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Tibro kommun, 543 80 TIBRO, Barn & Utbildning, Besöksadress: Centrumgatan 17 

E-post: kommun@tibro.se, www.tibro.se, Växel: 0504-180 00  
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Datum 

2018-02-28 

Ärendenr 

2018-000036   004 

 

  

Riktlinjer kring dokumenthantering 

Posthantering, allmänna handlingar, diarieföring, e-post, gallring mm  

INLEDNING 

Regler om allmänna handlingar och handlingsoffentligheten finns i Tryckfrihetsförordningen 

(TF 1949:105).  

I Offentlighet och sekretesslagen (OSL 2009:400) finns regler om när en handling kan 

sekretessbeläggas och om att allmänna handlingar utan dröjsmål ska registreras, vilket görs i 

Tibro kommuns ärende- och dokumenthanteringssystem  

Regler om dokumenthantering och gallring finns i Arkivlagen (1990:782) 

 

POSTÖPPNING 

All post till förvaltningen bör i så stor utsträckning som möjligt vara adresserad till 

förvaltningens officiella adress, Tibro kommun, Barn & Utbildning, 543 80 Tibro eller 

bun@tibro.se Uppge alltså som huvudregel dessa adresser.  

För den post som levereras direkt till Arbetsmarknadsenheten eller en skol-/förskoleenhet ska 

det finnas en ansvarig person för postöppning och ankomststämpling. Ingen post får bli 

liggande oöppnad. Hen ska kunna bedöma om inkomna handlingar är allmänna och kunna se 

till att handlingen diarieförs/registreras.  

Följande post öppnas inte utan datumstämplas på kuvertet:  

 personligt adresserad post (om inte fullmakt finns – se avsnittet nedan),  

 post till förtroendevalda  

 post till personalföreträdare  

 post märkt ”anbud” samt 

 post till den medicinska delen av elevhälsan (psykolog, skolsköterska, skolläkare) 

Särskilda rutiner finns kring postöppning och tillgänglighet under förvaltningens 

semesterperiod, bilaga 1. 
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Personligt adresserad post 

Post bör i normalfallet vara adresserad till myndigheten – alltså med Barn & Utbildnings/barn- 

och utbildningsnämndens namn överst. Om en tjänstemans namn står överst ska posten inte 

öppnas utan överlämnas till berörd person. Varje tjänsteman har ett ansvar för att handlingen 

registreras/diarieförs. Det är innehållet i brevet som avgör om det är en allmän handling eller 

inte. Gäller innehållet ett ärende eller annan fråga som angår barn- och utbildningsnämnden 

(TF 2 kap 4 §) är det en allmän handling.  

Ovanstående gäller även e-post som kommer till den egna e-postadressen samt sms. 

För att undvika risken att allmänna handlingar inte blir diarieförda är det en fördel att lämna 

fullmakt till förvaltningens/enhetens postansvarige att öppna även privatadresserad post 

(blankett finns – se bilaga 2). Under frånvaro är det också viktigt att ge någon kollega 

behörighet att läsa inkommen e-post. Under sommarsemestern kan e-posten vidarebefordras 

till förvaltningens funktionsadress BUN@tibro.se (rutinbeskrivning finns i bilaga 3). 

Elektronisk post, telefax och sms 

Som framgått ovan är elektronisk post jämställd med vanlig post (gäller även telefax och sms).  

Ett e-postmeddelande som inkommer till Barn & Utbildning eller en tjänsteman blir i och med 

mottagandet en allmän handling efter samma bedömning som gäller för vanlig post. 

Detsamma gäller när ett meddelande sänds med elektronisk post/sms från en tjänstemans 

brevlåda/mobiltelefon. 

Förteckningen över meddelandena, inkomna och sända, dvs brevlådan, utgör i sig en allmän 

handling. Därmed gäller tryckfrihetsförordningens regler om offentlighet. Observera dock att 

det av dokumenthanteringsplanen framgår att handlingar (och e-post och fax) av tillfällig eller 

ringa betydelse får gallras. Se nedan under rubriken Gallring och arkivering. 

