteringssystemet W3D3.  

Nämndsekreteraren fastställer efter berednings medgivande kallelsen som ska innehålla information om 

tid och plats för mötet, vilka som är kallade samt en föredragningslista. Föredragningslistan är mötets 

dagordning och en förteckning över de ärenden/punkter som ska behandlas under mötet. Varje ärende i 

kallelsen ska ha en sammanfattande ärendebeskrivning och ett beslutsförslag.  

Kallelsen ska fastställas senast de bestämmelser som anges i arbetsordning för att ges tillgång till nämndens 

ledamöter och ersättare. På uppdrag av ordförande ska förvaltningen se till att även övriga som ska närvara 

under mötet blir kallade. I samband med att kallelsen fastställs ska den publiceras på kumla.se.  

Stående punkter på föredragslistan ska vara;  

 Mötets öppnade  

 Upprop  

 Val av justerare och fastställande av justeringsdag  

 Fastställande av föredragningslistans innehåll  

Den fjärde punkten innebär att nämnden ska besluta vilka ärenden som ska tas upp under mötet.  

När listan är fastställd kan inte fler ärenden läggas till.  

Handlingar på bordet, det vill säga att tjänstepersons skrivelse delas ut på mötet, är något som ska undvikas.  

I de fall tjänsteskrivelsen inte är klar då kallelsen skickas bör ärendet vänta till nästa sammanträde.  

Besluta  

Under nämndmötet behandlas de ärenden som finns med på kallelsen och beslut fattas. När beslut i ett 

ärende fattats av nämnden skapas ett protokollsutdrag som gör det möjligt att snabbt och enkelt följa 

beslutsgången.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mötesgången  

1. Det är ordförandes uppgift att öppna mötet och,  

2. Kontrollera närvaron genom upprop. All närvaro, såväl förtroendevalda som anställda och övriga,  

ska protokollföras. Närvaro vid offentliga möten av andra än ledamöter behöver inte protokollföras.  

3. Val av justerare samt tid och plats för justering.  

4. Föredragningslistan fastslås. Vill ordförande eller ledamot ändra ärendenas ordning eller om ärenden 

utgått/tillkommit ska det prövas av nämnden och beslutas med enkel majoritet. Förändringarna i  

föredragningslistan ska tydligt redovisas i protokollet. Både ordförande och ledamöter har rätt att 

initiera extra ärenden. Eventuella extra ärenden ska väckas innan föredragningslistan är beslutad.  

Ordförande kan inte begränsa yttranderätten vid nämndmötet utan ledamöter och tjänstgörande 

ersättare har rätt att uttala sig så länge de håller sig till ämnet. Däremot kan ordförande be dem att 

korta ner sina anföranden.  

5. Meddelanden och delegationsärenden rapporteras. Det finns inget krav på att protokollföra alla  

typer av meddelanden. Men de meddelande som nämnden bedöms ha behov av att diskutera eller  

ta del av ska protokollföras.  

Information får lämnas av förvaltning under mötet utan att den behöver protokollföras, men det  

förutsätter att informationen varken fordrar eller resulterar i ett beslut vid mötet.  

6. Beslutsärenden tas upp för behandling. Ordförande lägger fram beslutsförslag som ska besvaras med 

ja, och anger sin uppfattning om vad som beslutats. En förtroendevald har rätt att reservera sig mot 

nämndens beslut om denne har deltagit i avgörandet av ett visst ärende. Reservationen ska anmälas 

senast innan mötet avslutas, men av praktiska skäl helst direkt efter att ett beslut tagits i ett ärende. I 

de fall en skriftlig reservation ska bifogas protokollet ska det komma in till sekreteraren senast innan 

tid för justering.  

7. När alla ärenden är genomgångna förklarar ordförande mötet avslutat. Tidpunkt för avslutandet av 

mötet ska framgå i protokollet genom tid och datum.  

Om det kvarstår ärenden som nämnden inte vill bordlägga kan nämnden besluta om att ajournera ett 

möte för en paus eller för att hålla fortsatt möte en annan dag.  

Protokoll  

Protokoll ska föras vid möten i kommunala nämnder och det är ordförande som ansvarar för att  

protokoll förs.  

I Kumla kommun skriver vi beslutsprotokoll och det ska göras i W3D3. Utgångspunkten är att  

beslutsprotokollen ska vara kortfattade, bara innehålla en sammanfattning av ärendena och tagna  

beslut6. Men man bör tänka på att protokollen har rollen av informationsbärare. Därför bör man sträva 

efter att ge såväl kort bakgrundsinformation till ärendet som information om ärendet i sig. Förutom för-

troendevalda och kommunanställda läses protokoll även av medborgare, media och andra myndigheter, 

och därför bör språket vara enkelt och innehållet begripligt.  

 

6 Till skillnad från diskussionsprotokoll som även innehåller antecknade referat, uttalanden och diskussioner som 

förts kring ärendet under mötet.   

Mötesgången och protokoll 



I protokollet ska det redovisas vilka som varit närvarande, i vilken ordning ordförande lagt fram förslag 

till beslut och vilka ärenden som nämnden har handlagt. Hur ärenden ska beskrivas i protokollet ska  

bedömas utifrån vad som kan anses vara ändamålsenligt, i vissa fall kan det räcka med en ärenderubrik.  

Det är mycket viktigt att det tydligt framgår vilka beslut som tagits, vilka som deltagit i besluten och  

vilket resultat omröstningen gett samt att reservationer och yrkanden redovisas i protokollet. I proto-

kollet ska det även anges vilka interpellationer och frågor som ställts och blivit besvarade.  

I protokollet bör beslutsmeningarna:  

 vara formulerade så att de kan förstås lösryckt ur sitt sammanhang utan hänvisning till exempelvis 

bilagor.  

 vara utformade i klartext så att beslutets innebörd i sak framgår.  

 uttryckas i huvudsatser, det vill säga inte i form av att-satser. Exempel: skriv beviljar istället för  

beslutar att bevilja.  

För att återge själva mötet ska protokollet skrivas i tidsformen presens som uttrycker att något sker i 

nutid, till exempel ordförande ställer proposition och Lisa Andersson yrkar.  

Bilagor  

Ett protokoll ska helst kunna förstås självständigt vilket gör att så få bilagor som möjligt är att föredra. 

Handlingar, som exempelvis tjänsteskrivelser, som utgör beslutsunderlag på mötet är diarieförda i det 

ärende som paragrafen rör och ärendets diarienummer framgår av paragrafen och kan därför återfinnas 

direkt i ärendet istället för som bilagor till protokollet. Bilagor som ska läggas till protokollet består av 

reservationer och särskilda yttranden, voteringsprotokoll och protokollsanteckningar.  

Reservationer och protokollsanteckningar  

Ledamöter och tjänstgörande ersättare kan reservera sig mot ett beslut i de fall man röstat mot vin-

nande förslag i omröstning. Reservationen kan vara muntlig eller skriftlig. Skriftlig reservation ska 

komma in innan justering och skivas in i protokollet samt läggas som bilaga till protokollet.  

I de fall en ledamot vill lämna en protokollsanteckning i form av särskilt yttrande eller liknande i sam-

band med att ett ärende avgörs är det upp till ordförande att avgöra om det får tillföras protokollet. Om 

ordförande medger protokollsanteckning bör ledamoten lämna en skriftlig anteckning under mötet, 

men den kan lämnas fram tills att protokollet justerats.  

Avsluta ärenden  

Nämndsekreteraren sammanställer protokollet och ser till att det anslås samt att berörda parter  

informeras om beslutet.   

Handläggaren ska bevaka sina ärenden och meddela registratorn när ett ärende är avslutat. Inför avslut 

ska handläggaren rensa ärendet från handlingar som inte är allmänna och ta bort information som inte 

tillför ärendet något.  

Besluten registreras/diarieförs  

Då ärendet är beslutat och avslutat ska akten rensas från sådan information som inte är nödvändig för 

förståelsen av handläggningen eller beslutet. Därefter ska ärendet ad actas för att sedan gallras bort  

eller flyttas till det digitala långtidsarkivet beroende på vilken ärendetyp det handlar om. Pappers-

handlingar och protokoll förvaras i förvaltningens närarkiv innan det skickas arkivarien för arkivering7.  

