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Beskrivning
Författare: Ewa Larsson.
I handboken "Måste jag diarieföra det här" beskrivs lagens bestämmelser. Du får också många
praktiska råd om hur rutiner och arbetssätt kan anpassas till både lagens krav och
myndighetens egna behov.
Varje dag kommer handlingar och ärenden in till en myndighet. Men vilka av dem måste
registreras i diariet? Vad finns det för regler, och hur går diarieföringen till?
Rutinerna skiftar mellan myndigheterna, men lagens krav på registrering av allmänna
handlingar är samma för alla.
I denna handbok beskrivs lagens bestämmelser och här finns också många praktiska råd om
hur rutiner och arbetssätt kan anpassas till både lagens krav och myndighetens egna behov.
Denna andra upplaga av handboken har omarbetats utifrån nya författningsändringar och med
hänsyn till den ständigt pågående tekniska utvecklingen. Boken är i första hand inriktad på
statlig och kommunal verksamhet, men råden kan tillämpas även på andra områden.
Var och en som i sitt arbete hanterar in- och utgående information kan ha nytta av handboken.
Den är skriven för att kunna läsas i sin helhet eller användas i kurser, men den kan också
fungera som uppslagsbok.

Ewa Larsson har arbetat som arkivarie inom både stat och kommun och har stor erfarenhet av
ärenderegistreringsfrågor.

Annan Information
30 jan 2014 . De ska diarieföras eller skrivas ut och sättas in i en pärm. – Det spelar ingen roll
om ett meddelande kommer som e-post, sms, på papper eller stentavlor, om det skickas till
arbetsplatsen eller hemmet, det är samma princip som gäller, säger han. En allmän handling
måste ha med skolans verksamhet eller.
Här kan man söka bland nämndens handlingar och ärenden som registrerats i vårt
ärendehanteringssystem Platina. . som ska diarieföras. När du skickar iväg en handling är det
kopian som ska diarieföras. ”Allmänna handlingar ska registreras så snart de kommit in till
eller upprättats . sekretess måste registreras i diariet.
5 jun 2013 . Den här riktlinjen beskriver de interna regler för hur e-post ska hanteras på ett
tydligt, enhetligt och effektivt sätt . egenskap av myndigheten GIH och måste därför tänka på
vad vi skriver och till vem. Kom ihåg att det .. är allmän handling betyder dock inte att all epost måste diarieföras. Exempel på e-post.
Buy Måste jag diarieföra det här ? by Ewa Larsson, Filip Rensfelt (ISBN: 9789173452984)
from Amazon's Book Store. Everyday low prices and free delivery on eligible orders.
Dokumentinfos kurs Diarieföra i praktiken ger dig förbättrade rutiner i arbetet med
diarieföring. Du lär dig diarieföra . Diarieföra i praktiken är en grundkurs som vänder sig till
alla som arbetar i en verksamhet där allmänna handlingar ska diarieföras. Inga förkunskaper .
Vilka handlingar måste registreras. Vilka handlingar.
Men för att vi ska få pröva sekretess före utlämnandet måste handlingen vara diarieförd –
annars måste den alltid lämnas ut om någon begär det. Det måste finnas stöd i
sekretesslagstiftningen för att vi ska få sekretessbelägga en handling eller en uppgift i en
handling. Mer om sekretess kan du läsa här. Har du frågor är du.
Larsson, Ewa, Måste jag diarieföra det här? En handbok om regler och rutiner för
ärenderegistrering. Stockholm: Kommentus, 2001. Kommentar: Boken ger grundläggande
information om diarieföring. Högberg, Louise, Arkivera. Handbok för föreningslivet.
Stockholm: Bilda förlag, 2004. Kommentar: Boken riktar sig till.
28 apr 2017 . Begreppet fribrev existerar dock inte i svensk rätt. Men lägre hyra kan en
hyresgäst få av olika skäl, säger Dennis Töllborg. – Men det är en offentlig handling och måste
diarieföras. Det är rent ut sagt korkat att inte göra det. Det finns varianter av korruption av det
här slaget. En kan vara att erbjuda människor.

Måste jag diarieföra det här? Det har kommit ut en ny utgåva av Ewa Larssons bok måste jag
diarieföra det här? Vi kan rekommendera alla inom offentlig förvaltning att läsa denna. Den
kan beställas på adlibris.