Om ett meddelande som finns i brevlådan är en allmän offentlig handling eller inte avgörs från 

fall till fall efter vanlig sekretessprövning. Även sk cookiefiler är att betrakta som allmän 

handling och ska lämnas ut om det inte finns stöd i sekretesslagen för att inte göra det. 

 

ALLMÄNNA HANDLINGAR 

Huvudregeln är att handlingar hos barn- och utbildningsnämnden/Barn & Utbildning  

är allmänna och offentliga. 

Med handling menas framställning i skrift, bild och upptagning som kan läsas, avlyssnas eller 

på annat sätt uppfattas med tekniska hjälpmedel. Elektroniska handlingar ska alltså bedömas 

på samma sätt som vanliga pappershandlingar och fax. 

Handlingen är allmän om den  

 förvaras hos en myndighet 

 har upprättats där eller  

 har inkommit dit 

En upprättad handling är en handling som skickats iväg från myndigheten (expedierats) eller 

att handlingen tillhör ett ärende som har avslutats eller att handlingen har färdigställts på något 

sätt. Utkast och koncept (sk mellanprodukter) och minnesanteckningar är oftast inte allmänna 

handlingar, men kan bli det om de, sedan ärendet har avslutats, tagits om hand för arkivering.  
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En allmän handling är antingen offentlig eller hemlig (sekretessbelagd). För att handlingen, 

eller del av handlingen, ska vara hemlig måste stöd finnas i sekretesslagen. Handläggarstödet 

i Ciceron tillhandahåller en funktion som stödjer denna registreringsmöjlighet. 

Allmänna handlingar ska registreras. Från denna huvudregel finns tre undantag  

(OSL 5 kap 1 §): 

 Handlingar som uppenbarligen har liten betydelse för verksamheten (t ex reklam, 

konferensinbjudningar) 

 Handlingar som inte är hemliga och som hålls ordnade så att det utan svårigheter kan 

fastställas om de kommit in till myndigheten eller upprättats där (t ex fakturor, 

redovisningshandlingar, interna meddelanden i vissa fall, ansökningshandlingar - under 

förutsättning att de hålls ordnade på ett systematiskt sätt) 

 Handlingar som förekommer hos en myndighet i stor omfattning och som regeringen i 

särskilda föreskrifter (sekretessförordningen) har undantagits från diarieföring. 

För Barn & Utbildning gäller detta handlingar som ingår i elevhälsojournaler. Det gäller 

dock inte handlingar i förskolan och skolan. Handlingar som rör barn och elever i 

förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg, och som innehåller sekretessbelagda 

uppgifter, ska registreras. 

Protokollshandlingar 

Handlingar som upprättats som underlag till beslut som ska fattas av barn- och 

utbildningsnämnden blir allmän handling först när beslut har fattats och protokollet justerats. 

Det innebär att arbetsutskottets protokoll i ärenden som slutligen ska avgöras av nämnd blir 

allmänna först när nämnden har fattat det avgörande beslutet. Men om utskottets protokoll 

dessförinnan har expedierats till någon utomstående, så har protokollet blivit en allmän 

handling redan vid den tidpunkten.  

Om det finns handlingar till ärenden som nämndens egen personal har upprättat blir även 

dessa allmänna handlingar när protokollets har justerats. Om handlingarna dessförinnan har 

expedierats till någon utomstående har handlingen blivit allmän redan vid expedieringen.  

Expedierade handlingar räknas inte som allmänna handlingar om de endast har skickats till 

nämndens ledamöter inför ett sammanträde.   

Att lämna ut en allmän handling 

Om någon begär att få ta del av en handling ska detta ske utan dröjsmål, vilket innebär att det 

ska ske så snabbt det bara är möjligt. Ibland kan det, beroende på omfattningen av det som 

begärs ut, vara tillåtet med en viss väntetid, men bara högst någon eller några dagars väntan 

är acceptabelt.  

Det är som huvudregel inte tillåtet att efterforska vem som begär ut handlingen eller i vilket 

syfte. Vid begäran om att få ta del av sekretessbelagda uppgifter ska identiteten 

efterfrågas. 