7 För bestämmelser om gallring och förvaring hänvisas till förvaltnings dokumenthanteringsplan.   



Justering och tillkännagivande  

Protokollet ska enligt kommunallagen justeras senast 14 dagar efter mötet. Ordförande, sekreterare  

och protokolljusterare skriver under protokollet och varje paragrafsida signeras av ordförande och  

protokolljusterare. Senast andra dagen efter justeringen av protokollet ska det tillkännages på Kumla 

kommuns anslagstavla. Tillkännagivandet ska innehålla information om var protokollet förvaras och 

måste sitta uppe på anslagstavlan under hela tiden för överklagande, det vill säga tre veckor. Skulle  

tillkännagivandet tas ner tidigare vinner inte beslutet laga kraft och besvärstiden fortsätter att löpa.  

Expediera beslut  

Expediering innebär att de parter som berörs av ett ärende blir informerade om beslutet. Detta sker  

genom att ett protokollsutdrag skapas i respektive ärende och skickas. Vem som ska underrättas ska 

handläggaren ha angivit i expedieringslista i W3D3. I de fall beslutet är ett myndighetsbeslut som kan 

överklagas, via förvaltningsbesvär, ska en besvärshänvisning med information om tillvägagångssätt för 

överklagande skickas med.  

Ofta expedieras beslutet och tillhörande handlingar till flera parter på samma gång. Det ska anges i  

protokollsutdraget vilka parter som beslutet har expedierats till. I samband med expediering ska  

protokollet även publiceras på Kumla kommuns hemsida.  

Gallra, rensa och bevara  

Alla allmänna handlingar ska enligt arkivlagstiftningen bevaras om det inte finns beslut som säger att  

de kan gallras. Gallring innebär att handlingen på ett eller annat sätt förstörs så att den varken går att 

använda eller förstå dess innehåll. Syftet med att gallra handlingar är för att underlätta sökning,  

förvaring och hantering av information under lång tid. Genom att arkiv hålls gallrade, rensade och  

välvårdade blir det enklare att ha överblick, se strukturer och sammanhang. Gallring får endast ske  

enligt dokumenthanteringsplan.  

Att rensa betyder att handlingar som inte är allmänna handlingar förstörs. Till skillnad från att gallra så 

behövs inget gallringsbeslut för att rensa även om resultatet är det samma. Vid rensning av ett ärende 

tas kopior, utkast, irrelevanta anteckningar och information som inte tillför ärendet något bort. Detta 

ska handläggaren göra i samband med avslut av ett ärende. Minnesanteckningar och dylikt som inte  

rensas från ärendet blir sedan det lagts till arkivet allmänna handlingar.  

Bevarandet av handlingar kan ske digitalt eller fysiskt i ett arkiv. Inom varje förvaltning ska det finnas  

en arkivansvarig med ett övergripande ansvar för förvaltningens arkiv och arkivhantering.  

Arkivering  

Att tänka på8:  

 att både digitala handlingar och pappershandlingar ska arkiveras.  

 att alla handlingar och dokument som ska bevaras, ska enligt arkivlagen, framställas med arkiv-  

och åldersbeständiga metoder och skrivmaterial, detta gäller alltifrån pennor och papper till  

skrivare och kopieringsmaskiner.  

 att befria ärendet från de handlingar som inte är allmän handling, till exempel anteckningar, egna 

noteringar. Ta även bort plastfickor, gem, noteslappar, kuvert och dylikt.  

 att pappershandlingar alltid ska arkiveras i brandklassade utrymmen.  

8 För mer information se Arkivreglemente på Kumla kommuns hemsida.   

 



Postansvar  

Inom varje förvaltning är registratorn den ordinarie postansvarige. Utöver den ordinarie postansvarige 

ska det inom varje förvaltning även finnas tre utsedda reserver, första, andra och tredje reserv, som tar 

över ansvaret för posthanteringen vid frånvaro.  

Registratorn ansvarar för att hämta papperspost i postrummet och lämna utgående papperspost innan 

dagen är slut. Den postansvarige öppnar, bedömer och ankomststämplar all post som sedan, oavsett  

om den är fysisk eller digital, ska registreras. Registratorn scannar, diarieför och delar slutligen ut  

pappersposten till adressaterna.  

Alla kommunanställda ansvarar för att varje dag öppna både sin papperspost och e-post samt att  

bedöma om inkommen data är en allmän handling eller inte. Vid osäkerhet om det är en allmän  

handling kontakta registrator för bedömning.  

Posthantering  

All inkommande post ska öppnas så snart det är möjligt, helst samma dag, oavsett om det är pappers-

post eller e-post. Undantaget från registreringskravet är post som består av handlingar som kan anses 

vara av ringa betydelse för verksamheten. Exempel på sådana handlingar är reklam, tidskrifter, kallelser, 

utredningar och protokoll som skickats för kännedom, beställningar samt utkast till skrivelser.  

All post ska öppnas och diarieföras centralt av förvaltningens registrator innan post som ska till enheter 

får skickas.  

Post som bara har adresserats till Kumla kommun samt post som återsänts till kommunen på grund av 

okänd adress eller liknande, lämnas till kommunkansliet vars registrator öppnar och fördelar till rätt  

förvaltning.  

 

 

 

 

 

 

 

Funktionsbrevlåda  

För att servicecenter ska kunna utföra sitt uppdrag krävs att inkommande e-post, som inte ska  

handläggas av servicecenter, kan vidarebefordras till en funktionsbrevlåda. Varje förvaltning/avdelning/

enhet har därför en överordnad gemensam funktionsbrevlåda, dit servicecenter skickar inkommande  

e-post som är av generell karaktär eller där man inte har kännedom om specifik mottagare. Det är  

registrator som ansvarar att bevaka funktionsbrevlådan och diarieföra inkommande/utgående post.  

 3. POST– OCH EPOSTHANTERING 

Post inkommer till  

stadshuset 

Sorteras och läggs i 

postfack i postrummet 

Hämtas av förvaltningens registrator 

under förmiddagen 

Öppnas och ankomst-

stämplas av registrator 

Registrator upprättar 

postlista 

Utgående post från 

förvaltningen lämnas 

av registrator i post-

rummet i slutet av 

dagen 

Handlingar som kommit fel ska  

ankomststämplas och översändas till 

rätt förvaltning 

Post fördelas till rätt 

tjänsteperson 



Registrator ansvarar för att funktionsbrevlådans e-post registreras i de fall de ska registreras, sänds till 

rätt funktion inom förvaltningen/avdelningen, att det sker en återkoppling till extern avsändare och för 

att spara e-post till dess att handläggare meddelat att ärendet är under behandling. Servicecenters  

ansvar för e-posten upphör efter det att det skickats till funktionsbrevlåda och e-postkopior ska inte  

förvaras hos servicecenter.  

E-post  

För e-post gäller samma regler om offentlighet som för papperspost. Elektroniska handlingar till  

exempel e-post, anses inkomna, oavsett om de öppnas eller inte, så snart det är tekniskt möjligt för 

myndigheten att ta del av informationen.  

Huvudregeln är att alla meddelanden som skickas eller tas emot i den egna e-postlådan är allmänna 

handlingar som ska diarieföras eller registreras. E-post ska i första hand diarieföras i ärende av enskild 

handläggare i W3D3.  

Det finns undantag, exempel på e-post som inte blir allmän handling och får gallras direkt är:  

 Privat e-post/personliga meddelanden.  

 E-post som skickas mellan tjänstepersoner inom samma nämnd och som inte innehåller  

information som kan påverka beslutsfattandet i ett ärende.  

 E-post som kan anses ha ytterst liten betydelse för verksamheten.  

Ofta består ett e-postmeddelande av en konversation som skickats fram och tillbaka mellan parterna. 

Sker detta under en och samma dag räcker det att diarieföra konversationen som en handling. Om  

e-postkonversationen däremot utspelar sig under flera dagar ska diarieföringen ske löpande.  

Medgivande  

Även vid frånvaro/semester måste post öppnas och inkomna handlingar tas om hand. All post får dock 

inte öppnas.  

Post som inte får öppnas är:  

 personadresserad. Sådan post får inte öppnas utan ett skriftligt medgivande från adressaten  

utan ska överlämnas direkt till tjänstepersonen.  

 till politisk förtroendevald eller facklig förtroendeman i egenskap av deras roll som förtroendevald. 

Posten anses då inte vara allmän handling och får därför inte öppnas av annan än adressaten.  