15 mar 2011 . postlista.) Undantagen finns under ”Handlingar som inte behöver diarieföras”. .
sekretess behöver inte diarieföras under förutsättning av den är ordnad så att det går enkelt att
se om en handling . Har du inte möjlighet att dagligen öppna inkommen e-post, till exempel på
grund av semester, måste du se.
Larsson, Ewa, Måste jag diarieföra det här?: en handbok om regler och rutiner för
ärenderegistrering, (Stockholm 2012). Linder, Nina, ”Etik och juridik i enskilda arkiv”, Arkiv,
samhälle och forskning, 2007:1, s. 63–67. Tillgänglig på internet.*. Lundkvist, Sven, "Riksens
arkiv och makten: en studie i riksarkivets utveckling före.
godkännande, diarieföra och skicka en rapport till regeringen. Handläggare. Du får i egenskap
. du i fältet Titel på dokumentet. Du kan här använda funktionen att kopiera ärendetiteln till
dokumenttitel och sedan redigera för att t.e.x lägga till att det handlar om en återrapportering.
Se bild 3. Du måste sedan ange mottagare.
tydligt tillhör ett ärende? Om ni diarieför handlingar utan tidigare ärendeanknytning läggs det
in något års- eller samlingsärende?” ”Här skulle jag lägga dem i en pärm och sätta nummer på
dem,. 1,2,4 osv och skriva . Det enda som ovillkorligen måste diarieföras är handlingar som
omfattas av sekretess. • Men de allmänna.
Generellt gäller att det som kan föranleda beslut, yttrande eller åtgärd ska diarieföras.
Observera att sekretessbelagda handlingar alltid måste diarieföras. Allmänna handlingar som
är offentliga får undantas från registrering/diarieföring om de förvaras i dokumenterad
ordning, enligt anvisningar i dokumenthanteringsplanen.
5 dec 2017 . Utrikesdepartementet har låtit bli att diarieföra och registrera en stor mängd
handlingar som berör Sveriges kampanj för att komma med i FN:s säkerhetsråd. Kampanjen
lyckades men trots det dröjde det över ett år, tills Dagens Nyheter efterfrågade handlingarna,
innan de registrerades. Det handlar enligt.
Nedan följer ett exempel på hur ett diarium på papper kan se ut: Ett bra boktips är Ewa
Larssons "Måste jag diarieföra det här? En handbok om regler och rutiner för
ärenderegistrering". I Handläggarens lathund vid registering ges också tips hur du ska göra en
bedömning över vad som ska diarieföras. Exempel på diarium.
12 okt 2015 . Offentlighetsprincipen som vi har i Sverige är unik. I vårt land är medborgarnas
möjlighet till insyn i den offentliga verksamheten större än i andra länder. Även din egen
korrespondens (brev, fax, e-post…
19 okt 2009 . vårt uppdrag på ett professionellt sätt. I elevakten ska ett antal olika handlingar
läggas in som samtliga ska diarieföras. . diarieföras som en tjänsteanteckning och läggas till
elevakten. Även beslut gällande programbyte . Här måste vi nämna alla inblandade vid namn i
de tjänsteanteckningar som gäller.
23 jan 2014 . behövs, men att man i organisationen måste skapa goda förutsättningar som
sporrar en framgångsrik .. För den här typen av projekt ansvarar en eller flera
förvaltningar/organ inom kommunens ... Sekretesshandlingar måste alltid diarieföras i de fall
kommunen har yttersta ansvaret för projektet.
För att se den senaste informationen, klicka här. Meny. Sök. Vägledning (2016) ·
Förkortningar · Bokföring och redovisning · Sambandet mellan redovisning och beskattning ·
Redovisning och inkomstbeskattning · Redovisning och mervärdesskatt · Vad är redovisning?
Redovisningens syfte och uppgifter · Bokföringslagen.
19 jul 2016 . 1 Vad är ett diarium? Ett diarium är ett register som visar vilka allmänna
handlingar som finns hos en myndighet. En allmän handling är en inkommen eller upprättad

handling som är förvarad hos myndigheten. Upprättad innebär att handlingen ska vara
expedierad. (skickad till någon utanför den egna.
2 apr 2013 . I Kristinehamn är det ovanligt med den här typen av förfrågningar, och därför kan
det saknas rutiner, säger kommunalrådet Bjarne Olsson. – Vi får titta på det framöver. Hur
man gör när man vill printa ut och diarieföra sms, säger han. Även i Karlstads kommun
kommer det få tjänste-sms, och stadsjuristen.