Att lämna ut en allmän handling innebär att förvaltningen tillhandahåller en handling så att den 

som vill ta del av den (läsa, lyssna, skriva av eller spela av) kan göra det på stället, oavsett 

lagringsmedia. Det är även möjligt att lämna ut uppgift muntligt ur allmänna handlingar, 

exempelvis per telefon. 
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Beslut om att inte lämna ut allmän handling 

Innan en handling lämnas ut ska en granskning göras: 

 Är handlingen verkligen en allmän handling?  

 Om handlingen är allmän – är uppgiften offentlig eller sekretessbelagd (hemlig)? 

I första hand görs bedömningen om utlämning av den tjänsteman (handläggare) som ansvarar 

för den fråga/ärende som handlingen rör. Om hen kommer fram till att handlingen är allmän 

och offentlig, ska hen också lämna ut handlingen. Vid tveksamheter ska tjänstemannen 

(handläggaren) hänvisa till den befattningshavare som enligt delegeringsordningen har rätt att 

fatta beslut om att avslå en begäran om utlämnande av allmän handling. 

Ett beslut att avslå en begäran om att få ta del även allmän handling fattas av den chef där 

handlingen förvaras (se delegeringsordningen nr 1.1).  

Om chefen kommer fram till att handlingen inte kan lämnas ut, ska den som begär handlingen 

få ett skriftligt beslut som anger motivet till avslaget samt information om hur hen kan 

överklaga beslutet. 

Två olika blanketter för sådana beslut finns med tillhörande besvärshänvisning: 

 Handlingen är inte allmän enligt TF 2 kap § 6 och § 7, bilaga 4 

 Handlingen är sekretessbelagd enligt TF 2 kap § 2, bilaga 5 

Detta beslut är delegeringsbeslut och ska anmälas till nämnden enligt ordinarie rutiner i 

Ciceron, bilaga 6. 

Beslut om utlämnande av handlingar som redan har levererats till centralarkivet fattas 

emellertid av arkivmyndigheten – i detta fall tjänsteman vid kommunstyrelsen.  

 

DIARIEFÖRING 

Barn- och utbildningsnämnden är en egen myndighet och har därför ett eget diarium. 

Registrering/diarieföringen av förvaltningens allmänna handlingar, som kommer till 

kommunhuset, sker av barn- och utbildningskontorets registrator. Därefter sker den fortsatta 

registreringen (diarieföring) i ärendet av den ansvariga tjänstemannen (handläggaren). 

Diarieföringen sker elektroniskt. Alla handlingar, såväl inkomna som upprättade, ska 

registreras i kommunens officiella dokument- och ärendehanteringssystem Ciceron. 

Huvudregeln är att alla ärenden som ska behandlas i barn- och utbildningsnämnden, eller 

anställd med stöd av delegering, ska diarieföras. Vidare ska alla sekretessärenden diarieföras 

samt alla övriga ärenden av betydelse (som verksamheten har behov av att kunna återsöka 

och bevaka i framtiden) 

Vilka handlingar/ärenden som kan registreras eller förvaras på annat sätt än genom 

diarieföring ska framgå av nämndens dokumenthanteringsplan. Systematisk förvaring är ett 

alternativ till registrering i diarium (personnummer, fakturanummer, namn, datumordning etc) 
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Förvaltningskontorets registratorer (administratör/stabschef) öppnar/startar samt avslutar idag 

alla ärenden i dokument- och ärendehanteringssystemet Ciceron.  

Verksamhetsområdet förskola/barnomsorg, Kompetenscenter samt respektive skolenhet ska 

ha rutiner för att registrera allmänna handlingar, dvs ska kunna öppna/starta ett nytt ärende i 

dokument- och ärendehanteringssystemet 

I Ciceron ska ärendets innehåll redovisas i en kortfattad rubrik – tydligt utformad så att 

framtida eftersökningar underlättas, men även så att alla kan förstå vad ärendet handlar om. 

Förkortningar ska undvikas.  

Utsedd handläggare har totalansvaret för sin ärendeakt och dess innehåll. Innan ärendet kan 

avslutas så ska ärendeakten rensas av ansvarig handläggare, som sedan meddelar 

förvaltningens registrator vilket ärende som kan avslutas för arkivering.  

Sista juni och sista december varje år gör registrator en genomgång av alla öppna ärenden. 