Men om man kan anta att posten är ställd till personen i egenskap av deras roll som kommunalt  

förtroendevald anses den allmän.  

 privat post.  

Registrator ska erbjuda alla anställda inom förvaltningen/avdelningen/enheten att underteckna en  

fullmakt för medgivande av öppnande av personadresserad post. Fullmakterna skrivs enligt mall9 och 

diarieförs i W3D3. Ingen kan tvingas lämna medgivande. Men anställda som nekar ska vidtala sin chef 

om detta och vid frånvaro vara beredd att med kort varsel infinna sig för att öppna sin post. Detta för att 

inkommande post inte får förbli oöppnad med hänvisning att den är personadresserad.  

För att undvika de problem som personadresserad post kan medföra bör anställda verka för att tjänste-

post inte ställs till hen personligen och att privat post inte skickas till arbetsplatsen.  

9 Se formulär på intranätet.   



Här finns arbetsuppgifter, regler och rutiner i ärendeprocessen  

för registrator, handläggare, nämndsekreterare, kommunarkivarie 

och förvaltningschef kort beskrivna.  

Registrator  

Registratorn har en samordnande administrativ expertfunktion 

inom sin förvaltning, och en nyckelroll i ärendeprocessen då 

denna är med från det att ett ärende påbörjas, genom ärende-

hanteringen och tills det avslutas. Det är därför betydelsefullt att 

registratorn håller sig informerad, och för det krävs det dialog  

och samverkan med övriga tjänstepersoner inom myndigheten. 

På registratorn åligger det att varje dag gå igenom dagens post 

som kan utgöras av inkomna handlingar i form av pappers-

skrivelser och e-post. Posten ska datumstämplas, läsas igenom  

av registratorn för att avgöra om posten utgör ett nytt ärende,  

ett pågående ärende eller består av information som behöver  

delges någon inom den egna förvaltningen och/eller ytterligare  

förvaltning samt diarieföras. Registratorn ska även avgöra om  

dokumentet eller ärendet berörs av någon form av sekretess.  

I sådant fall ska det anges i diariet tillsammans med lagstöd.  

Personuppgifter ska hanteras enligt personuppgiftslagen (PuL) 

vars syfte är att skydda den personliga integriteten. 

Registratorn ska på begäran av handläggare öppna/skapa nya 

ärenden och vara ett informations- och kvalitetsstöd i  

ärendeprocessen. 

Registratorn ska hålla sig informerad och uppdaterad angående 

dokumenthanteringsfrågor och se till att myndighetens rutiner 

inte försvårar allmänhetens rätt till insyn genom att se till att 

handlingarna är tillgängliga och sökbara. 

Registratorn är den tjänsteperson som har till uppdrag att  

registrera myndighetens allmänna handlingar. 

Registrator ansvarar för att:  

 hålla förvaltningens alla allmänna handlingar ordnade.  

 hålla handlingar tillgängliga enligt offentlighetsprincipen,  

det vill säga göra bedömningar och lämna ut handlingar med 

hänsyn till offentlighets- och sekretesslagstiftning och person-

uppgiftslagen. 

 se till att handläggarna registrerar all inkommande och  

utgående post. 

 alla upprättade handlingar registreras. 

 på begäran skapa ärenden till handläggare. 

4. HANDBÖCKER 
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 sätta bevakningsdatum (datum till handläggare/funktion då svar i ett ärende ska ha lämnats  

eller en viss åtgärd vidtagits). 

 bistå medarbetarna i egna förvaltningen med hjälp i frågor rörande regler kring offentlighet,  

sekretess och hantering av personuppgifter. 

 avsluta ärenden i diariet och bevaka att handläggare också avslutar sina ärenden. 

 nämndens dokumenthanteringsplan revideras och följs. 

 vårda nämndens närarkiv.  

 delta i utvecklingen av dokumenthanteringen i stort.  

 anställda blir erbjudna att underteckna ett medgivande för öppnande av personadresserad post.  

Diarieföring  

Diarieföring är ett sätt att registrera handlingar, och det handlar om så mycket mer än att döpa och 

spara ett dokument. Genom att använda diariet på ett smart sätt kan många människor söka, använda 

och sammanställa den information som registreras.  

Huvudregeln är att alla allmänna handlingar ska diarieföras eller postregistreras. Det finns dock  

undantag från regeln och det gäller handlingar som kan anses vara av ringa betydelse för kommunens 

verksamhet samt protokoll och meddelanden som skickas mellan kommunens förvaltningar för  

kännedom. Även externa offentliga rapporter och utredningar som sänds till kommunen för kännedom 

är undantagna från registreringskravet.  

Bestämmelserna kring registrering handlar i första hand om allmänhetens rätt till insyn i det allmännas 

angelägenheter. Men det finns ytterligare tre huvudskäl som är av praktisk karaktär till varför vi  

registrerar våra handlingar i ett diariesystem. För att den kommunala nämndadministrationen och  

övrig verksamhet ska fungera effektivt behöver vi snabbt och enkelt kunna hitta handlingar, hålla alla 

handlingar som rör en särskild fråga samlade på ett och samma ställe, och följa var i en process ett 

ärende befinner sig.  

Ett ärende håller samman alla handlingar i ett ärende genom ett gemensamt diarienummer.  

Diarienumret motsvaras alltså av en ”mapp” av digitalt eller fysiskt slag där alla handlingar i en  

viss fråga samlas.  

Exempel på handlingar som ska registreras:  

 anbud, offerter och liknande.  

 ansökningar.  

 handlingar som hör till ärenden som behandlas i nämnder.  

 handlingar som tillför information till ett ärende.  

 handlingar som innehåller beslut i ett ärende.  

 allmänna handlingar av vikt.  



Vid registrering av handlingar genom diarieföring ska enligt lag diariet innehålla följande uppgifter:  

 datum för när handlingen inkom eller upprättades.  

 diarienummer eller annan beteckning för handlingen.  

 vem som är avsändare av handlingen alternativt till vem den expedierats.  

 kortfattad beskrivning av vad handlingen/ärendet handlar om, vilket normalt ärendemeningen är 

tänkt att göra.  

I de fall en handling omfattas av sekretess får inga känsliga uppgifter registreras i den publika delen av 

diariet. När avsändare/mottagare är en organisation ska själva organisationsnamnet, och inte namnet på 

personen man som varit i kontakt med, skrivas in.  

All slags information som kan direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk person som lever klassas enligt 

PuL som personuppgift. Vid registrering av personuppgifter ska personuppgiftslagen följas. PuL gäller  

för alla organisationer och myndigheter. För att följa PuL måste man bland annat ha kunskap om vilka 

personuppgifter som får registreras, vilket syftet är med registreringen, om uppgifterna får lämnas ut 

och hur länge personuppgifterna får bevaras. Personuppgifter får behandlas om det finns ett uttryckligt 

stöd i PuL. Registreringen ska antingen ske med samtycke från den registrerade eller vara nödvändig  

enligt skälen i PuL § 10.  

Ärendemening  

Service och tillgänglighet är två av ledorden i Vision 2025 och därför arbetar vi inom Kumla kommun för 

att medborgarna själva ska kunna söka och finna information via hemsidan. När fler människor ges  

möjlighet att själva göra diariesökningar blir ärendemeningen en mycket viktig sökingång.  

Det ska gå snabbt och vara enkelt att hitta handlingar och ärenden. Därför är det viktigt att  

ärendemeningen är så karakteristiskt som möjligt för ärendet. Tänk på att alla inte har samma kunskap 

om ärendet eller associerar på samma vis, så se därför till att den registrerade ärendemeningen:  

 kortfattat täcker ärendets huvudsakliga innehåll.  

 innehåller bra sökord.  

 går att använda i efterföljande dokument, i till exempel protokoll och tjänsteskrivelse då  

detta underlättar återsökningar.  

 är begriplig för utomstående.  

I ärendemeningen undvik:  

 uttryck som angående, gällande och beträffande.  

 sökbegrepp som du kan registrera i ett annat fält, exempelvis handlingstyp och ärendetyp.  

 personnamn, personnummer och sekretesskänsliga uppgifter. I det fall dessa anges ska  

ärendet sekretessmarkeras och publik ärendemening utan sekretessuppgifter ska användas.  

 interna begrepp, fackspråk och förkortningar  

Vid diarieföringen kom ihåg att döpa om filer i handlingar så att filnamnet säger vad filen innehåller för 

information.  



