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JK-listeärenden 

Förutsättningar, innehåll, tolkning och exempel 

Kort vägledning 

Förutsättning och innehåll 

Bakgrunden till själva företeelsen är JK:s uppdrag att bevaka att myndigheter under 

regeringen lever upp till sina skyldigheter bl a att så snabbt som möjligt ge andra myndigheter 

och allmänheten den service man har rätt att kräva. Detta också för att stärka insynen i 

verksamheterna och uppehålla en hög rättssäkerhet och likhet inför lagen i samband med 

offentlig myndighetsutövning. 

I 29 § Myndighetsförordningen (2007:515) anges 

Myndigheten ska senast den 1 mars varje år till Justitiekanslern lämna en förteckning över de 

ärenden som hade kommit in före den 1 juli föregående år men som inte hade avgjorts vid 
årets utgång. 

Innebörden i detta har bl a definierats i JK:s beslut Diarieföring vid universitet (1999-03-17), 

(Dnr JK) 396-98-22. 

Här anges tillämpningar av förordningen med anknytning till SU-förhållanden 2013. 

Tidsmässig avgränsning för den förteckning som ska ges in: Den ska insändas senast den 1 

mars 2013 och endast ta upp alla de ärenden som kommit in till myndigheten någon gång före 

den 1 juli 2012.  

Samtliga myndighetens ärenden, dvs. även sådana som handläggs på annan än central nivå 

som t.ex. institutionsnivå, och som inte är slutligt handlagda eller avgjorda ska tas upp i 

förteckningen.  

Det är endast sådana ärenden som kommit in till universitetet som ska tas upp i förteckningen. 

Ärenden som universitetet självt initierat, s.k. initiativärenden, och andra ärenden av rent 

intern natur ska inte redovisas. 
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Ärendena ska anges med ankomstdatum, diarienummer, ingivare/anmälare, uppgift om vad 

ärendet avser samt senaste åtgärd, med angivande av datum för denna åtgärd. Upplysningar 

som "handläggning pågår", "under utredning" eller liknande kan som regel inte godtas. Listor 

inkl kommentarer insänds senast den 15 feb enligt givna anvisningar från Sektionen för arkiv 

och registratur. 

För tydlighetens skull kan inflikas att förordningen är medieneutral, dvs det saknar betydelse 

om det rör sig om digitala eller pappershandlingar. 

Tolkning - förutsättning för registrering av JK-ärenden i W3D3 

Vad är det som ska anges som JK-listeärenden? Ovan anges att det enbart är externt 

inkomna/initierade ärenden, oavsett var de hanteras eller diarieförs, dvs det är oväsentligt om 

de är registrerade i förvaltnings- eller institutionsdiarier vid SU. 

Andra kriterier är att de ska föranleda någon form av åtgärd eller handläggning vid 

myndigheten. Kännedomsärenden, massutskick, reklam el dyl behöver naturligtvis inte 

beaktas.  

Exempel på skrivelser från externa organisationer/enskilda 

1. Myndighetsinstruktioner, regleringsbrev och andra förelägganden från över- eller 

sidoordnade myndigheter m m om hur verksamheten ska bedrivas. Förutsättningen är 

dock att det fordras någon form av svar/åtgärd från SU:s sida. 

2. Remisser. 

3. Skrivelser från andra myndigheter/sammanslutningar m m med krav på någon form 

av åtgärd. 

4. Skrivelser från enskilda med begäran om service, åtgärder el dyl. Några exempel: 

Skrivelser från studenter och personal rörande a) klagomål på betygsättning eller 

undervisning b) begäran om uppskov/anstånd c) begäran om akademisk befordran d) 

tillgodoräknandeärenden. e) anmälan om diskriminering/sexuella trakasserier vid SU 

etc. 

 

För dessa ärenden krävs att markeringar görs i JK-listefältet (JK-balans) vid 

registrering i W3D3 och detta såväl i förvaltnings- som intitutionsdiarierna.  

 

Till sist kan också nämnas att det egentligen inte är möjligt att automatiskt knyta samman 

handlingstyper, KS-struktur och vad som kan vara JK-listeärenden. Generellt är dock alltid 

ovanstående 4 kategorier sådana, förutsatt att det rör sig om dokument externt inkomna till 

myndigheten. 