Ansvariga handläggare får en påminnelse om sina öppna ärenden och måste meddela 

huruvida ärendet fortsatt ska vara öppet eller avslutas. Rekommendationen är att ett ärende 

ska vara berett inom ett år. 

Gallring och arkivering 

För att en allmän handling ska kunna gallras ska stöd finnas i barn- och utbildningsnämndens 

dokumenthanteringsplan. Nämnden dokumenthanteringsplan är indelad i tio 

verksamhetsområden. Dokumenthanteringsplanen beskriver vilka handlingar som ska 

bevaras, hur och vart de ska bevaras och vilka handlingar som ska gallras (förstöras) och i så 

fall efter hur lång tid detta ska ske. Handlingar som inte hunnit bli allmänna, t ex 

arbetsmaterial, kan kastas när de inte längre behövs. 

Verksamhetsområdet förskola/barnomsorg, Kompetenscenter samt respektive skolenhet ska 

ha rutiner för gallring och arkivering.  

Handlingar som ska gallras förvaras vanligen på den egna arbetsplatsen. 

Handlingar som ska arkiveras, dvs överlämnas till arkivmyndigheten (kommunstyrelsen) ska 

vara fria från häftklammer, gem etc. och handlingarna ska förpackas i särskilda arkivboxar, 

med en notering om dess innehåll på boxryggen. Arkivboxar tillhandahålls av kommunens 

arkivarie. Leveransreversalen ska fyllas i som anger vilka handlingar som överlämnas till 

arkivmyndigheten, bilaga 7. Kontakt tas därefter med kommunens arkivarie om avlämning. 

Reversalen signeras av arkivarien och returneras till avsändaren.   

 

Riktlinjen är fastställd av Ledningsgrupp vid Barn & Utbildning 2018-02-28 

 

Blanketter/rutinbeskrivningar: 

Bilaga 1 – Hantering av post och e-post under semesterledighet 

Bilaga 2 – Fullmakt postöppning 

Bilaga 3 – Rutinbeskrivning, vidarebefordring av e-post under ledighet 

Bilaga 4 – Beslut att handlingen inte är allmän enligt TF 2 kap § 6 och § 7 

Bilaga 5 – Beslut om att handlingen är sekretessbelagd 

Bilaga 6 – Rutinbeskrivning, delegeringsbeslut 

Bilaga 7 – Leveransreversal  



          BILAGA 1 

 Barn & Utbildning 
 

 

Tibro kommun, 543 80 TIBRO, Barn & Utbildning, Besöksadress: Centrumgatan 17 

E-post: kommun@tibro.se, www.tibro.se, Växel: 0504-180 00 

Handläggare: Malena Lundberg, malena.lundberg@tibro.se, Tel: 18169    
 

 

Datum 

2018-xx-xx 

All personal inom Barn & Utbildning 

Hantering av post och e-post under sommaren 20XX 

 

1) Post-hanteringen 
 

 ”Kommunens postrunda” är inställd under vecka XX. Extern post måste lämnas 
direkt i kommunens postrum för frankering. 
 

 Respektive skolenhet/rektorsområde 
Skolenheternas post ska vidarebefordras till kommunhuset, BUN-kontoret under  
minst vecka XX. 
 

 BUN-kontoret 
– Posten hämtas i BUNs postfack, postrummet, Kommunkontoret.  
 

2) E-posthanteringen 
 

 BUNs e-postlåda – läses varje dag 
 

 De som valt att ställa om sin e-post under semestern vidarebefordrar sin e-post till 
BUN@tibro.se  
 

 För att vidarebefordra sin e-post så måste en regel skapas i Outlook – se bif 
lathund hur detta görs. Skapa samtidigt en regel för automatsvar vid semester och 
ledighet – se samma länkadress som ovan – se bif lathund hur detta görs 
 
Lämplig lydelse: Jag har semester vecka xx-xx. Min e-post kommer därför att 
vidarebefordras och läsas av en medarbetare. Vid akuta frågor kontakta 
kommunens växel 0504-180 00. 