”Hålla ordnat”  

Allmänna och offentliga handlingar som inte innehåller sekretess-

belagda uppgifter behöver enligt lag inte registreras om de hålls 

ordnade på ett sätt som gör att det utan svårigheter går att efter-

söka dem och fastställa om de inkommit till eller upprättats hos 

myndighet. Detta innebär att myndigheten själv får välja huruvida 

handlingarna ska registreras eller hållas ordnade på annat sätt. I 

Kumla kommun är W3D3 det huvudsakliga sättet att hålla ordning. 

Det är i huvudsak inkommande och utgående post och  

e-post som inte hör till ett ärende som inte behöver diarieföras. 

Dokumenthanteringsplanen anger var handlingar ska registreras 

och diarieföras.  

Det är viktigt att tänka hur man kategoriserar ett ärende eftersom 

ärendetypen är en betydelsefull del för återsökningsbarheten och 

för att underlätta handläggning.  

Därför är det viktigt att vi respekterar definitionen av de kommun-

gemensamma ärende- och handlingstyperna (se bilaga 3 & 4). Det 

är även av vikt att varje förvaltning definierar sina verksamhets-

specifika ärende- och handlingstyper.  

Varje sorts ärende representeras av en ärendetyp, och varje  

handling representeras i sin tur av en handlingstyp. Handlings-

typen kan vara generell för alla verksamheter och ärenden, som till 

exempel avtal och rapport, eller specifika för en viss typ av  

ärenden. Genom valet av ärende- och handlingstyp ges indirekt 

information om hur länge just det ärendet/handlingen ska bevaras 

eller om det ska gallras inom en viss tid.  

Handläggare 

Handläggaren har i uppdrag att utreda, analysera, dra slutsatser, ta 

beslut i olika myndighetsärenden och lämna förslag på hur nämnd 

ska besluta i ett ärende. Ansvaret för ett ärendes process från start 

till ad acta ligger hos den handläggare som fått ärendet tilldelat sig. 

Handläggaren ansvarar även för att ärendeakten är strukturerad på 

ett sätt som gör den begriplig och komplett samt att ärendet/

skrivelsen skickas till rätt första beslutsorgan när den är färdig för 

exempelvis nämndbehandling. Det är viktigt att respektera  

inlämningsdag och att den överenskomna processen för ett  

ärendes gång följs. 

Innan en nämnd behandlar ett ärende ska en tjänsteskrivelse  

lämnas av förvaltning. I handläggningen måste handläggaren ta 

ställning till vilken information som är relevant att ta med i tjänste-

skrivelsen. I tjänsteskrivelsen ska ärendet redovisas och bedömas 
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utifrån förvaltningens specialistkompetens. Detta innebär att handläggaren behöver skapa sig en bild av 

ärendets innehåll och omfattning genom att ställa sig frågor som exempelvis; Har ärendet behandlats 

tidigare? Finns det tidigare beslut inom ärendeområdet? Vem har fackkunskap i frågan? Vilka underlag 

och handlingar finns? Hur ser tidsplanen ut? Berör ärendet fler förvaltningar …? 

Arbetet med att bereda ett ärende sker i ärendehanteringssystemet W3D3. Under beredningen är  

det viktigt att påvisa samband och konsekvenser genom att reflektera kring frågor som; Är ärendet  

kommunal rättsligt korrekt? Finns ekonomiska konsekvenser? Hur kommer beslutet att påverka  

medborgarna? Är ärendet belyst utifrån jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv samt ur ett  

barnperspektiv? Beaktas miljö och hållbarutveckling? ... 

Innebörden i beslutet ska tydligt framgå och vara utformad som om nämnd redan fattat beslut i ärendet. 

Dessutom ska beslutet kunna förstås fristående utan att behöva läsas ihop med bilagor. 

Förslag till beslut ska utformas så att det antingen kan bifallas eller avslås. Om en ansökan avslås helt 

eller delvis ska en beslutsmotivering finnas med. 

Handläggaren ska öppna och registrera både sin e-post och papperspost och föra till handlingar på  

pågående ärenden. Vid behov ska handläggaren begära av registrator att denne skapar ett nytt ärende i 

W3D3. Då registrator skapat ett nytt ärende ska handläggaren föra till de dokument som finns och  

behövs i ärendehanteringen. 

Handläggare ansvarar för att: 

 öppna och diarieföra sin e-post och papperspost i de ärenden handläggaren ansvarar för.  

 vid diarieföring döpa om filer i handlingar så att filnamnet säger något om vad filen innehåller.  

 utreda, analysera och dra slutsatser.  

 ta fram tjänsteskrivelse och ge förslag på hur nämnden ska besluta.  

 I W3D3 koppla färdigställda tjänsteskrivelser till möte samt ange expedieringslista.  

 föredra ärendet för nämnd.  

 använda kommunens mallar.  

 vid behov skriva en sammanfattande text av ärendet samt beslut i ärendet. som kan användas  

av informatören vid kommunikation av beslutet.  

 akten är rensad från handlingar av typen utkast, kladdar, minnesanteckningar och övertaliga  

kopior när ärendet är slutbehandlat. Endast de handlingar som varit av betydelse för ärendet  

ska finnas kvar i akten.  

Tjänsteskrivelser, yttranden och delegationsbeslut  

Alla förvaltningar skriver beslutsunderlag åt sina respektive nämnder och detta sker i W3D3. Beslutsun-

derlagen kan vara i form av tjänsteskrivelse och yttrande. Tjänsteskrivelser och yttrande kan se mycket 

lika ut, men de skiljer sig på en väsentlig punkt; nämligen att det är förvaltningen som står bakom en 

tjänsteskrivelse medan politiken som står bakom ett yttrande.  

Delegationsbeslut är ett beslut som fattas av en delegat på uppdrag av nämnd i enlighet med dele-

gationsordningen.  



Tjänsteskrivelse  

Tjänsteskrivelsen är ett uttalande som redovisar ärendet i sak till förvaltningens nämnd och som  

påverkar annat, som till exempel protokollskrivningen.  

Det är förvaltningarna som upprättar tjänsteskrivelserna till nämnderna och står som avsändare.  

Nämnderna kan inte göra några ändringar i skrivelserna eftersom en tjänsteskrivelse innehåller ett  

sakkunnigt uttalande eller omdöme från en tjänsteperson som ska vara det dokument som ligger till 

grund för nämndens beslut. I tjänsteskrivelsen ska tjänstepersonen beskriva ärendet, göra en  

konsekvensanalys utifrån olika aspekter samt lämna ett förslag till beslut eller en begäran om något,  

exempelvis att nämnden ska godkänna eller förbjuda något. Informationen i skrivelsen ska utformas  

så att den går användas i andra dokument utan att onödiga omarbetningar av texten behöver göras.  

Tänk på/regler för tjänsteskrivelser:  

 mall för tjänsteskrivelse ska användas i W3D3.  

 rubrikerna ska alltid komma i den ordning som mallen innehåller.  

 använd klarspråk.  

 använd rätt tidsform under de olika rubrikerna.  

 respektera sista inlämningsdag och följ den beslutade processen för ärendets gång.  

 informativ ärendemening.  

 datera och bilägg alla handlingar som nämnden behöver för att fatta beslut.  

 ange i vilken ordning handlingarna ska ligga i när de skickas till nämnd.  

 formulera tjänsteskrivelsen så att den utan omarbetning går att lyfta in i protokoll.  

Om en nämnd eller en beredning beslutar om att göra ändringar i tjänsteskrivelsen kan det förslag  

som skrivelsen redovisar komma att ändras under beredningens gång. Då detta sker är det viktigt att  

det ursprungliga förslaget bevaras som en egen handling och skapa en ny version av skrivelsen, detta  

för att kunna spåra hur förslaget förändrats och på vems initiativ. Skulle nämnd/beredning ta ett beslut 

om ändring som inte är förenlig med vad handläggaren vill stå för kan handläggaren ta sitt namn från  

förslaget.  

Yttranden  

Handläggare ska förutom tjänsteskrivelser även ta fram yttranden som är politiska skrivelser. Yttranden 

skrivs vid handläggning av svar på medborgarförslag, motioner, remisser eller likartade som nämnd ska 

yttra sig över. Det finns olika typer av remisser, det finns så kallade förvaltningsremisser där en förvalt-

ning lämnar ett yttrande till en annan förvaltning och så finns det yttrande från en nämnd till en annan. 

