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Lathund för säker ärendehantering 
 

Lathunden riktar sig till dig som diarieför i Platina. Syftet är att hjälpa dig att benämna rätt rubrik- och 

beskrivning eftersom alla ärenden och handlingar publiceras på webbdiariet där inga personliga eller 

känsliga uppgifter får visas. Alla ska kunna förstå vad ditt ärende handlar om, både idag och i 

framtiden. Du underlättar även sökfunktionen för slutarkiveringen till e-arkiv när du benämner dina 

ärenden och handlingar på ett rättssäkert sätt. 

 

Såhär fyller du i ditt ärendekort! 

1. Vad är en ärendemening?  

  
 

En ärendemening är en sammanfattning om vad är det för typ av ärende och vad det handlar 

om. Här får aldrig personuppgifter eller känsliga uppgifter framkomma eftersom 

medborgaren har rätt att se vilka ärenden vi har och det ska vara lätt att förstå för 

medborgaren.  

Exempel; [Avtal] gällande [vad rör det]  

 

2. Vad ska stå i ärendebeskrivningen? 

 
I ärendebeskrivningen kan du skriva lite mer utförligt vad ärendet handlar om, tex 

svarstiden för en inkommen remiss. Om ärendekortet inte omfattas av PUL eller 

sekretess kommer även ärendebeskrivningen att visas, här ska inga personliga eller 

känsliga uppgifter framkomma.  
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3. Var ska jag skriva avsändaren? 

 
 

Under Sändare/mottagare (Initieraren) skriver du medborgarens namn eller 

företagsnamnet. Tänk på att inte fylla i mer uppgifter än vad du behöver ha för ärendets 

hantering som till exempel kan vara personnummer, telefonnummer, bostadsadress eller 

fastighetsbeteckning. Är ärendet upprättat ska du skriva i nämnden som avsändare eller 

Initieraren som mottagare. Du kan skriva in flera avsändare, då klickar du på plus (+) 

tecknet. 

 

4. Motpartens referens 

 

Här ska du skriva motpartens beteckning eller deras diarienummer för att ärendet ska vara 

lätt att söka fram om det inkommer nya handlingar för ärendet. 

 

Det du skriver är viktigt, var noga med att fylla i ditt handlingskort rätt! 

5. Rubriken på handlingen 

 
Vad rör det, vad handlar det om? Din rubrik på handlingen får aldrig innehålla känsliga eller 

personliga uppgifter. 

 

6. Beskrivning 
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Texten från rubriken kopieras till beskrivningen, du kan ta bort text eller lägga till. Om 

handlingen är PUL eller sekretessmarkerad kommer informationen inte att visas. 

 

 

7. Avsändare eller mottagare på din handling 

 
 

Sändare/mottagare (Initieraren) skriver du medborgarens namn eller företagsnamnet. 

Tänk på att inte fylla i mer uppgifter än vad du behöver ha för ärendets hantering som till 

exempel kan vara personnummer, telefonnummer, bostadsadress eller 

fastighetsbeteckning. Är handlingen upprättad ska du skriva i nämnden som avsändare 

eller Initieraren som mottagare. 

 

Sekretess, PUL eller Publ.? 

Sekretess  

Innebär att uppgifterna är hemliga enligt offentlighets- och sekretesslagen. Om du väljer 

sekretess kommer ett nytt fönster att öppnas där du måste ange vilken/vilka paragrafer i 

offentlighets- och sekretesslagen som du stödjer dig på. Ärenderubrik syns alltid och det är 

viktigt att du inte skriver in sekretessuppgifter i detta fält. Ärendebeskrivningen är 

sekretessbelagt. Alla kommande handlingar ärver den information som ärendekortet har. 

PUL 

PUL-markeringen innebär att vi, för att skydda den personliga integriteten, inte publicerar vissa 

personuppgifter på internet.  Ärenderubrik och handläggare syns i webbdiariet.  

Ärendebeskrivningen och avsändaren (initieraren) visas ej. Alla kommande handlingar i ärendet 

ärver den information som ärendekortet har. 

 

Publ. 

Publiceringsmarkeringen innebär att handlingarna visas på postlistan som skickas ut till 

massmedia. Registratorn kvalitetssäkrar information som du kan behöva ändra innan 

publicering. Om du mot förmodan måste avpublicera ett ärende avmarkerar du Publ. 


