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Skapa nytt ärende 
Håll pekaren över Skapa nytt ärende och klicka på Begäran Ekonomisupport 

 

Nu får vi upp ett tomt formulär, fält som måste fyllas i är gröna 

 

Kund 

Här skriver vi in namnet på personen som hört av sig. 

Anställd i nacka finns med, sök på för eller efternamn 

Externa personer, skriv extern kund, eko eller ext 
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Tjänst 

Här väljer vi vad ärendet handlar om 

Klicka på kugghjulet och välj först huvudtjänst, ex Ekonomisupport 

  

Om det finns undertjänster behöver du klicka på kugghjulet igen för att sen välja undertjänst  

 

Specifikation 

Här väljer vi mer exakt vad ärendet handlar om, klicka på den blå boken till höger om fältet och välj 

det som stämmer in bäst på ärendet, listan filtreras på vilken tjänst man valt. 

 

 

Beskrivning 

Skriv en kort sammanfattning av ärendet 

Anteckningar 

Längre text om ärendet skrivs in som anteckning till höger 

Skriv in anteckningen och klicka på Lägg till 

 

Nu är ärendet komplett, klicka på knappen Verkställ för att spara, ärendet får nu ett ärendenummer 

och ligger för hantering hos gruppen ansvarig grupp, ex Ekonomisupport  
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Ärendeflöde 

Flödet kommer man åt direkt i ärendet, klicka på den lilla knappen till höger om Status  

 

Man kan inte gå förbi steg i flödet, det går exempelvis inte att gå från Accepterat till Löst 

Exempel på enklare arbetsflöde: 

 
Ärendet startar i Nytt, meddelande skickas till kund när man väljer status Accepterat och när ärendet 

går till Löst 

När ärendet varit i status Löst i fem dagar går det automatiskt till Stängt 
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Arbeta med inkomna ärenden 
Håll pekaren över Arbetslistor och klicka på Gruppens arbetslista 

 

Här ser vi alla ärenden som ligger hos gruppen i den gemensamma listan, det är ärenden som blivit 

åtgärdade och väntar på extra kontroll innan dom sätts till Löst och nya ärenden som ska hanteras. 

Arbetet i gruppen går i korthet ut på att bedöma om ärendet kommit rätt samt se till att alla 

uppgifter som behövs finnas med och fördela ärendet till grupp eller handläggare. 

Enklare ärenden löser man direkt utan att fördela det vidare. 

  

Klicka någonstans på en av raderna för att öppna ärendet 

 

OBS om det är flera som jobbar med inkommande ärenden får man en varning om flera är inne 

samtidigt, praxis är att alltid gå ut ur ett ärende där någon annan redan arbetar.  
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Ärenden i status Nytt som du kan lösa själv direkt 
Byt statusen till Löst skriv en lösning i Resultat och klicka på Verkställ. Du får fråga om du vill skicka 

lösningstexten till kunden, i regel vill vi det, klicka på Skicka. 

 

Ärenden i status Nytt som är korrekta som har alla uppgifter och ska utföras av någon i 

gruppen 
Sätt rätt Tjänst, Specifikation och skriv en bra Beskrivning byt status till Accepterat och fördela till 

rätt Handläggare. 

För att flytta ärendet, sudda det som står i fältet Handläggare / grupp och skriv in namnet på 

personen som ska hantera ärendet, tryck på Verkställ. 

Nu är ärendet flyttat från den gemensamma listan till handläggarens egna lista. 

 

Ärenden som åtgärdats och ska sättas i Löst 
Ärenden som tidigare legat hos annan handläggare som är klara kommer tillbaka till gruppen och har 

status Åtgärdat 

Här ska man i gruppen kontrollera och utföra: 

 Är lösningstexten bra, finns under fliken Resultat, både språkmässigt och om det är troligt att det 

är rätt utfört 

 Stämmer klassificeringen och beskrivningen fortfarande, ärendet kan ha ändrat karaktär under 

tiden 

 Är det en bra standardlösning som kan återanvändas i framtiden, klicka på den blå bocken 

 

OBS, kan inte utföras av alla, kräver behörighet. 

Stämmer allt, sätt ärendet till status Löst och tryck på Verkställ för att spara. 

Se till att lösningsmailet skickas ut och går till rätt adress 

  



[Skriv här] 
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Arbeta dina egna ärenden 
Håll pekaren över Arbetslistor och klicka på Min arbetslista 

 

Här ser vi alla ärenden som just nu ligger hos dig, det är ärenden som blivit tilldelade till dig och 

väntar på att bli Åtgärdade.  

Klicka någonstans på en av raderna för att öppna ärendet 

 

Arbetet här går ut på att utföra ärende, sätta ärendet i status Åtgärdat och skriva en bra lösningstext 

under fliken Resultat 

Efter att du valt status Åtgärdat och trycker på Verkställ flyttas ärendet tillbaka till gruppen som 

extra kontrollerar att allt ser bra ut innan dom väljer status Löst som skickar ut din text till kunden. 

Om ärendet kommit till fel person skriver du en privat anteckning och fördelar tillbaka det till 

gruppen. 

Kontrollera att ärendet har rätt klassificering, Tjänst och Specifikation, ändra annars 

Se även till att ärendets Beskrivning hela tiden är aktuell, den kan ändra många gånger innan ärendet 

är löst 
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I korthet 

Flytta ett ärende 
Sudda ut det som står i fältet Handläggare, skriv in namnet på person eller grupp som ska ha ärendet 

 

Lägga till Anteckningar 
Skriv anteckningen till höger i ärendet, välj om den ska vara Publik (kan läsas av kund) eller Privat 

(kan läsas av handläggare), klicka på Lägg till och spara sen med knappen Verkställ 

  

Lägg in en Påminnelse i ett ärende 
Klicka på utropstecknet för att skapa ny påminnelse som hoppar upp och påminner dig om ett ärende 

vid angiven tid 

 

Fyll i vem som ska få påminnelsen om det är annan än du, välj när och skriv en anteckning 

klicka på Verkställ 

  



[Skriv här] 
 

2016-10-19 Marval Manual Rev1 Serviceenheten 

Skicka mail från ärendet 
Klicka på Skapa nytt meddelande 

 

Skriv ditt meddelande i rutan 

 

Klicka på fliken Recipients 

Här väljer vi vem som ska få meddelandet 

 Bocka i Kontakt om det ska till personen som står som kund i ärendet 

 Är det en person anställd i Nacka kan man söka rätt på personen under OUName 

 Längst ner på Till kan man manuellt skriva en epost adress 

 

Klicka på Förhandsgranska och sen Skicka utvalda meddelanden 
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Lösa ett ärende 
För att lösa ett ärende måste du 

 Skriva en lösningstext i fliken Resultat  

 

 Sätt ärendet i status Åtgärdat 

 

OBS för att nå status Åtgärdat måste ärendet först vara i status Pågående  

(För att lösa någon måste man först påbörja arbetet, logiskt) 

Ärendet skickas nu tillbaka till gruppen, där kontrolleras texten och ställs i status Löst. 

Marval hemifrån 
Du når systemet via adressen portal.nacka.se 

Klicka på loggan för Marval MSM och logga in som vanligt 

 

Frånvaro 
Du kan ställa in att du är frånvarande, det ger ett meddelande när någon fördelar ärende till dig 

Håll pekaren över ditt namn och klicka på Tillgänglighet: 

 

Ställ in vilka tider du är borta och klicka på Verkställ 

 