Då det är en nämnd som ska yttra sig ska handläggaren skriva ett förslag till yttrande, som tillsammans 

med tjänsteskrivelse behandlas som ett ärende till nämnd.  



Delegeringsordning  

Ett delegationsbeslut är ett beslut som egentligen ska tas av 

nämnd, men där exempelvis en tjänsteperson eller ett utskott  

har fått i uppdrag att besluta i en nämnds namn. Delegeringen 

innebär att delegaten får i uppdrag att självständigt fatta beslut  

på nämndens vägnar i vissa ärenden. Råder det ingen självständig 

beslutanderätt handlar det om så kallad ren verkställighet, i  

sådana ärenden saknas det utrymme för självständiga bedöm-

ningar. Verkställighetsbeslut är ofta reglerade i lagar eller avtal.  

Trots att nämnden beslutat att flytta över beslutanderätten till en 

delegat, är det dock fortfarande nämnden som är ansvarig för  

beslutet. Nämnden kan därför närsomhelst ta tillbaka givna dele-

gationer. Återtagandet kan vara ett generellt återtagande eller 

bara gälla för en grupp av ärenden eller för en viss tjänsteperson. 

Nämnden kan även förekomma ett beslut i en enskild fråga av den 

som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och 

fatta beslut. Dock har nämnden inte rätt att ändra ett redan fattat 

beslut på grund av missnöje med beslutet.  

Vem som har rätt att fatta delegationsbeslut och i vilka frågor  

regleras i nämndens delegationsordning. Ett delegationsbeslut  

ska dokumenteras skriftligt och undertecknas av delegaten.  

Fattade delegationsbeslut ska enligt lag anmälas till nämnden. 

Därför ska delegationsbeslut så snart som möjligt anmälas till 

nästkommande möte. Anledningen till att anmäla delegerings-

besluten är att de ska registreras samt att nämnden ska få  

information om besluten och möjlighet att kontrollera de beslut 

som tagits i nämndens namn. I och med att ett delegationsbeslut 

anmäls till nämnd och anslås på kommunens anslagstavla börjar 

också besvärstiden att löpa.  

Nämndsekreterare  
Nämndsekreteraren fungerar som ”spindeln i nätet” och har en 

samordnande och kvalitetssäkrande funktion för mötesprocessen 

inom sin förvaltning. I nämndsekreterarens uppdrag ingår det att 

bistå ordföranden för att denne ska kunna leda nämndarbetet. 

Det är därför viktigt att nämndsekreteraren har goda kunskaper 

om kommunallag, nämndens arbetsordning, delegationsordning, 

jävsituationer och inkallandeordning för att kunna underlätta 

nämndens arbete.  

Nämndsekreteraren ska även ha kunskap om vilka som är  

ledamöter och ersättare, se till att de får tillgång till kallelse och 

beslutsunderlag, samt bistå dem med det de allmänna handlingar 

de behöver för att utföra sitt uppdrag.  
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Beslutsunderlag som kommer från handläggare och ska till nämnden ska kvalitetsgranskas av nämnd-

sekreteraren som vid behov får komplettera och redigera underlagen. Uppfyller inte dokumenten  

kommunens regler och rutiner eller om anvisade dokumentmallar inte används och följs, har nämnd-

sekreteraren rätt att skicka tillbaka beslutsunderlaget till handläggaren. Nämndsekreteraren har även 

befogenhet att korrigera handläggarens underlag så att det uppfyller kraven på språklig kvalitet.  

Tillsammans med förvaltningschef bevakar nämndsekreterare de ärenden som ska tas upp till beslut. 

Efter ordförandes godkännande sammanställer nämndsekreterare föredragslistan och upprättar kallelse 

med rätt beslutsunderlag. Sker det förändringar i exempelvis ärenden eller nämndens sammansättning 

är det nämndsekreterarens som håller ordföranden uppdaterad.  

Nämndsekreterare ansvarar för att:  

 upprätta kallelse tillsammans med ordföranden. Kallelsen ska innehålla tid och plats för  

mötet samt vilka ärenden som ska behandlas.  

 kallelsen blir tillgänglig på kommunens hemsida.  

 distribuera möteshandlingar till nämndledamöter tre dagar innan mötet i enlighet med  

arbetsordningen för Kommunstyrelse och nämnder.  

 kontrollera att handlingarna är i ordning i W3D3 inför möte.  

 ordna praktiska saker som till exempel lokalbokning, fikabokning och stöd kring ersättningar  

för de förtroendevalda.  

 föredragande kallas till sitt ärende på dagordning och ges förutsättningar för föredragningen  

i form av tid och teknikstöd. Samt att motpart i ärende eller medborgarförslagsställare bjuds in.  

 upprätta mötesordförandes protokoll och bistå vid justering.  

 expediera beslut och tillgängliggöra protokoll på kommunens hemsida.  

 anslå protokoll på kommunens anslagstavla.  

 ledamöternas och ersättarnas kontaktuppgifter är korrekta och att uppdatera uppgifterna  

vid ändringar av telefonnummer, adress och e-postadress.  

Kommunarkivarie  

Förvaltningschefen är formellt ansvarig för förvaltningens hantering av sina allmänna handlingar, men 

ansvaret att planera och följa upp arkivverksamheten kan delegeras till en särskilt utsedd arkivansvarig.  

Kommunstyrelsen är kommunens arkivmyndighet och har som uppgift att utöva tillsyn så att kommunen 

följer arkivlagen och att arkivvården fungerar. Genom arkivreglementet är ansvaret och uppgifterna  

delegerade till kommunarkivet som är en del av kommunstyrelsens förvaltning. Ansvarig för  

kommunarkivet är kommunarkivarien.  

När ett ärende är avslutat ska det arkiveras. Ofta arkiveras det först på förvaltningen innan det går vi-

dare till kommunarkivet.  

 



Förvaltningschef  

Förvaltningschefen har det övergripande ansvaret för hanteringen av handlingar och ärenden inom  

sin förvaltning och har därmed till uppgift att säkerställa att arbetsprocesserna och att de underlag  

som tas fram är av god kvalitet. Det är därför av stor betydelse att förvaltningschefen har övergripande 

kännedom om aktuella ärenden som hanteras av förvaltningen.  

Förvaltningschef ansvarar för att;  

 registratorerna tillgodogör sig rätt kompetens och utför diarieföringen enligt gällande styrdokument.  

 handläggarna tillgodogör sig rätt kompetens och skriver kvalitativa beslutsunderlag enligt gällande 

styrdokument.  

 godkänna beslutsunderlag som ska vidare till nämnd. Förslagsvis genom att signera underlagen för-

hand eller med e-signatur.  

 förbereda nämndsammanträden tillsammans med ordförande och nämndsekreterare.  

 sista inlämningsdag hålls.  

 

 

 



Allmän handling En handling som inkommit 

till, upprättats av eller förvaras i kommunen.  

Ajournera Ajournera betyder att man tar en 

paus i ett möte.  

Akt Sammanhållna handlingar som rör ett  

särskilt ärende/process.  

Arbetsmaterial Kallas ”mellanprodukt”. Är 

interna dokument som varken är upprättade, 

expedierade eller arkiverade.  

Beredning Ett sammanfattande begrepp för  

att förbereda, utreda och arbeta fram ett 

ärende. Tjänstepersoner tar fram det underlag 

och de uppgifter som behövs för en mångsidig 

och objektiv beskrivning av ärendet inför de  

förtroendevaldas beslut.  

Beslutsunderlag De handlingar som skickas  

till en nämnd eller utskott som ett underlag för 

beslut i ärende. Ofta en tjänsteskrivelse, ibland 

tillsammans med andra handlingar som till  

exempel en remiss, en rapport eller statistiska 

sammanställningar.  

Bordlägga Bordläggning innebär att ett beslut 

om att skjuta upp beslut i ett ärende till senare 

möte. Under tiden får inte ärendet beredas 

ytterligare.  

Delegationsbeslut Ett beslut som fattas av  

en tjänsteperson eller ett utskott på nämndens 

vägnar. För att få fatta delegationsbeslut måste 

nämnden ha antagit en delegationsordning som 

reglerar vilka beslut som får tas av en annan part 

i nämndens namn.  

Diarium En myndighets fortlöpande  

förteckning över ingående, utgående samt  

upprättade handlingar.  

Diarieföring Registrering av allmänna  

handlingar i ett diarium.  