12 okt 2015 . Diarieföringen innebär att dokumenten i ett ärende hålls ihop och tilldelas ett
gemensamt löpnummer. . Sekretessbelagda handlingar måste diarieföras, annars kan man inte
sekretessbelägga uppgifter i . Den här menyn är det första du ser när du loggat in i W3D3.
Sidans innehåll kan naturligtvis variera.
16 nov 2009 . Sekretesshandlingar måste diarieföras, men för offentliga . Om du väljer att inte
diarieföra samtliga handlingar i ärendeakten ska det framgå i diariet på ärendekortet var
resterande . rensning här och då skrivs de handlingar som ska bevaras ut och bifogas
projektpärmarna. Pärmarna lämnas sedan till.
29 okt 2015 . I den här handboken finns anvisningar om hur Malmö högskola ska hantera och
registrera allmänna . registrera (diarieföra) de allmänna handlingar som är offentliga, dvs. de
handlingar som allmänheten får ta del av, . Sekretessbelagda handlingar måste dock alltid
registreras (diarieföras). En handling.
31 okt 2016 . Ta gärna kontakt med systemförvaltaren för Platina (per.akerlund@nacka.se) om
du har synpunkter på denna lathund! Diarieföring. Registratorsvyn. Här visa alla de handlingar
som importerats till Platina via skanning eller från funktionsbrevlådor. Om en handläggare har
försökt diarieföra en handling i ett.
29 jan 2014 . Guldhamstern Börje blev rikskändis på bara en förmiddag när hans "ägare" ville
diarieföra honom. Nu väljer journaliststudenten Dan Eliasson, 21, att träda.
Ni måste alltså avgöra utifrån innehållet i kommentaren om kommentaren ska tas omhand på
något sätt (t.ex. diarieföras eller tillföras ett ärende i ett annat verksamhetssystem etc). Det är
innehållet som styr. Fråga: Om en person skriver ett inlägg eller kommentar på en annan
persons eller organisations webbsida (som.
4 jun 2013 . Den här bevarande- och gallringsplanen för Umeå universitetets . Gallring eller
rensning av handlingar i våra arkiv måste därför ske så att dessa tre . inte gallras eller rensas.
Handlingar: Åtgärd: Anmärkning: Anslagsansökningar. Bevaras. Diarieförs. Beslut om
beviljade medel och kontrakt. Bevaras.
LIBRIS titelinformation: Måste jag diarieföra det här? : [en handbok om regler och rutiner för
ärenderegistrering] / Ewa Larsson ; [illustrationer: Ulf Swerin]
Tryckfrihetsförordningen är en av Sveriges grundlagar. Den ger dig bland annat en unik insyn
i Sveriges offentliga verksamhet, vilket kallas för offentlighetsprincipen. Här kan du läsa mer
om vilka rättigheter du har som Nackabo. Hjälp oss bli bättre Felanmälan och synpunkter.
Beskrivning. Författare: Ewa Larsson. I handboken "Måste jag diarieföra det här" beskrivs
lagens bestämmelser. Du får också många praktiska råd om hur rutiner och arbetssätt kan
anpassas till både lagens krav och myndighetens egna behov.Varje dag kommer handlingar
och ärenden in till en myndighet. Men vilka av.
diarieföring, i andra måste det finnas ett större samarbete mellan registrator och handläggare.
På den här kursen lyfts diariet fram som det stöd det kan vara för handläggaren – och
verksamheten – om det används på rätt sätt. Innehåll: Varför diarieföring.
Offentlighetsprincipen. Posthantering. Vad ska diarieföras. Nyttan med.
I handboken "Måste jag diarieföra det här" beskrivs lagens bestämmelser. Du får också många
praktiska råd om hur rutiner och arbetssätt kan anpassas till både lagens krav och
myndighetens egna behov.

18 feb 2016 . En myndighet måste hålla sina handlingar i sådan ordning att den som söker
information kan överblicka beståndet och därmed ges möjlighet att finna en . Här behövs de
arkivbeskrivningar och arkivförteckningar som är obligatoriska enligt 6 § arkivlagen samt den
beskrivning av myndighetens allmänna.