 

3) Tillgänglig cheftjänsteman (tillika FC) på Barn & Utbildning 
 

 
 

v28 v29 v30 v31 v32 Ankn./mobil 
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Beskrivning/Uppdrag 

 Tillgänglig chefstjänsteman hanterar chefsfrågor/ärenden/händelser inom 

BUN:s hela verksamhetsområde. Detta både från den verksamhet på 

förvaltningen/kommunen som är i gång ovanstående tidsperiod, såväl som från 

omgivande samhälle. 

 

 Utifrån frågans/ärendets/händelsens karaktär genomför tillgänglig 

chefstjänsteman en bedömning, fattar beslut och genomför lämpliga åtgärder 

(inkl ev dokumentation). 

 

 För allvarliga och akuta frågor ska rådfrågning av chefskollega på BUN ske, 

och i förekommande fall också kontakt tas med fler chefskollegor på BUN, 

kommunchef/informationschef, informationscentralen/växeln, BUN:s 

ordförande etc.  

 
Förutsättningar/villkor 
 
Tillgänglig chefstjänsteman planerar aktuell arbetsdag utifrån 8 tim/arbdag och är 
tillgänglig enligt normal kontorstid ca. kl.08.00-16.00. (Ej uttag 
semester/kompledig och tillgänglighet på samma gång) Förslagsvis sker 
tillgängligheten främst via telefon, men ansvarig är samtidigt beredd att arbeta 
fysiskt på arbetsplatsen/förvaltningen om behov uppstår. 

 

4) Ansvariga för post & telefon och minst två timmars öppethållande 
 

 
 

v26 v27 v28 v29 v30 v31 v32 

        

        

        

        

        

        

 
Inom Barn & Utbildning finns varje arbetsdag (minst 2 tim) en tillgänglig 
administratör eller motsvarande för att uppfylla Förvaltningslagens bestämmelser 
kring bl.a. tillgänglighet, hantering av handlingar/posthantering m.m. som 
myndighet gentemot allmänheten.  
Meddela växeln i god tid vilka tider som du finns tillgänglig – om du inte tänker 
arbeta dina ordinarie tider.  
Särskilda instruktioner för postöppning, diarieföring samt BUNs e-post finns vid 
postbordet utanför Elin Knutsson kontor. 

 

5) Inkommen post till elevhälsan 
Skolsköterska XX ansvarar för inkommen post till elevhälsan under vecka XX. 
Ev post till elevhälsan datumstämplas och skickas i ett kuvert till:   
Adress anges här! 
 
 
Pähr Nyström 
Förvaltningschef 
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Skapa autosvar samt vidarebefordra e-posten till BUN@tibro.se 
 

 Stå i Outlook 

 Välj arkiv i arkivmenyn 

 Välj Automatiska svar Autosvar (frånvarande) 
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 I rutan som dyker upp så fyller du i dina uppgifter – se vad jag fyllt i! 

- start- och sluttid 

- text i rutan för inom organisationen – text i rutan utanför organisationen 

 Välj regler 
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 En ny ruta dyker upp 

 Välj knappen lägg till 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En ny ruta kommer upp – fyll i så som jag gjort! 

 När du trycker på Till-knappen så får du söka fram adressen TI-FN-BUN 

 Välj Ok 
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 Klart! 

 

 

 

 



Tibro kommun 

543 80 TIBRO 

www.tibro.se 

kommun@tibro.se 

Växel: 0504-180 00 

Bankgiro: 221-4286 
Org nr: 212000-1660 

Fullmakt att öppna post 

All inkommande post till förvaltningen/kommunala nämnder/styrelser ska öppnas så 

snart som möjligt, normalt samma dag som den kommer in. Detta gäller såväl 

papperspost som e-post. 

Jag som undertecknar detta medgivande ger härmed mitt tillstånd att all inkommande 

post till mig, oavsett om det är fråga om papperspost, e-post, fax eller annan typ av 

försändelser, får öppnas av den tjänsteman som ansvarar för min förvaltnings 

posthantering. 

Namn: 

Förvaltning/styrelse/nämnd: 

Datum: 

Namnteckning: 

Som myndighet har barn- och utbildningsnämnden en skyldighet att registrera samtliga allmänna  

handlingar. För att underlätta diarieföringen och få kontroll över de handlingar som ska registreras 

tillämpar Barn & Utbildning central postöppning.  