Diarienummer Unik beteckning för ett  

specifikt ärende i ett diarium. Är i Kumla  

kommun uppbyggt av en förkortning av  

nämnden + aktuellt år + ett handlingsnummer 

(exempel KS 2025/10).  

Ersättare Är en person som är vald att ersätta 

en ordinarie ledamot vid förhinder.  

Expediera Att exempelvis skicka ut information 

om ett beslut till de parter som berörs av det. En 

handling expedieras då den görs tillgänglig för 

någon utanför myndigheten.  

Föredragningslista En dagordning för  

nämndsammanträden som visar vilka ärenden 

som ska behandlas under mötet.  

Förtroendevald En person får sitt politiska 

uppdrag av väljarna eller av en politisk  

församling. Kan vara ordinarie ledamot i en 

nämnd eller ersättare för en ordinarie ledamot.  

Gallring Gallring innebär att förstöra allmänna 

handlingar eller uppgifter på ett sådant sätt att 

informationen går förlorad liksom möjligheten 

att söka och sammanställa informationen. Detta 

får endast ske med stöd av lagen eller i en  

gallringsbestämmelse beslutad av  

kommunfullmäktige.  

Handläggning 

Att utreda en fråga/ärende och själv fatta beslut 

eller framställa underlag och ett förslag till beslut 

till en nämnd/utskott. 

Hemlig allmän handling 

En allmän handling som är sekretessbelagd.  

Inkommen allmän handling 

Allmän handling som kommit in till Kumla  

kommun eller till en behörig tjänsteperson. 

Justering 

Att signera och därmed slutgiltigt godkänna  

innehållet i ett protokoll. 

Jäv 

När en ledamot, tjänsteperson eller anhörig till 

ledamot/tjänsteperson kan ges förmåner av  

ekonomisk eller annan sort anses personen jävig. 

Jäv bestämmelser, finns i kommunallagen  

kap. 5 och 6 samt i förvaltningslagen och,  

syftar till att värna allmänhetens förtroende  

för myndigheters beslutfattande. Reglerna gäller 

både handläggning och beslut. 

 5. BEGREPPSLISTA/ORDLISTA 



Laga kraft 

Då ett beslut har vunnit laga kraft kan det inte 

länge överklagas. 

Laglighetsprövning 

Beslut fattade med kommunallagen som grund 

överklagas genom laglighetsprövning. En  

domstol prövar huruvida en myndighets beslut 

är formellt sett riktigt fattat. 

Metadata 

De rutor/fält där information om ärendet kan 

fyllas i. Fälten återfinns i W3D3:s ärendekort, 

handlingskort och möteskort. I varje kort finns 

ett antal metadatafält. 

Motion 

Förslag till fullmäktige från ledamöter i  

fullmäktige. 

Offentlig allmän handling 

En allmän handling som inte omfattas av  

sekretess.  

Personuppgift 

All sorts information som direkt eller indirekt kan 

kopplas till en individ som är i livet. 

Postlista 

En lista över alla postregistrerade och diarieförda 

inkomna och utgående handlingar inom en viss 

myndighet/del av myndighet under en viss  

tidsperiod. 

Presidium 

Utgörs av fullmäktiges eller nämndens  

ordförande och en eller flera vice ordförande. 

Remiss 

Att skicka ett ärende till någon annan för att  

inhämta synpunkter. Remisser skickas oftast 

mellan nämnder, eller från en statlig myndighet 

till kommunen. 

Rensning 

Att gå igenom ett ärende/en akt och ta bort  

sådan information som inte klassas som allmän 

handling och som inte tillför ärendet sakuppgift. 

Mellanprodukter som utkast och ofärdiga  

skrivelser är exempel på vad som får rensas. 

 

Sekretess 

Innebär att med stöd av lag hemlighålla uppgift, 

och förbud att röja hemliga uppgifter.  

Tjänsteanteckning 

En notering om en muntlig eller ”icke-fysisk” 

uppgift i ett ärende, som har eller som kan ha 

betydelse för ärendet. 

Tjänsteskrivelse 

Ett sakkunnigt uttalande eller omdöme från  

förvaltningen till nämnden. 

Upprättad allmän handling 

En allmän handling som har justerats,  

expedierats eller färdigställts i kommunen. 

Verkställighetsbeslut 

Är beslut som fattas av en tjänsteperson i  

kommunen som ligger inom ramen för det  

ansvar/mandat som kommer med tjänsten. 

Yttrande 

Sakkunnigt utlåtande från en förvaltning eller  

en nämnd som svar på en remiss. 

Återremiss 

Då ett beslutande organ avstår från att fatta  

beslut och istället skickar tillbaka ärendet för 

ytterligare beredning. 

 



Vem gör vad i W3D3 - fördelning  

Utgångspunkten för vem som gör vad i W3D3 är att varje medarbetare som har behörighet i W3D3 gör 

och ansvarar för de funktioner som dennes rättigheter tillåter. Denna utgångspunkt gäller med några få 

undantag som Kumla kommun bestämt utifrån definierade processer och ärendehandboken.  

W3D3s behörighetsnivåer består av flera steg och är uppbyggt på ett sätt som ska spegla arbetsuppgifter 

och arbetsområden inom kommunal förvaltning.  

Behörighetsnivåerna är just nivåer, vilket innebär att den som har högst behörighet också har  

behörigheter till de underliggande nivåerna. Detta gäller för samtliga behörighetsnivåer.  

Kumla kommuns fördelning av ansvar för de olika funktionerna i W3D3 utifrån behörighet  

Administratör (systemförvaltare)  

 Administrera användare och handläggare. Det innebär att lägga till och ta bort användare i  

W3D3 utifrån verksamheternas önskemål och utifrån tillgång till licenser.  

 Förvalta behörighetstyper. Det innebär att lägga till och ta bort behörigheter i W3D3 utifrån  

verksamheternas önskemål, Kumla kommuns organisering samt lagkrav.  

 Förvalta serier. Det innebär att lägga till och ta bort serier i W3D3 utifrån verksamheternas  

önskemål och Kumla kommuns organisering.  

 Förvalta kommunens övergripande inställningar i systemet.  

 Förvalta svarsmallar. Det innebär att lägga till och ta bort övergripande och generella svarsmallar i 

W3D3s olika serier utifrån verksamheternas önskemål och Kumla kommuns organisering.  

 Administrera CMS-noder10. Det innebär att skapa övergripande CMS-kataloger som kan  

användas i respektive serie för extern publicering.  

 Generera rapporter. Det innebär att ta fram loggar över användares sökningar för att göra  

stickprov över att sekretessen är intakt.  

 Skapa och förvalta formulär. Det innebära att lägga till och ta bort olika fält på ärendekort eller  

e-tjänsteskrivelse i W3D3s olika serier utifrån verksamheternas önskemål och Kumla kommuns  

organisering i samråd med övriga registratorer och kansliavdelningen, KLK.  

 Stå för huvudsakliga kontakten med IT-enheten. Det innebär att arbeta nära IT-enheten för  

att fortsätta utveckla W3D3 och tillse att rätt version är installerad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

10 CMS är ett sätt att publicera filer externt, dvs utanför W3D3, exempelvis på kumla.se  
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Huvudregistrator (registrator)  

Se även ansvarsuppgifter för Mötessekreterare. I det fall registrator också är sekreterare gäller även 

dennas ansvarsområden.  

 Förvalta avdelningar inom den egna serien. Det innebär att lägga till och ta bort olika avdelningar i 

W3D3s serier utifrån verksamheternas önskemål och Kumla kommuns organisering i samråd med 

övriga registratorer och kansliavdelningen, KLK.  

 Upprätta och förvalta diariebeteckningar inom den egna serien. Det innebär att upprätta  

diariebeteckningar i W3D3 utifrån den egna förvaltningens dokumenthanteringsplan samt att  

hålla den uppdaterad.  

 Förvalta handlingstyper inom den egna serien. Det innebär att lägga till och ta bort handlingstyper i 

W3D3s olika serier utifrån verksamheternas önskemål och Kumla kommuns organisering i samråd 

med övriga registratorer och kansliavdelningen, KLK.  

 Förvalta handlingsstatus inom den egna serien. Det innebär att lägga till och ta bort handlingsstatus i 

W3D3s olika serier utifrån verksamheternas önskemål och Kumla kommuns organisering i samråd 

med övriga registratorer och kansliavdelningen, KLK.  