Här ges en översikt över vad som gäller för allmänna och offentliga handlingar . utkast eller
minnesanteckning, måste utgå från de kriterier som finns i tryckfri- .. diarieförs. Därutöver ska
diarieföring ske av allmänna ärenden som är av vikt och där det finns behov av att kunna
återsöka och bevara för framtiden. Registrator.
Här kommer du tillbaka till Offentlighetsjourens startsida. Fortsätter du så hittar du svar på de
. Måste handlingar diarieföras? Vem beslutar om . Om en myndighet nekar att lämna ut en
allmän handling måste den kunna hänvisa till en lagparagraf som ger rätt att göra undantag på
grund av sekretess. (se vidare nedan). 2.
Den här rätten ingår i tryckfrihetsförordningen som är en av våra grundlagar.
Offentlighetsprincipen gäller . flesta fall rätt att vara anonym. I vissa fall, när det gäller
sekretessbelagda handlingar, så måste du dock legitimera dig. Vi måste helt enkelt kunna
avgöra om utlämningen av handlingarna kan orsaka men eller skada.
Måste jag diarieföra det här? en handbok om regler och rutiner för ärenderegistrering. av Ewa
Larsson, 1959- (Bok) 2012, Svenska, För vuxna. Ämne: Diarieföringssystem, Arkivering,.
Fråga: Är handlingen inkommen hit eller upprättad här? Fråga: Förvaras den här? Om svaret .
4 Förvaltningen måste tillhandhålla de tekniska hjälpmedel som krävs för att allmänheten ska
kunna läsa handlingen. . Huvudregeln är att alla inkommande och upprättade handlingar ska
diarieföras den dag den inkommer. 3.2.
enskild rutin måste fungera för att den kommunala nämndadministrationen som helhet ska bli
effektiv. Handboken fungerar . hanteras och bereds. Här beskrivs också hur dokument ska
utformas, användas och lagras samtidigt . Vad ska man diarieföra och måste man alltid öppna
sin post? Kapitel två innehåller praktisk.
I den här broschyren redogör vi kortfattat för rätten att ta del av all- männa handlingar ...
någon bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen, måste myndig- heten dock i .. dock inte
diarieföras: – handlingar som uppenbarligen har liten betydelse för myndighetens verksamhet
(t.ex. pressklipp, cirkulär och reklamtryck),.
11 okt 2008 . Blir dessa anteckningar att räkna som journalanteckningar och att de därmed
måste hanteras på annat sätt? 2. Vem/vilka har . Hur mycket ska man lägga in här?
Mail,anmälningar . En orosanmälan till socialtjänsten ska som allmän handling diarieföras i
skolans arkiv utan att namnet på eleven framgår.
Här menar man att myndigheten inte ska behöva skapa något speciellt dataprogram för att du
ska kunna få ut en sammanställning av data. Ett exempel på det som enligt en dom i . Ett epostbrev räknas också som handling och skall också diarieföras eller på annat sätt hållas
tillgängligt på myndigheten. Det behövs inte att.
Wikipedia beskriver sociala medier så här: ”Sociala medier betecknar aktiviteter som . andra
sociala medier används måste användarvillkoren för dessa följas. . diarieföras. Exempel på
material som ska diarieföras är: ○ Material som tillför ett pågående ärende information. ○
Material som kan ligga till grund för ett nytt.
30 sep 2015 . Polisen och skolan måste anmäla om det finns misstanke om att barn far illa. .
Andra handlingar med sekretessuppgifter måste dock registreras (diarieföras). . Eftersom
information ofta hanteras delvis digitalt och delvis papper så omfattar den här tjänsten både earkiv och traditionella arkiv. Kontakta oss.
1 maj 2016 . hur den politiska organisationen ser ut, vad en allmän handling är, varför vi
måste diarieföra. I kapitel 3 till 7 ges mer . går e-post, sms, video-fil, word-dokument,

powerpoint-pre- sentationer eller information på webbsida, USB-minne samt hårddisk med
mera. Här ingår också all den information som kan.
Jag behöver flera utskrifter på den här pläderingen ochsedan har vi hela denhärutredningen
som kom i morse. Jag vet inte vart den kommer leda, men vi måste ju ändå diarieföra rubbet.
Anneliehar nog gjort en hel del av det redan, menjagskulle viljaatt du för säkerhets skull går
igenom allt från början och lägger indet igen.
