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Skapa rapport till regeringen, skicka för godkännande,
godkänna, diarieföra och skicka rapport
Denna manual innehå ller en beskrivning av flö det frå n att skapa dokument skicka fö r
godkä nnande, diariefö ra och skicka en rapport till regeringen.

Handläggare
Du få r i egenskap av ansvarig handlä ggare fö rst ett e‐postmeddelande med en lä nk
eftersom du har tilldelats arbetsuppgiften att ansvara fö r en eller flera rapporteringar
till regseringen.
Klicka på lä nken. Du kommer då till vyn Arende. På startsidan i Public 360 ser du också
remissä rendet som ett ö ppet ä rende.
Du kan nu utifrå n denna vy bö rja skapa rapporten.
Vä lj Nytt dokument och sedan alternativet Vä lj mall1 (se bild 1).
Bild 1

Om det skulle vara så att du inte ser alternativet Vä lj mall beror det på att du har flera
roller i Public 360 och att din aktiva roll inte ä r Handlä ggare. Gå då till Instä llningar i det
hö gra hö rnet av Public 360 och Byt aktiv roll. Klicka hä r i alternativet Handlä ggare.
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Via Vä lj mall ser du olika alternativ att skapa ett dokument utifrå n. Vä lj mallen
Aterrapport, regeringsuppdrag Arendedokument. Se bild 2.
Bild 2
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Du ska nu fylla i dokumentkortet. Fö rst fyller du i fä ltet Titel på dokumentet. Du kan hä r
anvä nda funktionen att kopiera ä rendetiteln till dokumenttitel och sedan redigera fö r
att t.e.x lä gga till att det handlar om en å terrapportering. Se bild 3.
Du må ste sedan ange mottagare. Fö r att tex vä lja Nä ringsdepartementet skriv in nä ring i
fä ltet och tryck Enter. Du få r då upp en lista. Om det finns flera med namnet
Nä ringsdepartementet (som exempel) att vä lja mellan vä lj då den kontakt som inte har
en siffra inom parentes. Klicka sedan Slutfö r. Se bild 3.
Bild 3

)
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Det skapas nu en word‐fil med utgå ngspunkt frå n den mall som du har valt. Fö ljande
uppgifter behö ver du inte fylla i eftersom de hä mtas frå n data i systemet.
Diarienummer. Se bild 4.
Kontakten Nä ringsdepartementet
Fö redragande (i slutet av dokumentet).
Namnet på beslutsfattaren skriver du direkt i dokumentfilen. Datum fyller du i fö rst då
du har då rapporten ä r klar.
Bild 4

Du kan nu bö rja skriva i dokumentfilen. Efter att du har redigerat i dokumentfilen och
tar paus fö r att fortsä tta vid ett senare tillfä lle så klickar du på krysset i hö gra hö rnet av
dokumentfilen i dokumentfilen. Du få r nu frå gan om du vill spara filen i Public 360. Vä lj
alternativet Ja (se bild 5).
Bild 5

Observera att vä lja alternativet Ja innebä r inte att dokumentet blir diariefö rt, utan
dokumentet ä r fortfarande Under arbete och ä r ett utkast och dä rmed ä nnu inte en
diariefö rd allmä n handling. Andra på Tillvä xtverket ä n du som ä r ansvarig handlä ggare
kan inte heller ö ppna och lä sa innehå llet. Om det inte ä r så att det finns medarbetare
som ä r Medhandlä ggare i ditt ä rende och/eller dokument (se sä rskild manual fö r att
lä gga till Medhandlä ggare).
Nä sta gå ng du ska redigera i rapporten klickar du fö rst på de tre prickarna (se bild 6
nedan).
Bild 6
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Vä lj sedan alternativet redigera (se bild 7).
Bild 7

Vä lj sedan att spara in filen i Public 360 igen. Denna procedur upprepar du alltså varje
gå ng du ska skriva i dokumentet tills dess att du ä r fä rdig med rapporten.
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Om dokumentet ä r fä rdigt frå n din sida och filen ä r incheckad i Public 360 så kan du nu
skicka dokumentet fö r godkä nnande till den chef som ska fatta beslutet.
Klicka då fö rst på den lilla pilen bredvid symbolen fö r dokument och dokumenttitel (se
bild 8).
Bild 8