 Förvalta handläggare. Det innebär att rapportera behov av att lägga till/ta bort handläggare för den 

egna serien till administratör. Det innebär också att flytta över ärenden från handläggare som slutar/

är frånvarande till annan handläggare, ge handläggare som har sådana behov en utökad registrators-

behörighet som standard samt att hantera handläggarbeskrivningar.  

 Upprätta och förvalta handläggargrupper inom den egna serien. Det innebär att upprätta  

handläggargrupper i W3D3 utifrån den egna förvaltningens behov samt att hålla dom uppdaterade.  

 Förvalta ärendetyper inom den egna serien. Det innebär att lägga till och ta bort ärendetyper i W3D3s 

olika serier utifrån verksamheternas önskemål och Kumla kommuns organisering i samråd med övriga 

registratorer och kansliavdelningen, KLK.  

 Förvalta ärendestatus inom den egna serien. Det innebär att lägga till och ta bort ärendestatus i 

W3D3s olika serier utifrån verksamheternas önskemål och Kumla kommuns organisering i samråd 

med övriga registratorer och kansliavdelningen, KLK.  

 Upprätta och förvalta metadata. Det innebär att skapa automatiserad text som används på ärenden 

och handlingar i W3D3 utifrån verksamheternas önskemål och Kumla kommuns organisering i samråd 

med registratorer, mötessekreterare och kansliavdelningen, KLK.  

 Förvalta obligatorium. Det innebär att hantera obligatorium för ärenden och handlingar i W3D3s olika 

serier utifrån verksamheternas önskemål och Kumla kommuns organisering i samråd med övriga  

registratorer och kansliavdelningen, KLK.  

 Förvalta delegationsordning för tjänstemannabeslut. Det innebär att skapa och förvalta delegations-

ordning i den egna serien för att kunna beslutsföra i ett visst ärende utan att ärendet varit på nämnd.  

 Förvalta e-postadresser. Det innebär att skapa och förvalta epostgrupper i den egna serien utifrån 

avsändare/mottagarlistan (adressboken) som underlag för kontaktgrupper.  

 Förvalta kontaktgrupper. Det innebär att skapa och förvalta epostgrupper för den egna serien som 

underlag för ”massutskick” utifrån verksamhetens behov.  



 Förvalta svarsmallar. Det innebär att lägga till och ta bort seriespecifika svarsmallar i W3D3s serier 

utifrån verksamheternas önskemål och Kumla kommuns organisering.  

 Registrera ärenden. Det innebär att diarieföra inkomna handlingar och initiera ärenden utifrån  

verksamhetens behov. Detta ska göras i enlighet med ärendehandbokens riktlinjer.  

 Förvalta adressboken. Det innebär att tillse att avsändare/mottagarregistret är ständigt uppdaterat 

och aktuellt och inte innehåller dubbletter eller saknar uppgifter som krävs för att lätt kunna kontakta 

personer. 

 Utbilda handläggare i den egna serien. Det innebär att i samarbete med mötessekreteraren tillse att 

handläggare inom den egna serien har tillräckliga kunskaper i systemet för att kunna fullgöra sina  

arbetsuppgifter på det sätt som kommunen bestämt.  

 

Kommunstyrelsens sekreterare 

Kommunstyrelsens sekreterare har utöver sedvanliga ansvarsområden för en mötessekreterare ett  

särskilt övergripande ansvar för samordning över serienivå. Kommunstyrelsens sekreterare fungerar som 

en länk mellan sekreterargruppen och administratören. Se även ansvarsuppgifter för Mötessekreterare.  

I det fall kommunstyrelsens sekreterare också är registrator gäller även dennas ansvarsområden. 

 Skapa och förvalta kampanjer. Det innebär att i samråd med administratör skapa och förvalta  

kampanjer i olika serier utifrån verksamhetens önskemål. Kampanj kan användas för ärenden  

med många handlingar eller för särskilt ärende.  

 Skapa och förvalta kategorier. Det innebär att skapa och förvalta ärendekategorier i olika serier  

utifrån verksamheternas önskemål och Kumla kommuns organisering i samråd med övriga  

registratorer och kansliavdelningen, KLK. Kategori används för att skapa ärendemallar för likartade 

ärendetyper 

 Utbilda superusers i Kumla kommun. Det innebär att i samarbete med administratören se till att  

huvudregistratorer och mötessekreterare har tillräckliga kunskaper i systemet för att kunna fullgöra 

sina arbetsuppgifter på det sätt som kommunen bestämt.  

 Utbilda handläggare i den egna serien. Det innebär att se till att handläggare inom den egna serien 

har tillräckliga kunskaper i systemet för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter på det sätt som  

kommunen bestämt.  

Mötessekreterare 

I det fall mötessekreteraren också är registrator gäller även dennas ansvarsområden. 

 Upprätta och förvalta beslutande organ. Det innebär att skapa nya nämnder i samband med ny  

mandatperiod eller organisationsförändringar i den egna serien. Det innebär också att förvalta  

nämndens möten i den meningen att tillse att det som visas för politikerna och tjänstemännen är  

korrekt. Sekreteraren administrerar möjligheten för tjänstemän att se möten med handlingar via  

Meetings/mötesportalen. Mötessekreteraren rapporterar eventuella fel till administratören.  

 Skapa och förvalta ledamöter. Det innebär att i den egna serien skapa nya ledamöter utifrån behov 

samt förvalta befintliga ledamöter. Sekreteraren ansvarar för att information om ledamöterna är  

korrekt gällande kontaktuppgifter, mandatperiod osv. Sekreteraren bistår också ledamöterna i att 

förnya användarnamn och lösenord i enlighet med upprättad standard. 



 Skapa och förvalta möten. Det innebär att skapa och förvalta möten som hör till den egna serien i 

samråd med andra mötessekreterare och kansliavdelningen, KLK. Möteskortets möjligheter ska i så 

stor utsträckning som möjligt användas.  

 Skapa och förvalta CMS-kataloger. Det innebär att skapa och förvalta befintliga CMS-kataloger i den 

egna serien i samråd med andra mötessekreterare och kansliavdelningen, KLK så att den information 

som visas för medborgaren är korrekt och uppdaterad.  

 Utbilda handläggare i den egna serien. Det innebär att tillse att handläggare inom den egna serien  

har tillräckliga kunskaper i systemet för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter på det sätt som  

kommunen bestämt.  

Utökad handläggare 

Utökad handläggare ger vissa registratorsbehörigheter i W3D3. En handläggare kan få en permanent 

utökad behörighet eller en som gäller för enskilda ärenden. Mötessekreterare och huvudregistrator  

avgör i samråd vilka handläggare som ska få permanent behörighet som utökad handläggare. Huruvida 

handläggare ska få utökade rättigheter för enskilda ärenden avgör registrator (huvudregistrator). 

Utöver de nedan specificerade ansvarområdena gäller att följa det som gäller för handläggare.  

 Initiera ärenden. Det innebär att registrera nya ärenden utifrån behov inom tilldelat  

ansvarsområde i samråd med registrator i den egna serien. 

 Förvalta ärenden. Det innebär att förvalta ärendekortet för de egna ärendena gällande  

rubriksättning, handläggare osv. samt tillse att ärendet stängs. 

Handläggare 

För fullständig beskrivning av ansvarsområden se beskrivning i Kumla kommuns ärendehandbok. 

 Förvalta de egna ärendena. Det innebär att administrera av handlingar och tilldelade ärenden  

såsom att föra på nya handlingar, 'driva ärendet', hantera bevakningsdatum, göra utskick etc.  

 Avsluta egna ärenden i det fall man har behörighet som utökad handläggare på ärendet.  

 Bidra till utvecklingen av W3D3. Det innebär att systematiskt ha en dialog med mötessekreterare  

och registrator om förbättringar och eventuella fel (utöver de som ska felanmälas till IT). Det innebär 

också att ha dialog om verksamhetens behov och önskemål om exempelvis svarsmallar, kampanjer, 

ärendetyper osv. Kort sagt att vara verksamhetens röst för att möjliggöra att W3D3 används utifrån 

sin fulla kapacitet.  