Offentlighetsprincipen är en viktig grund för dokumenthanteringen inom. Mariestads
kommun. Med stöd av offentlighetsprincipen har allmänheten rätt att få ta del av allmänna
handlingar. Det är en rättighet som motiverar väl fungerade administrativa rutiner som
ärenderegistrering, protokollföring, arkivering med mera.
1 sep 2017 . Än har han inte fått något expertutlåtande, vilket han efterlyste i HP för ett tag
sedan. – Jag vill att dessa bedöms som kultplatser. Varför får jag inga svar från
myndigheterna? undrar Inge Kamstedt. Han hävdar att ärendet inte har handlagts ordentligt. –
De måste diarieföra ärendet. Det här har tagit för lång.
11 feb 2014 . det är en allmän fråga eller del av ett ärende har Skatteverket som myndighet
skyldigheten att diarieföra inkomna skriftliga handlingar. Jag bifogar en kopia på det här
mejlet till min kommande JO-anmälan då ni har åsidosatt er skyldighet. BESLUT. Riksdagens
ombudsmän. Box 16327. 103 26 Stockholm.
2 apr 2015 . I Platina kan du välja att registrera handlingen först och sedan diarieföra den på
ett ärende som redan finns eller skapa . ska sekretessläggas måste registrator kryssa i sekretess
på både handlingskortet och på . Information, här ser du en översikt över vilka diarieförda
handlingar som finns på ärendet. Ett.
9 feb 2013 . Ursäkten håller inte. Frågan är varför hon inte sett brevet och vem som borde ha
diariefört det i första skedet. Om både pappersbrevet och mejlet gick direkt till kommunalrådet
så borde det väl rimligtvis vara kommunalrådet som vidarebefordrar brevet för diarieföring.
Det här måste man gå till botten med.
13 jun 2014 . I den här rutinen kan du läsa om sociala medier och hur du kan använda dem i
ditt arbete om det finns . Registrator är ansvarig för att diarieföra de inlägg och kommentarer
som vidarebefordras till dem. .. Detta innebär att det tydligt måste framgå på kommunens
sociala medier- konton att allt som skrivs.
Här är en figur som reder ut begreppen lite: offentlig allmän handling hemlig. Handling . alltså
lämnas ut omgående och åtgärden måste prioriteras. En förutsättning för att vi ska kunna
lämna ut en . På fastighetskontoret skannar vi även in alla diarieförda handlingar för att
underlätta återsökningen och tillgängligheten.
Hylla. Aca. Personnamn. Larsson, Ewa,. Titel och upphov. Måste jag diarieföra det här? : en
handbok om regler och rutiner för ärenderegistrering / Ewa Larsson. Utgivning, distribution
etc. Stockholm : Kommentus, 2001. SAB klassifikationskod. Ac-c · Qbgd. Annan
klassifikationskod. Ac-c; Qbgd. Fysisk beskrivning. 115 s : ill.
Måste jag diarieföra det här ? Storpocket. av Ewa Larsson. Storpocket, Svenska, 2015-09-02,
ISBN 9789173452984. I handboken "Måste jag diarieföra det här" beskrivs lagens
bestämmelser. Du får också många praktiska råd om hur rutiner och arbetssätt kan anpassas
till både lagens krav och myndighetens egna behov.
Hanteringen av personuppgifter får inte kränka enskildas personliga integritet och
myndigheterna måste därför se till att följa reglerna i personuppgiftslagen (PuL), särskild
registerlagstiftning och offentlighets- och sekretesslagstiftningen. På den här sidan får du råd
och vägledning för behandlingen av personuppgifter i.
29 sep 2017 . En annan anledning till att diarieföring inte sker skyndsamt kan vara att den
första bedömningen är att det inte behöver diarieföras men att man i ett senare skede inser att

detta måste göras. Enligt uppgift pågår arbete för att ensa och omfördela arbetsuppgifterna
mellan RA och polisregionerna. Bedömning.
I praktiken innebär det att de allmänna handlingar som kommer in via sociala medier inte
behöver diarieföras eller registreras (såvida det inte är ett enskilt ärende, läs mer här.) Däremot
är . Malmö stads lista finns här: www.malmo.se/socialamedier. Tar du däremot bort något från
det sociala mediet så måste detta sparas.
I handboken "Måste jag diarieföra det här" beskrivs lagens bestämmelser. Du får också många
praktiska råd om hur rutiner och arbetssätt kan anpassas till både lagens krav och …
storpocket. Skickas inom 2‑5 vardagar. 288 kr. Visa alla format.