Vä lj sedan alternativet skicka fö r godkä nnande (se bild 9).
Bild 9

Du kommer då till en vy fö r att lä gga till den som ska godkä nna rapporten. Skriv då t.e.x
fö rnamnet på den beslutsfattare som ska godkä nna dokumentet och tryck sedan på
Enter och vä lj sedan rä tt person frå n listan. Nä r du har slutfö rt innebä r det att
rapporten finns fö r godkä nnande hos beslutsfattaren (se bild 10).
Observera att du endast ska ange en person i chefsstä llning att godkä nna dokumentet. 2
Uppgift om vem som få r eller ska besluta å terfinns ytterst i Tillvä xtverkets
arbetsordning.
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Bild 10

Beslutsfattare
Då handlä ggaren ä r fä rdig med sitt svar få r du ett e‐postmeddelande med en lä nk, Se
bild 11.
Bild 11
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Då du klickar på lä nken kommer du till en vy fö r att godkä nna dokumentet. Fö r att se
eller ä ndra i dokumentfilen klicka på de tre prickarna. Se bild 12,.
Bild 12

Vä lj mellan alternativen Redigera (ä ndra) eller Visa (lä sa).
Se bild 13.
Bild 13
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Nä r du har stä ngt dokumentfilen och den finns sparad i Public 360 kan du nu Godkä nna.
Se bild 14.
Bild 14

Dokumentet finns nu hos handlä ggaren som ska diariefö ra och skicka svaret.

Handläggare
Då beslutsfattaren har godkä nt dokumentet få r du som handlä ggare ett e‐
postmeddelande med en lä nk. Handlä ggaren klickar på lä nken (se bild 15).
Bild 15
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Handlä ggaren kommer då till en vy i Public 360, dä r denne kan klicka på en lä nk till
dokumentet (se bild 16).
Bild 16

Du kommer då till dokumentvyn. Klicka på pilen invid dokumentsymbolen och vä lj Ange
dokumentstatus (se bild 17).
Bild 17

Du kommer då till vyn nedan. Vä lj alternativet J‐Diariefö rd (se bild 18).
Bild 18
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Du kan nu se att dokumentet bå de ä r Diariefö rt och Godkä nt, vilket ä r en fö rutsä ttning
fö r att dokument‐filen ska få en stä mpel som visar att den ä r godkä nd (se bild 19).
Bild 19
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Fö r att godkä nnandestä mpeln ska kunna sä ttas på filen ska den fö rst konverteras till
PDF. Klicka på de tre prickarna bredvid filen. Vä lj sedan skicka till PDF‐konvertering (se
bild 20).
Bild 20

Det drö jer nå gra minuter innan stä mpeln sä tts på rapporten. Se bild 21 nedan hur
stä mpeln ska se ut.
Bild 21
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Nu ska du skicka rapporten till departementet.
Klicka på pilen vid dokumentet. Vä lj sedan alternativet Skicka som bilaga med e‐post (se
bild 22).
Bild 22
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Skriv sedan ett e‐postmeddelande och skicka sedan word‐filen digitalt. Information om
rapportens innehå ll å terkommer vid ä mnet i e‐postmeddelandet. I det hä r fallet ska
Nä ringsdepartementet ha rapporten. Eftersom Nä ringsdepartementets centrala e‐post
adress ä r inlagd i Public 360 kommer denna adress med automatik som mottagare till e‐
postmeddelandet (se bild 23). Vill du också att andra på departementet ska få ditt svar
direkt då du skickar det? Sjä lvklart kan du då lä gga till dessa personer som
kopiemottagare.
Bild 23
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Nu ska du skriva in en kommentar om att rapporten ä r skickat. Gå till ä rendenivå n.
Klicka på den lilla pilen i anslutning till Arendetiteln ( se bild 24).
Bild 24

Gå dä refter till fliken kommentarer och skriv dä r att rapporten ä r skickad (se bild 25).
Bild 25
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Kommentaren gå r nu att se i ä rendets ö versiktsvy (se bild 26)
Bils 26
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Nu å terstå r endast att avsluta ä rendet som handlä ggare. Klicka då på ä rendetiteln i
ö versiktsvyn. Vä l sedan Arkivfunktioner och Sä tt status (se bild 27).
Bild 27

Vä lj statusen AH – Avslutad frå n handlä ggare. See bild 28.
Bild 28
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