Den centrala postöppningen omfattar i princip all post till personal inom Barn & Utbildning. Det avser  

därmed både post ställd till myndigheten (myndighetens namn står överst) samt post ställd till person  

inom myndigheten (personens namn står överst). Gällande lagstiftning (4 kap 9 § brottsbalken) tillåter 

dock inte Barn & Utbildning att öppna personadresserad post såvida du inte medger detta.  

Observera att personadresserad post inkommen till myndigheten inte är synonymt med privat post 

utan betraktas som myndighetspost. Vill du ha privat post ställd till din arbetsplats bör du se till  

att avsändaren märker kuvertet med ”privat post” eller ”personligt”. För att underlätta  

posthantering och diarieföring kan du med en fullmakt ge ditt medgivande om att den 

 tjänsteman som ansvarar för barn- och utbildningsförvaltningens posthantering 

öppnar och går igenom din personadresserade post. Detta för att du själv  

inte ska behöva ansvara för bedömningen av dina handlingars behov av  

diarieföring och att dessa kommer registrator till del. 

BILAGA 2



          BILAGA 3 

 Barn & Utbildning 
 

 

Tibro kommun, 543 80 TIBRO, Barn & Utbildning, Besöksadress: Centrumgatan 17 

E-post: kommun@tibro.se, www.tibro.se, Växel: 0504-180 00  

Handläggare: Malena Lundberg, malena.lundberg@tibro.se, Tel: 8169    
 

 

Datum 

      

Ärendenr 

      

 

Begäran om utlämnande av allmän handling 

En begäran har gjorts om att få ta del av allmän handling/allmänna handlingar  

som gäller ärende:       

 

BEDÖMNING av kommunen 

 Den/de handling/handlingar som berörs är enligt kommunens bedömning inte att 

betrakta som inkommen till kommunen enligt TF 2 kap § 6. 

 Den/de handling/handlingar som berörs är enligt kommunens bedömning inte att 

betrakta som upprättad hos kommunen enligt TF 2 kap § 7.  

 Handlingen/handlingarna är därför inte allmän handling. 

 

BESLUT enligt barn- och utbildningsnämndens delegeringsordning nr 1.1 

Barn- och utbildningsnämnden avslår frågeställarens begäran om att få ut allmän 

handling med hänvisning till ovanstående bedömning. 

Tibro den 20      -       -       

Beslutsfattare 

      

Befattning 

      

 

HUR DU ÖVERKLAGAR 

Kommunens beslut om att inte lämna ut allmän handling kan överklagas skriftligt till 

Förvaltningsrätten i Jönköping. Överklagandet ska skickas till Tibro kommun, Barn & Utbildning, 

543 80 Tibro, inom tre veckor från det att Du har fått del av beslutet. Överklagande som kommer in 

senare kan inte prövas. I skrivelsen ska du ange vilket beslut som överklagas och den ändring i 

beslutet som Du önskar och varför Du anser att beslutet ska ändras. 

Kommunen kan då ompröva sitt beslut, men om det inte sker, så sänds Din överklagan vidare till 

Förvaltningsrätten för avgörande. 



          BILAGA 4 

 Barn & Utbildning 
 

 

Tibro kommun, 543 80 TIBRO, Barn & Utbildning, Besöksadress: Centrumgatan 17 

E-post: kommun@tibro.se, www.tibro.se, Växel: 0504-180 00  

Handläggare: Malena Lundberg, malena.lundberg@tibro.se, Tel: 8169    
 

 

Datum 

      

Ärendenr 

      

 

Begäran om utlämnande av allmän handling 

En förfrågan begäran har gjorts om att få ta del av allmän handling/allmänna handlingar  

som gäller:       

  

Den/de handling/handlingar som berörs innehåller 

enligt kommunens bedömning uppgifter som inte 

kan lämnas ut med hänvisning till: 

Ange laghänvisning 

 

§       i       

 

BESLUT enligt barn- och utbildningsnämndens delegeringsordning nr 1.1 

Barn- och utbildningsnämnden avslår frågeställarens begäran om att få ut allmän 

handling med hänvisning till ovanstående motivering. 