I sekretesslagen finns regler om när en handling kan sekretessbeläggas och om att allmänna
handlingar utan dröjsmål ska registreras (diarieföras). Regler om . För att vara sekretessbelagd
måste stöd finnas i sekretesslagen. Allmänna .. Här avses t ex inlämningskvitton och
kvittensböcker för avgående post. Loggar för.
28 sep 2006 . KS-844/2006 004. Körkort. Alla registratorer och nämndsekreterare måste ta ett
körkort som belägger fullgoda . registrera/diarieföra dessa handlingar/ärenden i DiWA.
Huvudregeln är att handlingar . Med expediering menas här när handlingar skickas till enskild
eller till annan myndighet, till exempel till.
21 nov 2012 . Det finns ett lagligt utrymme för att sortera bort reklam eller innehållslös
information, typ spam, men en skrivelse med substans måste registreras i . Hur du får din
hjärna i topptrim och mer gjort på mindre tid! Läs mer här. Precis som när handlingar inte
registreras, kan man misstänka mörkläggning, att.
7 feb 2017 . Det är en grupp snart 100.000 medlemmar, varav 98% är vettiga, sansade
människor och 2% lågpannade rasister som tvångsmässigt måste kräkas ur sig överallt.
Expressen skriver om gruppen, och sätter först rubriken att Springare bara har stöd av rasister.
”Rasiststödet till polisen efter Facebookinlägget”.
Och hur ska jag diarieföra det här ärendet, hade du tänkt dig? Astrid Egnell såg i själva . Helst
skulle jag vilja att du inte diarieförde det alls, utan att vi kunde göra upp det här bara du och
jag. Jag är beredd att betala för . lite vänligare röst nu. De måste skickas till SKL och sedan tar
det flera veckor innan vi får provsvaren.
Vad måste sparas och hur länge? Vad gäller . Det finns även bestämmelser i skollagen och i
läroplanerna som styr vilka handlingar som måste diarieföras och sparas. Det innebär .. Juridik
Den här gången gräver Lärarförbundets jurist Kirsi Piispanen i regelverken kring olika
störningsmoment i klassrummen. 28 januari.
28 apr 2017 . JO riktade för mindre än ett och ett halvt år sedan skarp kritik mot kommunen
för brister i diarieföringen. Funcke konstaterar att de ansvariga måste vara medvetna om
innebörden i JO:s kritik som kom i december 2015. Då anklagade JO kommunstyrelsen för att
sakna grundläggande kunskaper om och.
12 feb 2016 . Kommunen måste förvara och arkivera sina allmänna handlingar. De ska hållas
ordnade, så att man lätt kan hitta det man söker. Allmänna handlingar som ska diarieföras
registreras i diarier som är offentliga och som man kan begära utdrag ur. I kommunarkivet
förvaras . Klicka här för att komma dit >>.
28 mar 2017 . Varför ska jag diarieföra? Vad måste jag diarieföra? Vilka uppgifter ska ingå i
ett diarium? Dessa är exempel på vanligt förekommande frågor om diarieföring. Svaren på
dessa och fler vanligt förekommande frågor om diarieföring får du här nedan.
Måste jag diarieföra det här? En handbok om regler och rutiner för ärenderegistrering av Ewa
Larsson.
Dessutom måste handlingen vara antingen inkommen till myndigheten eller upprättad där. De
handlingar som inte är allmänna är till exempel . De handlingar som skall behandlas på kansli

och informationskontoret diarieförs i kommunens huvuddiarium. Där registreras bl.a. alla
handlingar som skall behandlas i.
22 apr 2012 . Alla övriga kommunala organ måste dock följa förvaltningslagens regler när de
beslutar om tillgång till allmänna handlingar). Med vänlig hälsning.
Tryckfrihetsförordningen(1949:105)finns på här. Förvaltningslagen(1986:223)finns på här.
Offentlighets- och sekretesslagen(2009:400)finns på här
1 jul 2009 . I den här handboken finns anvisningar om hur Uppsala kommun ska hantera och
registrera allmänna handlingar. . Den som skriver handlingar måste skriva så att även de som
inte är insatta i kommunens verksamhet . hemadresser. Dessa är ändå skyldiga att se till att
brevet diarieförs hos kommunen.