Inför ny mandatperiod eller organisationsförändringar 

Inför varje ny mandatperiod eller vid större organisationsförändringar behöver W3D3 ändras. Det kan 

handla om att skapa nya serier, beslutande organ eller nya ledamöter. Principen vid ny mandatperiod 

eller organisationsförändringar är densamma som i övrigt, det vill säga utgångspunkten för vem som gör 

vad i W3D3 är att varje medarbetare som har behörighet i W3D3 gör och ansvarar för de funktioner som 

dennes rättigheter tillåter. 

Organisationsförändringar kräver ofta att flera olika funktioner är inblandade. Verksamheten ansvarar 

för att bjuda in olika funktioner för att specificera krav samt för att tillse att W3D3 fungerar som det är 

tänkt i den nya organisationen. Verksamheten fungerar som kravställare gentemot systemförvaltare och 

IT-enheten. 

Inför ny mandatperiod är det främst mandatperioder och beslutande organ samt ledamöter som  

förändras. Mötessekreteraren ansvarar för att W3D3 är korrekt inför den nya mandatperiodens början.  

Det innebär att: 

 skapa mandatperioder för den egna seriens samtliga möten,  

 administrera nya ledamöter samt information om dessa,  

 administrera och arkivera avgående ledamöter med korrekt datum,  

 fastställa sorteringsordning för respektive ledamot/ersättare, 

 hantera tjänstepersoner kopplade till de olika beslutsorganen.  

 



Klarspråk - skrivregler och tips 11 

Det är många anställda inom kommunen som dagligen skriver texter i sitt arbete. Texterna kan vara i 

form av tjänsteskrivelser, yttranden och myndighetsbeslut. För att inte utestänga människor genom att 

använda ett onödigt krångligt språk fyllt med fackuttryck använder vi oss i Kumla kommun av klarspråk. 

Kommunikationen i Kumla kommun ska uppfattas som enkel, tydlig och lättförståelig, vilket är av stor 

betydelse för tillgänglighet, rättssäkerhet och demokrati.  Alla anställda har därför ett ansvar för att göra 

Kumla kommun språkligt tillgänglig. 

Det finns därför frågor som är viktiga att ställa sig då vi uttrycker oss i skrift, som till exempel;  

För vem skriver jag? Använder jag ord som läsaren förstår? Behöver begrepp och termer förklaras?  

Använder jag ett jämställt språk som synliggör och framställer kvinnor och män på ett nyanserat sätt? 

 

Textens yttre form 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Se Vägledning till klarspråk - så skriver vi i Kumla kommun, intranätet. 

12 Se Grafisk profil för Kumla kommun, intranätet.  

 BILAGA 2 



Beslutande kommungemensamma ärendetyper 

 

 

Ärendetyp Definition 

    

Avtal Samtliga avtal. Ex avtal till följd av upphandling.  

Avtal med andra myndigheter, organisationer eller personer. 

  

Budget Enlighet med ekonomiavdelningens riktlinjer för budget. Kan vara 

utomstående organisationers budget som kommer Kumla kom-

mun tillhanda inför ett beslut. 

  

Delegeringsordning Respektive nämnds delegeringsordning. 

Intern kontroll Plan och utförande av internkontroll i enlighet med  

ekonomiavdelningens riktlinjer för budget. 

  
Interpellation Enlighet med KF arbetsordning. 

Medborgarförslag Enlighet med KF arbetsordning. 

Motion Enlighet med KF arbetsordning. 

Organisation Alla beslut om respektive förvaltnings organisation oavsett  

verkställighet- eller nämndbeslut. Även resp. nämnds  

sammanträdestider eller övrig gemensam planering. 

  

Reglemente Av KF beslutade reglemente för respektive nämnd. 

Styrdokument Styrdokument enligt beslut om benämning och definition av olika 

styrdokument. 

Undersökning/utredning Samtliga undersökningar, utredningar, statistiksammanställningar. 

Inför verkställighetsbeslut eller nämndbeslut. 

Upphandling Hela upphandlingsprocessen för respektive upphandling. 

Årsredovisning Enlighet med ekonomiavdelningens riktlinjer för budget. 

 BILAGA 3 



Beslutande kommungemensamma handlingstyper 

 

 

 BILAGA 4 

Handlingstyp Definition Ärendetyp 

 Anmälan 

  

Anmälan internt eller extern från privatpersoner 

eller organisationer eller organ, utifrån laglig 

grund/ civilrättsligt/förmåner från kommunen. 

  

Undersökning/utredning 

Ansökan Alla former av ansökningar, bidragsansökningar, 

ansökningar om tillstånd och förmåner från  

kommunen, stiftelser och fonder. Interna och 

externa skrivelser. 

  

Undersökning/utredning 

Beslut Alla former av beslut, både internt och externt. 

Både mot enskilda och organisationer. Domar, 

föreläggande och även protokollsutdrag intern 

och externt sorteras under beslut. 

  

Undersökning/utredning 

Detaljplan 

  

Def. Enligt PBL. Detaljplan 

Kallelse Intern eller extern kallelse med i stort sett  

obligatorisk närvaro. 

  

  

Protokoll Def. Enligt beslutsprotokoll i KL samt beskrivning  

i ärendehandbok. 

  

  

Rapport/redovisning Interna och externa rapporter och redovisningar. 

Exempelvis beslutsunderlag till nämnd. Kan även 

innehålla uppföljningar och djupare information 

om ett sakområde. 

  

Undersökning/utredning 

Yttrande Alla former av utgående och inkommande yttran-

den i sakfrågor framställda av tjänstepersoner, 

beslutsorgan/nämnder. 

Undersökning/utredning 

Meddelande/
information/
inbjudningar/svar 

Intern och externa meddelande och information 

som inte är avgörande för beslut i ett specifikt 

ärende. 

Information 



Styrdokument 

 

 

 BILAGA 5 

Handlingstyp Definition Beslutsnivå Ärendetyp 

Vision 

  

ett dokument som visar kom-

munens långsiktiga mål inom 

ett visst område. Visionen 

talar om vart vi ska och be-

skriver ett framtida, önskvärt 

tillstånd. 

KF Styrdokument 

Program/plan uttrycker värdegrund och 

önskvärd utveckling av Kumla 

kommun. Ett program/plan 

anger de övergripande  

prioriteringar som ska göras 

inom en viss verksamhet, till 

exempel miljöfrågor eller  

bostadsbyggande. 

Uttrycker den politiska viljan 

för hur verksamheten ska 

utvecklas de närmaste åren 

för att uppnå politiskt  

uppsatta nationella och  

lokala mål. 

Ett program/plan ska kunna 

ha en giltighetstid för ett  

antal år framåt. Eventuella 

mål som anges ska vara  

övergripande och  

konkretiseras i en handlings-

plan där målen bryts ned i 

mätbara och tidsbestämda 

mål. Styrelse eller nämnd 

fattar sedan beslut om  

handlingsplanen. 

Exempel: miljöprogram/

skolplan. 

KF Styrdokument 

Policy anger ett värdebaserat  

förhållningssätt för arbetet i 

Kumla kommun.  

Exempel: jämställdhetspolicy. 

  

KS Styrdokument 



Styrdokument, forts. 

 

 

 BILAGA 5 

Handlingstyp Definition Beslutsnivå Ärendetyp 

Handlingsplan 

  

anger konkreta åtgärder för 

att nå den politiska viljeinrikt-

ningen, här anges också den 

strategi som ska prägla sättet 

att uppnå målet. 

KS 

Även nämnd kan besluta 

om en handlingsplan om 

ansvarsområdet är  

reglerat i nämndens  

reglemente. 

Styrdokument 

Regler bestämmelser inom ett visst 

område. Anger absoluta  

normer för vårt agerande. 

Reglerna är tydliga och ska 

inte innehålla formuleringar 

som låter någon enskild göra 

egna tolkningar. 

Exempel: regler för politiska 

lärlingar. 

  

KS 

Även nämnd kan besluta 

om en handlingsplan om 

ansvarsområdet är  

reglerat i nämndens  

reglemente. 

Styrdokument 

Riktlinjer avser frågor som rör  

verkställighet. Riktlinjerna är 

en slags handbok som ska 

ange ramarna för vårt  

handlingsutrymme i en viss 

fråga. Ska säkerställa ett  

riktigt agerande och en god 

kvalitet vid handläggning och 

utförande. 

Exempel: riktlinjer för  

serveringstillstånd i Kumla 

kommun. 

KS 

Även nämnd kan besluta 

om en handlingsplan om 

ansvarsområdet är  

reglerat i nämndens  

reglemente. 

Styrdokument 
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