Tibro den 20      -       -       

Beslutsfattare 

      

Befattning 

      

 

HUR DU ÖVERKLAGAR 

Kommunens beslut om att inte lämna ut allmän handling kan överklagas skriftligt till 

Förvaltningsrätten i Jönköping. Överklagandet ska skickas till Tibro kommun, Barn & Utbildning, 

543 80 Tibro, inom tre veckor från det att Du har fått del av beslutet. Överklagande som kommer in 

senare kan inte prövas.  

I skrivelsen ska du ange vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som Du önskar 

och varför Du anser att beslutet ska ändras.  

Kommunen kan då ompröva sitt beslut, men om det inte sker, så sänds Din överklagan vidare till 

Förvaltningsrätten för avgörande. 



          BILAGA 5 

 Barn & Utbildning 
 

 

Tibro kommun, 543 80 TIBRO, Barn & Utbildning, Besöksadress: Centrumgatan 17 

E-post: kommun@tibro.se, www.tibro.se, Växel: 0504-180 00  

Handläggare: Malena Lundberg, malena.lundberg@tibro.se, Tel: 8169    
 

 

Datum 

2016-07-06 

 

 

Delegater inom BUN 

  

Delegeringsbeslut 

Återrapportering av delegeringsbeslut sker i Ciceron.  

Du kan välja att använda en förvald blankett – följ punkt 1A 

Har du redan ett framtaget dokument/handling att fatta beslut om – följ från 1B 

1. A) Skapa ett nytt dokument under rubriken Mina dokument – klicka på dok.ikonen 

Välj: blankett – delegeringsbeslut 

 

B) Skapa ett nytt dokument under rubriken Mina dokument – klicka på dok.ikonen 

Välj: Nytt dokument utan mall 

Lägg in dokumentet – genom att klicka på ikonen vid rubriken ”Bilagor”. 

 

2. Fyll i dokumentets egenskaper innan du sparar: 

a) ärendebeskrivning 

b) initierat av = ditt namn 

c) datum/beslutsdatum 

d) dokumenttyp ska vara delegeringsbeslut (redan förvalt vid val 1A) 

e) riktning ska vara upprättad (redan förvalt vid val 1A) 

f) ange delegeringsnummer - (fyll i ärende.nr i delegeringsordningen som du stödjer 

ditt beslut på) 

 

3. SPARA 

4. Välj Skapa allmän handling 

5. SPARA 

6. Fyll i uppgifterna i blanketten 

7. SPARA 

8. Klicka på Skapa beslutsnummer 

9. Svara ok på frågan som visas om du verkligen vill skapa beslutsnummer 

10. Markera vilket delegeringsbeslut (se 2f) du ämnar fatta i den lista som visas  

11. Klicka ok 

12. KLART 

13. Nu kan du välja om du vill lägga in dokumentet i en gul eller blå mapp 

 



          BILAGA 6 
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Tibro kommun, 543 80 TIBRO, Barn & Utbildning, Besöksadress: Centrumgatan 17 

E-post: kommun@tibro.se, www.tibro.se, Växel: 0504-180 00 

Handläggare: Malena Lundberg, malena.lundberg@tibro.se, Tel: 18169    
 

 

LEVERANSREVERSAL TILL KOMMUNARKIVET 

Reversalen upprättas av arkivansvarig i två exemplar, vilka båda medföljer leveransen.  

Arkivmyndigheten (kommunstyrelsen) undertecknar och återsänder ett exemplar. 

AVSÄNDARE 

Levererande förvaltning:        

Arkivansvarig:        

Telefon:        

 

BESKRIVNING AV ARKIVMATERIALET 

Handlingsslag eller handlingstyp 

tex protokoll, register, diarieförda handlingar, personalakter, 

räkenskaper, nationella prov, betygskataloger 

Tidsomfattning 

tex omfattar åren 

2006-2009 

Antal 

arkivboxar 

tex 1-5 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 Arkivförteckning bifogas för levererat material 

 Arkivinventering bifogas för levererat material 

_________________________________________________________________________________ 

Ovanstående levererat till Kommunarkivet  Ovanstående mottaget av Kommunarkivet 

Datum:        Datum:       

Underskrift 

 

 Underskrift 

Namnförtydligande 

      

 Namnförtydligande 

      

 