Även här måste man akta sig för att göra alltför subjektiva bedömningar. Man måste utgå från
vad som sägs i tryckfrihetsförordningen. Det heter där att ”brev eller .. skall fungera; nämligen
postrutinen och ordningen för diarieföringen. Posthantering och registrering. Allmänna
handlingar, både inkommande och upprättade,.
12 dec 2010 . Precis så. Mötet är digitalt och sker tex på Facebook. Anteckningarna, det som
händer på Facebook, är arbetsmaterial. Först när något leder till behov av att diarieföras och
lyftas vidare in i myndighetshanteringen görs det till en allmän handling. Hur snyggt som helst.
Diskutera nedan, please. Hade det inte.
30 jan 2015 . Här följer information om hante- ringen av . ditt kommunala uppdrag att göra
måste besvaras. Om du inte är rätt . för inte diarieföras. Offentlighet eller sekretess? Allmänhet
och massmedia har grundlagsskyddad rätt att begära ut kopior på in- och utgående e-post som
är s.k. offentlig handling. Det gäller i.
1 § tredje stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Detta innebär att inlägg och
svar som huvudregel inte behöver diarieföras. Vidare gäller lagen om ansvar för elektroniska
anslagstavlor och den lagen innebär att kommunen måste ha uppsikt över allt som publiceras,
alltså både det egna materialet, material.
Den centrala registratorsfunktionen diarieför inkommande och upprättade handlingar vid
universitetsförvaltningen. . Så här fungerar integrationen: . För att Karolinska Institutet ska
kunna uppfylla handlingsoffentligheten, d.v.s. kunna ge allmänheten möjlighet att ta del av
våra allmänna handlingar måste vi hålla ordning.
Sverige har också framgångsrikt drivit frågan i EU, som nu blir öppnare för insyn än tidigare.
Den här texten beskriver vilka rättigheter du har som kommuninvånare. . fråga, till tjänstemän
eller förtroendevalda politiker på deras hemadresser. De är ändå skyldiga att se till att ditt brev
diarieförs hos kommunens registrator.
Pontussäger åthenneatt diarieföra det och gedet tillBengt. Hon uppreparatt . När hon en stund
senare återkommerfrånpentryt sägerhonatt hon håller med honom, du kan behöva en vecka
borta från den här cirkusen. Och inget händer nu. Och sen . Du måste fråga digom det var det
härdu tänkt dig. Du måste nog fråga dig.
1 jun 2013 . Man har gjort så här så länge jag har varit här och jag har varit här i 46 år. Enligt
lagen behöver inte alla handlingar registreras, men de måste hållas väl ordnade och det ska
vara enkelt att se om de har kommit in till en myndighet. Men så fort en handling beläggs med
sekretess måste den diarieföras.
E-postmeddelanden som skickas från en förvaltning till en annan är allmän handling och
måste därför öppnas på samma . Om du är osäker på om ett e-postmeddelande ska diarieföras
eller inte – kontakta närmaste registrator eller din chef. . Här gäller samma regler för e-post
som för vanliga pappersförsändelser som rör.
Även om allmänheten inte får ta del av innehållet i alla handlingar måste man ändå redovisa att
handlingar finns. Uteslut sekretessbelagda uppgifter i punkterna 3 . i

nämnden/styrelsen/bolaget ska diarieföras. Därutöver ska man diarieföra ärenden av vikt som
man har behov av att kunna återsöka och bevara för framtiden.
Det här behöver registratorer bli bättre på (ur en journalistisk synvinkel). • Aktuella domar och
JO-beslut angående utlämnande av allmänna handlingar. Per Hagström, Jurist och journalist,
driver sajten allmänhandling.se. Måste jag diarieföra det här? • Nya digitala miljöer för
hantering, registrering och arkivering av.
För diarieföringen inom högskolan gäller en diarieplan, fastställd av Rektor för. Högskolan i
Halmstad 2003-09-11, samt . skall fungera måste myndigheterna tillhandahålla någon typ av
register över sina handlingar. Ett diarium är ett effektivt redskap för att bringa . avsnitt fyra här
nedan). 1.2.4 Begreppet ”inkommen”.
. äldreboende, LSS-boende) blir en allmän handling, som kan läsas av andra. Man kan inte
kringgå offentlighetsprincipen genom att skicka ett brev, i ett ärende som rör en kommunal
fråga, till tjänstemän eller förtroendevalda politiker på deras hemadresser. De är ändå skyldiga
att se till att brevet diarieförs hos kommunen.
23 jan 2017 . Nu kräver kommunstyrelsens ordförande Patrik Hansson (S) svar på varför det
tog sådan tid att diarieföra rapporterna. – Man måste reda ut det här, varför blev det så som det
blev. Och inte minst reda ut så att diareföringen fungerar framledes, säger Patrik Hansson (S),
kommunstyrelsens ordförande.
1 jul 2016 . I diariet W3D3 registrerar vi allmänna handlingar enligt Offentlighets- och
sekretesslag (2009:400), Riksarkivets föreskrifter och verksamhetens interna behov. Det finns
flera fördelar med att diarieföra allmänna handlingar. Vi vill att våra handlingar ska vara
tillgängliga och vi måste kunna hitta våra.
Måste jag diarieföra det här? (Board book, 2013). Ewa Larsson, Board book, Svenska, Humor
& Presentböcker, 2013-01Fler egenskaper · Billigast: 260 kr. Internationella butiker. Pris
inklusive frakt. Campusbokhandeln · Ej i lager.
Alltså får myndigheten inte ställa krav på att personen i fråga uppger sitt namn för att läsa
diariet. HR-chefen säger att hon ”kommer från den privata sidan” och det tror jag är nyckeln
till att förstå Härjedalens kommuns haveri i den här frågan. Anställer man en person från det
privata för att chefa över offentliganställda måste.
7 maj 1986 . Det faktum att endast bestämmelser i lag eller förordning kan få företräde framför
FL, innebär att antingen riksdag eller regering måste ha beslutat om den .. Notera här gärna
skillnaden mellan ett ombud och ett biträde; ett ombud har fullmakt att uppträda i
huvudmannens ställe (dvs. istället för den person.
VARFÖR REGISTRERA OCH DIARIEFÖRA? .. läsaren förstår innehållet. Det här är den
första versionen av vår kommungemensamma ärendehandbok som du håller i din hand eller
ser på din skärm. Tanken är .. Medborgaren måste precisera sig tillräckligt för att en
myndighet som håller ordning på sina handlingar ska.
22 okt 2003 . Om någon vill se en allmän handling måste den tjänsteman som för tillfället har
hand om handlingen fatta ett beslut: ja eller nej. . Om det står ”Solen skiner, önskar du vore
här” är det inte allmän handling, för det har inget med Riksrevisionsverkets verksamhet att
göra. . Man behöver inte diarieföra det.
Riksdagsförvaltningen ska skapa bästa möjliga förutsättningar för riksdagens och
ledamöternas arbete genom att: svara för väl fungerande stöd till arbetet.
14 jan 2009 . Här presenteras de regler som gäller för användandet av e-post för anställda och
politiker med uppdrag i . styras som är ställd till myndigheten och som är allmänna handlingar
som ska registreras eller diarieföras. .. Allmänna handlingar med sekretessuppgifter måste
registreras (SekrL 15 kap 1-2 §§).
Allmänna handlingar kallas de handlingar som dels förvaras hos kommunen och är inkomna

eller upprättade här. Hit hör inkommande post av alla slag. Det spelar ingen roll om det är
mail, Facebook- inlägg, meddelande på röstbrevlåda, en fil i ett verksamhetssystem eller vanlig
papperspost, allt är handlingar i lagens.
Hylla. 125:13:180. Personnamn. Larsson, Ewa,. Titel och upphov. Måste jag diarieföra det här?
: en handbok om regler och rutiner för ärenderegistrering / [Ewa Larsson]. Utgivning,
distribution etc. Stockholm : SKL Kommentus media, 2012. DDC klassifikationskod (Dewey
Decimal Classification). 352.38709485.
29 dec 2016 . Om du inte godkänner eller vill ha mer information kan du läsa mer här: Om
cookies . Politiker som till exempel har fått en skrivelse i sin roll som aktiv medlem i ett
politiskt parti behöver inte diarieföra skrivelsen. . Kommunen måste liksom alla andra
myndigheter hålla god ordning på sina handlingar.
16 apr 2015 . Det ska göra det enklare för tjänstemännen att själva diarieföra handlingar, utan
att behöva ta omvägen genom ansvarig registrator. Förhoppningen är att . Hur ska ni göra för
att komma till rätta med det här problemet? . Men det måste finnas en balans mellan nytta och
kostnad, säger Christer Engström.
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